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pozývame...

13. REPREZENTAČNÝ 
PLES MESTA 

MICHALOVCE
18. januára 
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

ČO MÔŽEME 
VIDIEŤ 

V ATMOSFÉRE
prednáška

21. januára 
o 17.00 hod. 

malá sála MsKS

MŮJ STÁT
výstava ilustrácií

do 31. januára
ZKGZ

Z TVORBY 
NATTELA OVSIIENKO

autorská výstava

od 13. januára
malá galéria MsKS

Novoročný príhovor primátora mesta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

MILÍ MICHALOVČANIA!

Pred niekoľkými hodinami 
sme vstúpili nielen do nové-
ho kalendárneho roka, ale aj 

do nového decénia. Decénia, ktoré 
bude navždy zapísané ako dvadsiate 
roky 21. storočia. Aký bude nový 
rok, akým bude celé toto desaťročie, 
budeme hodnotiť až po ich skonče-
ní, avšak už dnes môžeme predví-
dať, že to bude viac turbulentné ako 
pokojné obdobie. Nielen Slovensko, 
ale aj takmer celý svet sa v  súčas-
nosti nachádzajú v akomsi virvare, 
ktorý všeličo vťahuje dole a všeličo 
zas vyplavuje na hladinu, pričom 
nie vždy sa z  toho, čo sa chystá to 
staré nahradiť, dá aj tešiť. Ľudstvo 
robí obrovské pokroky vo vede, vý-
skume a technike a právom možno 
očakávať, že aj v začínajúcom desať-
ročí sa to nezastaví. Ľudstvu však 
popri tom, ako rastie jeho pozna-
nie, jeho sebavedomie aj spyšnieva, 
čo sa prejavuje aj zvýšenou mierou 
arogancie, ktorá sa stáva módnou.

Módnym je aj ultra liberálny 
prístup k svetu, ktorý sa prejavuje 
okrem iného i tým, že sú popiera-
né autority a módnou je aj neúcta 
k nim. I vďaka tomu sme svedkami 
bezprecedentných útokov na pred-
staviteľov štátov, cirkví a  moder-
nou je aj neúcta detí k  rodičom 
a učiteľom. Nie div, že kvôli tomu, 
a  nebojím sa povedať, že  najmä 
vďaka tomu, registrujeme nie-
len u nás, ale aj inde vo vyspelom 
svete, veľkú krízu rodiny, ktorá 
prerastá do  krízy spoločnosti ako 
takej. Toto zbláznenie sa sveta ne-
môže priniesť nič dobré a  možno 
aj preto vyhovuje hlavne tým, ktorí 
toto všetko z úzadia riadia i finan-
cujú spoliehajúc sa, že i vďaka ne-

návisti, ktorú aj tým cielene vytvá-
rajú, sa im podarí naplniť ich plány 
podieľať sa bez mandátu od obča-
nov na vládnutí.

Stúpencov takto vytvárané-
ho sveta je vo všetkých krajinách, 
žiaľ, dosť a  vnímame ich aj u  nás, 
na Slovensku, i  v  Michalovciach. 
Pozitívne však je, že je stále všade 
ešte veľa takých ľudí, ktorí také-
to novátorstvá odmietajú a  ctia si 
tradičné hodnoty, ktoré sú overené 
tisícročiami a  vďaka ktorým sme 
stále tými, ktorými sme a  hrdo sa 
hlásime aj k dedičstvu, ktoré nám 
zanechali naši otcovia.

Byť pokrokovým sa dá aj bez 
popierania svojej identity. Byť pok-
rokovým sa dá aj hrdým hlásením 
sa k  svojmu mestu, národu, viere 
i histórii. My v Michalovciach sme 
sa o  to usilovali aj v  uplynulom 
roku. Reagovali sme ako jedni z pr-
vých na Slovensku na dnes až pre-
hnane zvýrazňovaný trend smart 
city, na elektromobilitu i  na iné 

témy, vrátane cyklodopravy, kde 
nás však mrzí, že kvôli objektívnym 
obmedzeniam sme nemohli uro-
biť aj viac. Popritom sme však po-
kračovali aj v  našom dlhoročnom 
trende zlepšovania podmienok pre 
život najmä na sídliskách, v skvalit-
ňovaní školskej, dopravnej a  špor-
tovej infraštruktúry, pokračovali 
sme vo výraznej podpore športu, 
kultúry a vzdelávania, pričom sme 
ani teraz nezabúdali aj na ľudí v se-
niorskom veku. Aj preto si myslím, 
že pri hodnotení minulého roka by 
mala v  Michalovciach prevládať 
spokojnosť, a  to aj napriek tomu, 
že ani teraz sa nám nepodarilo vy-
riešiť niektoré z najcitlivejších tém, 
ktoré v  niektorých častiach mesta 
trápia našich občanov.

Rok 2019, s  ktorým sa lúčime, 
bol rokom, ktorý bol v našom mes-
te venovaný hlavne športu. Boli 
sme počas neho držiteľom titulu 
Európske mesto športu ako dopo-
siaľ jediné nie krajské mesto na Slo-
vensku, čo bolo ocenením hlavne 
za to, akú podporu naša samo-
správa športu v meste poskytovala. 
Popri tomto ocenení sme zároveň 
museli deklarovať, že ho osobitne 
v  tomto roku budeme podporovať 
ešte intenzívnejšie, čo sme aj v pl-
nej miere splnili. I vďaka tomu bolo 
v  Michalovciach v  minulom roku 
viac ako tristo športových podujatí, 
do ktorých sa mali možnosť zapojiť 
takmer všetky kategórie našich ob-
čanov. Za všetky spomeniem Jarný 
beh Michalovčanov, 9. ročník ligy 
pohybovej zdatnosti detí z mater-
ských škôl, Futbal v  meste, čo bol 
detský turnaj vo vekovej kategórii 

Želám vám 
popri radosti 
a spokojnosti 
v rodinnom 
aj pracovnom 
prostredí 
aj čo najviac 
spokojnosti 
z vnímania nášho 
mesta. 
V i l i a m  Z a h o r č á k

Viac
bezpečnosti
verejných priestorov

2 Michalovce
v roku 2019
v číslach a faktoch

3 Prvé 
bábätko
narodené v novom roku 

5 Volejbalový 
turnaj
vyhodnotenie

8

pokračovanie na 4. strane 



2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Žadne bolki, žadne svari, novi rok nas z dzveri zdravi.
Naj ňichto ňeplače, ňežobre, ňema žadnej chmari.

Kec chce še dobre mac, muši še kuščok obracac.
Krem dobrej roboti ňebac še tancovac i špivac,
ľudzi furt ľem bečeľovac, hňivu jim ňedavac,

na dzeci merkovac, bi še ľem dobre maľi, 
naj bi školovaňe sebe važic znaľi,

bo doba nova ľem jim pridze gu chasnu.
Rodnej hrudi še trimac, naj ňigda ňezhasňu.

Švet ľem pririchtovanim patric budze. 
Kec viľeca z hňizda, ňič inšo jim ňezbudze.

Džveredlo ňestavjac ľem na čas stari.
Novomu privikac, bi še ľudze ňestracaľi.
U švece  širokim ňichto ňezna jakej jari

privikac budze treba na chľebik nagazdovani.
Bo dňeška už inakša mašina prichodzi.

Chto do ňej nastupi, ta bizovňe ňe glupi.
Žebi sce še ľem dobre maľi, muj uprimni vinš pravi.

Užijce sebe v zdravi i ščescu rok cali.
Vaš Mižo z varoša

Chto zna

 23. 12.  účasť na štedrovečernej večeri s klientmi Michalovského 
  domova seniorov
 24. 12.  účasť na bohoslužbe v evanjelickom kostole augsburského 
  vyznania
 25. 12.  účasť na bohoslužbe rímskokatolíckej cirkvi
 26. 12.  účasť na bohoslužbe gréckokatolíckej cirkvi
 30. 12.  otvorenie futbalového turnaja Košickej gréckokatolíckej  
  eparchie
 31. 12.  vyhodnotenie súťaže vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína
 31. 12.  účasť na programe Oslava štátnosti a novoročný príhovor
 2. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami mesta Michalovce
 7. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami mestských detských 
  jaslí
 7. 1.  rokovanie predstavenstva ZOOCR
 7. 1.  privítanie prvého bábätka narodeného v roku 2020
 8. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami materských škôl
 9. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami základných škôl
 10. 1.  porada primátora

aktivity primátora

Swing v Michalovciach

Viac bezpečnosti 
verejných priestorov

Swing je hudbou 
polovice minulého 
storočia a vo vtedajšom 
Československu zažiaril 
po druhej svetovej vojne. 

Vychádza z  jazzu, okrem rytmu 
a  harmónie uprednostňuje meló-
diu. Jazzové kapely majú veľké ob-
sadenie nástrojov, všetci účinkujúci 
najmä speváci ohromujú šarmom 
a  eleganciou. Ako pamätník tejto 
doby i ja som prepadol tomuto nad-
šeniu a stal sa aktívnym swingovým 
hudobníkom, osobitne počas vyso-
koškolského štúdia v Prahe. Do Mi-
chaloviec som prišiel v  roku 1958 
ako 24-ročný mladík a aj tu som dal 
dohromady swingovú kapelu. Hrá-
vali sme s veľkým úspechom po ce-
lom východe. Dnes, po 61 rokoch, 
končím s  aktívnou hudobnou čin-
nosťou. 22. decembra 2019 sme mali 
záverečný Swingový klavír v galérii 
Zemplínskeho osvetového strediska 
v Michalovciach. 

Pri tejto príležitosti chcem všet-
kým Zemplínčanom, ktorí nás pod-

porovali, srdečne poďakovať. Oso-
bitne Zemplínskemu osvetovému 
stredisku a Mestskému kultúrnemu 
stredisku v  Michalovciach, primá-
torovi mesta Viliamovi Zahorčáko-
vi, Českému spolku na Slovensku, 
zvlášť Miestnemu klubu v  Micha-
lovciach, a  najmä všetkým milým 
návštevníkom a  priaznivcov z  Mi-
chaloviec a  okolia, ktorí nás vždy 
vo veľkom počte poctili prítomnos-
ťou. Mal som to šťastie, že okolo mňa 
boli vždy dobrí muzikanti a  to i  te-
raz, v závere činnosti. Preto moje po-
ďakovanie si zaslúžia speváčky Gabi-
ka Kozmová a  Ivanka Solianiková 
ako aj basový gitarista Paľo Hujdič 
a  bubeník Martin Vidiševský. Ve-
rím, že swing ako krásna melodická 
a  rytmická hudba v Michalovciach 
nezanikne a  že už teraz sa  nájdu 
mladí hudobníci, ktorí budú v  tejto 
činnosti pokračovať. Mám radosť, 
že moja vnučka Veronika ako klavi-
ristka vystupovala pri našich posled-
ných koncertoch a že i ona bude ďa-
lej propagovať tieto ľúbezné melódie. 
Verím, že gény sa nezaprú. 

Otakar Krásenský

Druhé stretnutie miestnej 
podpornej skupiny 
(ULG) mesta Michalovce, 
ktoré je zapojené do siete 
pre akčné plánovanie 
– URBSecurity v rámci 
operačného programu 
URBACT III sa uskutočnilo 
19. decembra.

URBSecurity je jednou z 23 sie-
tí pre akčné plánovanie, ktoré boli 
monitorovacím výborom operač-
ného programu URBACT schvále-
né 26. júla minulého roka. Vedú-
cim partnerom spomínanej siete 
je portugalské mesto Leira. Spolu 
s  mestom Michalovce a  s  ďalšími 
siedmimi mestami (írsky Longfor, 
španielsky Madrid, belgický Ma-
chelen, talianska Parma a Romagna 
Faentina, grécka Pella a  maďarský 
Szabolcs) sa budú venovať prob-
lematike integrovaného prístupu 
k bezpečnosti v mestách. Hlavným 
cieľom je zvýšiť bezpečnosť a  tým 
podporiť kvalitu života občanov.

Ambíciou miest združených 
v  sieti URBSecurity je analyzovať 
existujúcu situáciu, diskutovať 
o  urbánnej bezpečnosti a  rieše-
niach mestského dizajnu, ktoré by 
mohli prispieť k prevencii segregá-
cie, antispoločenského správania 
a celkovo prispieť k zvýšeniu kom-
fortu užívateľov verejných priesto-
rov. Cieľom siete URBSecurity 
je participatívnou metódou vytvo-
riť integrované akčné plány (IAP) 
pre urbánnu bezpečnosť. Popri 

zvýšení kvality života občanov má 
vplyv aj  na hospodársky rozvoj 
a  v  konečnom dôsledku prispeje 
k inteligentnému, udržateľnému 
a inkluzívnemu rastu miest.

V súčasnosti prebieha prvá fáza 
projektu, ktorá začala 2. septembra 
2019 a bude ukončená 2. marca 
2020. V  rámci tejto etapy mesto 
Michalovce vytvorilo miestnu 
podpornú skupinu, pozostávajúcu 
z miestnych aktérov (zástupca pri-
mátora mesta Michalovce, vedúci 
zamestnanci MsÚ a zamestnanci 
MsÚ, územní plánovači, odborní-
ci na mestskú zeleň, zástupcovia 
štátnej a  mestskej polície, terénni 
sociálni pracovníci). Na druhom 
stretnutí miestnej podpornej sku-
piny (ULG) mesta Michalovce 
zúčastnení diskutovali o  tom, aké 
výzvy je treba v meste riešiť s ohľa-
dom na zvýšenie bezpečnosti verej-
ných priestorov. Najčastejšie uvá-
dzané problémy mesta Michalovce 
sú bezpečnosť chodcov a cyklistov 
(chodníky a cyklotrasy), kamerové 
systémy a  verejné osvetlenie; bez-
pečnosť mestskej zelene (najmä 
stav stromov); bezpečnosť dopra-
vy (spracovanie plánu udržateľnej 
mestskej mobility) a problemati-
ka opustených budov. Výsledkom 
stretnutia bolo vypracovanie tzv. 
stromu problémov zo  strany zain-
teresovaných miestnych aktérov. 
Stretnutie posunulo mesto Micha-
lovce o krok bližšie k druhej fáze 
projektu, v  ktorej každé mesto 
vytvorí vlastný integrovaný akčný 
plán a začne s jeho realizáciou.

mz
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Mikulášsky dobrý skutok
V živote sú veci, ktoré 
sa nedajú vrátiť. Je to 
čas, vyslovené slová 
a premárnené príležitosti. 
V sobotu 7. decembra 
nepremárnila svoju 
príležitosť Základná škola 
na Moskovskej ul. a urobila 
dobrý skutok. Pomohli sme 
človeku v núdzi, ktorému 
sa pred rokom obrátil život 
hore nohami. 

Je ním Gabriel, náš bývalý žiak. 
Po vážnej autonehode zostal pripú-
taný na invalidný vozík a  náklady 
na to, aby z  neho vstal, sú veľmi 
vysoké. V tomto prípade iba nádej 
a chuť bojovať nestačí, preto sme sa 
rozhodli zorganizovať v našej škole 
benefičnú akciu s názvom Mikuláš-
sky dobrý skutok. Sme presvedčení 
o  tom, že dobro sa nikdy nestra-
tí a  v  živote je veľmi dôležité to, 
čo urobíme pre iných.

Aj napriek tomu, že 7. december 
pripadol na sobotu, našu akciu pod-
porilo takmer 500 ľudí, ktorí si našli 
čas a v priestoroch našej školy strávili 
spolu s nami krásne a dojímavé po-
poludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí 
nás podporili a  darovali svoj vzác-
ny čas. Darovali ho človeku v  nú-
dzi, škole, organizátorom, ľuďom, 
ktorí pripravili nádherný kultúrny 

program i tým, ktorí prichystali po-
hostenie, vianočné trhy, tvorivé diel-
ne, fotenie s Mikulášom či maľovanie 
na tvár. Ďakujeme Lukášovi Očená-
šovi, Gabovým spolužiakom i ďalším 
našim hosťom, sponzorom, podpo-
rovateľom a  priateľom školy, ktorí 
akokoľvek prispeli alebo pomohli 
s prípravou tejto veľkolepej akcie. 

Z  mnohých spomenieme aspoň 
tých, ktorí sa predstavili v úžasnom 
kultúrnom programe – FS Jurošík, 

speváčka Klaudia Hossu, raper To-
máš Jasper Vajda, 1. BK Michalov-
ce, hokejisti HK Dukla so svojím 
maskotom, Mikuláš zo Zuzulienky, 
deti z  MŠ, Školská 5, Michalovce 
a  žiaci našej školy. Aj vďaka vám 
a mnohým ďalším sa pre nášho Gaba 
podarilo vyzbierať k dnešnému dňu 
4811 eur. Mikulášsky dobrý skutok 
bol pre nás príležitosťou pomôcť 
a my sme ju nepremárnili.

ZŠ, Moskovská 1

K 1. januáru 2020 
bolo v Michalovciach 
evidovaných 37 055 
obyvateľov, z toho 19 281 
žien a 17 774 mužov. 
V uplynulom roku sa 
v našom meste narodilo 
1 038 detí, z toho 278 
Michalovčanov, 138 
chlapcov a 140 dievčat. 

Rodičia svojim synom najčastej-
šie dávali meno Oliver, Michal, Ma-
túš, Samuel, a Jakub. Najčastejšie 
dievčenské mená boli Olívia, Má-
ria, Hana, Šarlota a  Sofia. Na mi-
chalovskej matrike zaznamenali aj 
nezvyčajné mená, pre chlapcov Sil-
vio, Rayen či Jordan a  dievčenské 
Abigail, Tamia či Aishe. Zosobášilo 
sa  celkovo 217 párov, pričom 238 
snúbencov malo trvalý pobyt v Mi-
chalovciach. Cirkevných sobášov 
bolo 134 a  civilných 83. V  jednom 
prípade sa sobášili maloletí snúben-
ci a  10 sobášov bolo uzatvorených 
s  cudzím štátnym príslušníkom. 
K rozvodu pristúpilo 89 manželstiev. 

Celkový počet úmrtí bol 847, 
z toho 369 Michalovčanov, 200 mu-
žov a 169 žien.

MsÚ

Čísla a fakty

VYSTREĽOVANIE ZÁTOK 
ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
Už tradične na Silvestra sa nadšenci 
tejto recesistickej súťaže stretli pred 
Mestským úradom v Michalovciach 
na jej jubilejnom 20. ročníku. 
V tomto roku sa na štart postavilo 
79 súťažiacich. Cieľom súťaže bolo 
vystreliť zátku do čo najväčšej 
vzdialenosti. Zúčastniť sa mohol 
každý záujemca, ktorý si doniesol fľašu 
originálneho balenia šumivého vína 
s obsahom 0,7 l. Víťazným strelcom 
jubilejného ročníka netradičnej súťaže 
sa stal Ladislav Bujdoš. Jeho zátka 
doletela do vzdialenosti 24,95 metra. 
Fľaše otvárali aj ženy a spomedzi 11 
zúčastnených bola najšikovnejšou 
Viktória Doričová. Zátka z jej šumivého 
vína doletela do vzdialenosti 21,25 
metra. Rekord súťaže sa ani tento rok 
prekonať nepodarilo. Jeho držiteľom 
je od roku 2005 Pavol Tóth, ktorému 
sa podarilo vystreliť zátku zo šumivého 
moku do vzdialenosti 31 metrov.
Podujatie vzniklo v záhradkárskej 
osade Topole, kde sa konalo 
prvých sedem ročníkov, na Námestí 
osloboditeľov v Michalovciach 
sa realizuje od roku 2007.                         nč

MICHALOVCE 
V ROKU 2019
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desať a jedenásťročných a tiež tur-
naj dospelých pri OC Zemplín spo-
jený s autogramiádou futbalistov 
nášho MFK Zemplín.

Ďalšími podujatiami boli Čo-
koládová tretra, 3. majstrovstvá 
mesta Michalovce v korčuľovaní 
žiakov ZŠ, Športové hry chovan-
cov z centier pre deti a rodiny 
Košického kraja, 11. ročník Mest-
skej športovej olympiády senio-
rov mesta, 18.  ročník Mestskej 
športovej olympiády materských 
škôl, 37. ročník Mestskej športovej 
olympiády základných škôl, Špor-
tová akadémia Olympijského klu-
bu, Športové hry ľudí s telesným 
postihnutím, 10.  ročník Michalov-
ských majstrovstiev mesta vo futba-
le hráčov nad 50 rokov, 11. ročník 
Letného michalovského streetballu, 
27.  ročník Michalovskej hodinov-
ky, 8.  ročník Mestskej športovej 
olympiády zdravotne postihnutých, 
3. ročník podujatia Vyber si svoj 
šport, Jesenný beh Michalovča-
nov, Detský beh Ivana Pšenka, Beh 
o štít mesta Michalovce, či Plavecká 
štafeta mesta Michalovce.

Popri týchto tradičných mest-
ských podujatiach boli v minulom 
roku v Michalovciach aj podujatia 
celoslovenského i  medzinárodné-
ho významu. Z  nich spomeniem: 
Zápas hviezd na ľade, podujatie, 
v ktorom sa na ľade nášho zimného 
štadióna stretli najväčšie osobnosti 
St. Nicolaus 1. hokejovej ligy, hráči 
do 23 rokov a hostiteľský tím HK 
Dukla Ingema Michalovce. Ďa-
lej tu boli Majstrovstvá Slovenska 
starších žiakov v  ľadovom hokeji, 
18. ročník Jarnej ceny Michaloviec 
v  parkúrovom skákaní, 35. ročník 
Podvihorlatského Maratónu, Maj-
strovstvá Slovenska v naturálnej 
kulturistike a  fitness, Majstrovstvá 
Slovenska v hádzanej dvanásť-
ročných Slovak Open Handball 
a  v  minihádzanej osem až desať-
ročných chlapcov a  dievčat, kto-
rých trojdňový športový program 
sprevádzali aj kultúrne podujatia 
na tribúne na našom Námestí oslo-
boditeľov. 

Ďalšími podujatiami boli 
49.  ročník Veľkej ceny mesta Mi-
chalovce v  džude, Zemplín cup 
– 1. ročník futbalového turnaja de-
väťročných vo futbale, Memoriál 
Tomáša Jakubču – medzinárodný 
turnaj v hádzanej žien a vrcholom 
leta bol Michalovce cup – obnove-
ný futbalový turnaj sedemnásťroč-
ných vo futbale za účasti klubov FC 
Barcelona, FC Sevilla, Olympiakos 
Pireus, Legia Varšava, DAC Dunaj-
ská Streda a nášho MFK Zemplín 
Michalovce. 

Naše mesto okrem toho bolo 
dejiskom Majstrovstiev sveta v no-
hejbale žien a  juniorov, dejiskom 

medzištátneho hokejového zápasu 
Slovensko – Nórsko a ocenením pre 
nás bolo aj to, že prípravný kemp 
pred majstrovstvami sveta si v  Mi-
chalovciach rozložila britská hoke-
jová reprezentácia v ľadovom hokeji.

Úspechy športu v  Michalov-
ciach v roku 2019 umocnili hádza-
nárky Iuventy, ktoré získali 12. titul 
majsteriek Slovenska, Slovenský 
pohár i  víťazstvo v  spoločnej slo-
vensko-českej ligovej súťaži. Titul 
majsteriek Slovenska získalo v  dl-
hodobej džudistickej súťaži aj druž-
stvo žien nášho klubu Zemplín 
džudo. Futbalisti MFK Zemplín ob-
sadili v  najvyššej slovenskej súťaži 
5. miesto, čo je jeho historicky naj-
lepšie umiestnenie a v Slovenskom 
pohári sa dostali až do semifinále.

Historický úspech dosiahli 
aj hokejisti nášho klubu Dukla In-
gema, ktorí po celkovom víťazstve 
v druhej najvyššej slovenskej súťaži 
postúpili vďaka víťaznej sérii v ba-
ráži s  hokejistami Žiliny do naj-
vyššej slovenskej hokejovej súťaže, 
v  ktorej nás reprezentovali veľmi 
dôstojne. I  vďaka nim sme mali 
v  najvyšších slovenských súťažiach 
až šiestich zástupcov, čím sa môže 
pýšiť len veľmi málo slovenských 
miest. V  najvyšších súťažiach sme 
popri spomínaných hádzanárkach, 
džudistkách, futbalistoch a hokejis-
toch mali aj florbalistky a stolných 
tenistov, vďaka výbornej reprezen-
tácii ktorých môžeme konštatovať, 
že rok 2019, rok, kedy sme boli 
Európskym mestom športu, bol 
zo športového hľadiska mimoriad-
ne úspešný. 

Svojím dielom k  tomu prispel 
aj  náš Olympijský klub, ktorý bol 
vyhlásený za najúspešnejší olym-
pijský klub Slovenska, prispeli 
k  tomu aj V. a VI. ZŠ, ktoré boli 
vo svojich kategóriách vyhodno-
tené ako najlepšie školy Slovenska 
v  športových súťažiach a  úspechy 
michalovského športu v roku 2019 
umocnilo množstvo individuál-
nych športových úspechov ostat-
ných športovcov v  bojových špor-
toch, v plávaní, gymnastike, ľahkej 
atletike a  iných individuálnych 
športových odvetviach.

Napriek tomu, že v  minulom 
roku sme žili hlavne športom, 
v  meste pulzoval aj kultúrny, spo-
ločenský a  politický život. Naj-
významnejšou udalosťou z  tohto 
pohľadu bolo rokovanie vlády SR, 
ktoré bolo júni v  obradnej miest-
nosti nášho mestského úradu. 
I vďaka tomu sme získali finančné 
prostriedky na rekonštrukciu kri-
žovatky pri hoteli Družba a násled-
ne vďaka skutočnosti, že sme boli 
Európskym mestom športu, aj viac 
ako dva milióny eur na rekonštruk-
ciu našej plavárne.

Z kultúrnych aktivít uplynulého 
roka treba spomenúť viacero samo-
statných programov nášho kleno-
tu – folklórneho súboru Zemplín, 
napr. FS Zemplín vo svojej kráse 
opäť pre vás, či Vianočný koncert FS 
Zemplín. Veľmi aktívna bola naša 
ZUŠ na Štefánikovej ulici, ktorá 
zorganizovala množstvo podujatí, 
z  ktorých spomeniem napr. Zem-
plín POP, súťaž spevákov a hudob-
ných skupín alebo súťaž tanečníkov 
Dance Day.

Popri tradičných podujatiach, 
ktorými aj v  minulom roku boli 
To najlepšie, čo v meste Michalov-
ce máme, spojené s odovzdávaním 
ocenení za čin roka, Stavanie mája 
a  Jarný jarmok, Zemplínska he-
ligónka, Deň rodiny, Michalovský 
Dia deň, Festival kultúrnych čin-
ností, Deň Južanov, Zemplín Vete-
ran Rallye, Mihaľovski deski, Mi-
chalovský organ, Bažant Kinema-
tograf, My sme východ, Michalovce 
Michalom a  Michaelám, Na  Zem-
pliňe tak, Mikuláš s  rozsvietením 
vianočnej výzdoby a  Vianočné 
trhy, mali sme aj nové podujatia, 
ktorými boli napr. Veľkonočný 
koncert Miriam Brandisovej a jej 
hostí, Doma v EÚ – oslavy vstupu 
SR do EÚ, Múzeum v Kerte, Street 
food festival pri OC Zemplín, 100 
rokov Červeného kríža na Sloven-
sku, Snow film fest a  viacero častí 
Špacirok na kaveju.

Aj v  minulom roku sme mali 
možnosť vidieť výstavy napr. z tvor-
by Ľudmily Lakomej, Martiny Van-
čišinovej – Michalovovej, Stanisla-
va Orolína a Františka Demského, 
či umelcov z  Kovačice. Videli sme 
koncert Lenky Filipovej a jej hos-
tí, opäť u nás vystúpila La Gioia, 
Šansóny a iné piesne nám zaspie-
valo trio umelcov Müller, Kocáb, 
Soukup, koncert u nás mal aj Robo 
Opatkovský a pre naše deti tu opäť 
vystúpilo Spievankovo a  najmä 
deťom bolo venované aj podujatie 
s hercami seriálu Oteckovia. 

V Michalovciach sa v minulom 
roku opäť predstavil aj náš rodák 
Ander z  Košíc, Radošinské naiv-
né divadlo s  predstavením Čo sa 
sníva trpaslíkom, videli sme diva-
delné predstavenie Don Quijote 
de la mAncha od hercov Divadla 
Klauniky z  Brna, v divadelnom 
predstavení Odchody vlakov sme 
mali možnosť vidieť Adelu Vin-
czeovú a  Viktora Vinczeho, v  hre 
Panikári sa nám v  Michalovciach 
predstavili herci Marcel Ochránek, 
Juraj Hrčka a Jakub Rybárik, v hre 
Umenie vraždy Zuzana Fialová, 
Roman Poláčik, Jana Kovalčíková 
a Gregor Hološka, v hre Staré dámy 
Kamila Magálová a Zdena Studen-
ková a v hre O lásce aj Karel Roden 
a Jana Krausová.

V  našom meste sme mali opäť 
možnosť vidieť aj muzikály nášho 
rodáka Janka Ďurovčíka, tentokrát 
Poctu Duchoňovi a Ôsmy svetadiel.

Veľmi ma teší, že v  uplynulom 
roku boli naďalej aktívni naši diva-
delní ochotníci, ktorí pred micha-
lovským publikom vystúpili v  zá-
vere roka s novou hrou Dáš pokoj, 
máš pokoj.

Najvýznamnejšími kultúrny-
mi udalosťami roka najmä kvôli 
okrúhlym jubileám boli 60. ročník 
Zemplínskych slávností a 50. roč-
ník Zemplínskeho jarmoku, popri 
ktorých sme si slávnostným gala-
večerom pripomenuli aj 100. výro-
čie obdobia, kedy Michalovce boli 
sídlom Zemplínskej župy.

Za túto bohatú kultúrnu ponu-
ku treba okrem MsKS poďakovať 
aj Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického, Zemplínskemu osve-
tovému stredisku, Zemplínskemu 
múzeu, Hvezdárni, Matici sloven-
skej a spoločnosti Nika Press.

Bohatstvo kultúrneho života 
umocnili aj úspechy, ktoré v minu-
lom roku v zahraničných prehliad-
kach dosiahli súbory Zemplín a Ju-
rošík a spevácky zbor Pro musica. 
Aj oni sú dôkazom, že v Michalov-
ciach sa aj na umeleckom poli pra-
cuje veľmi dobre a máme umelcov, 
ktorí sú porovnateľní aj s tými naj-
lepšími vo svete.

Osobitnou kapitolou každého 
hodnoteného obdobia sú investí-
cie, ktoré mesto získalo a  vložilo 
do  svojho majetku. Ani z  tohto 
pohľadu sa v  uplynulom roku ne-
máme za čo hanbiť. V roku 2019 
v  rámci kapitálových výdavkov 
boli zrealizované stavebné úpravy 
na  ZŠ na Ul. školskej, ktoré dnes 
slúžia Dennému centru seniorov 
zo  Stráňan. Stavebnými úpravami 
prešli priestory na ZŠ P. Horova, 
kde pribudla nová chemická učeb-
ňa, vrátane jej vybavenia. Osade-
ním lávky cez Laborec bola dokon-
čená cyklotrasa CMZ – Biela hora. 
Rekonštrukciou prešiel ďalší teplo-
vod na Sídlisku východ, chodníky 
v časti Močarany a Vrbovec. 

Nové detské ihriská pribudli 
na Ulici Verbovčík a na Ulici Mar-
tina Rázusa. Kompletnou rekon-
štrukciou sme dosiahli aj zníženie 
energetickej náročnosti MŠ na Uli-
ci S. H. Vajanského a  pre potreby 
najvyššej hokejovej súťaže sme in-
štalovali tzv. video rozhodcu na na-
šom zimnom štadióne.

Teší ma, že aj Košický samo-
správny kraj neprerušil to, o čom 
bolo už v  minulosti rozhodnuté 
a na čo boli aj odsúhlasené finanč-
né prostriedky a dokončil rekon-
štrukciu hlavného objektu Zem-
plínskeho múzea a cesty na Kapu-
šianskej ulici.

dokončenie novoročného príhovoru z prvej strany... 
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Popri investičných aktivitách, 
ktoré sú už ukončené, sú aj také, 
ktorých proces realizácie ešte stále 
prebieha. Najvýznamnejšou z nich 
je revitalizácia existujúcich komu-
nikácií, chodníkov a parkovacích 
plôch na Sídlisku západ, ktorú by 
sme chceli celú ukončiť v  tom-
to roku. Popri tom realizujeme 
aj  priechod pre chodcov vrátane 
jeho osvetlenia na Ulici Verbov-
čík, upokojenie dopravy na Ulici 
školskej, osvetlenie priechodu pre 
chodcov na Ulici Jána Švermu pri 
II. ZŠ, budujeme multifunkčné ih-
risko na IV. ZŠ, realizujeme rekon-
štrukciu objektu bývalej materskej 
školy na Ulici vrbovskej a pripravu-
jeme sa na realizáciu rekonštrukcie 
telocvične II. ZŠ. 

Popri týchto aktivitách by sme 
v  roku 2020 chceli pokračovať 
v  rekonštrukcii chodníkov v  ďal-
ších častiach mesta, chceli by sme 
vybudovať ďalšie detské ihriská 
a uzavreté stojiská na nádoby tuhé-
ho komunálneho odpadu na  síd-
liskách, chceli by sme začať obno-
vu kultúrnej pamiatky Zlatý býk, 
rekonštrukciu futbalového ihriska 
na VI. ZŠ, riešiť križovatku a cestnú 
svetelnú signalizáciu ulíc Hollého – 
Partizánska – Sládkoviča, chceme 
začať výstavbu multifunkčnej haly 
s  prednostným využitím pre  flor-
bal na  I.  ZŠ,  začať chceme aj re-
konštrukciu našej plavárne a keďže 
sa  nám na to podarilo získať časť 
potrebných finančných prostried-
kov, chceme začať aj prvú etapu re-
konštrukcie Kostolného námestia.

Popritom všetkom vyvinieme 
úsilie na získanie financií na re-
konštrukciu parku Kerta, na do-
končenie Kostolného námestia i  na 
ďalšie tréningové objekty športovej 
infraštruktúry pre naše mládežnícke 
športové kolektívy. Verím, že sa nám 
podarí pokročiť aj v súvislosti so zís-
kaním pozemkov od štátu na Hrád-
ku i v iných častiach mesta, aby sme 
mohli pripraviť investície na ďalšie 
roky jednak na samotnom Hrádku, 
ako aj v iných častiach, kde sa uka-
zuje ich aktuálna potreba. Veríme 
zároveň, že sa už čoskoro dozvieme, 
či nám bude umožnené pripraviť 
a  zrealizovať výstavbu ďalšej kazety 
skládky TKO v  časti Žabany, alebo 
či budeme nútení v  súvislosti s od-
padom hľadať iné riešenia.

Na mnohé z  otázok, ktoré nás 
trápia, dostaneme odpovede asi až 
po parlamentných voľbách, ktoré 
budú najvýznamnejšou vnútro-
politickou udalosťou roku 2020. 
Už možno viete, že o vašu priazeň sa 
v nich budem zo 17. miesta na kan-
didátke strany Smer – SD uchádzať 
aj ja. Ponuku kandidovať som prijal 
hlavne z  toho dôvodu, že aj v  tom 
vidím príležitosť ako pomôcť mestu 

a  regiónu, o  čo sa v  prípade môj-
ho zvolenia budem určite usilovať. 
Tém, ktorých by sa to týkalo, je veľa, 
či už budovanie diaľnice až k nám, 
príchod investorov s ponukou prá-
ce aj s tzv. pridanou hodnotou, pod-
pora rozvoja Zemplínskej šíravy, 
alebo aj mnoho tém trápiacich len 
naše mesto, či niektoré ďalšie mestá 
a obce Zemplína. Verím, že po voľ-
bách, nech dopadnú akokoľvek, 
nestratí naše mesto priazeň vlády 
a  že jej podporu po nich pocítime 
minimálne v takej miere, ako tomu 
bolo doposiaľ a  my aj vďaka tomu 
budeme môcť zrealizovať čo najviac 
z  našich zámerov, pričom veľmi 
radi podporíme aj zámery iných 
subjektov, ktoré v  Michalovciach 
či na Zemplíne pôsobia.

Rok, do ktorého práve vstupuje-
me, môže byť v mnohom prelomo-
vým, významným a  možno aj  roz-
hodujúcim z  hľadiska aj celosve-
tového vývoja. Napriek všetkým 
možnostiam, ktoré môže mať, by ale 
mohol byť hlavne rokom mierovým, 
rokom, kedy skončí viacero ozbro-
jených konfliktov, rokom, kedy 
od  nich aj od všetkej zloby sveta 
bude uchránený aj  priestor, v  kto-
rom žijeme, v ktorom je Slovensko, 
v  ktorom sú  Michalovce. Zo  srd-
ca si  to želám, zo  srdca to želám 
všetkým ľuďom u nás i v zahraničí, 
pretože len v  pokojnom mierovom 
prostredí sa môžeme všetci rozvíjať.

Chcem veriť, že Michalovciam 
sa v tom bude dariť aj v tomto roku. 
Chcem veriť, že nám nikto v našom 
úsilí nebude brániť hádzaním po-
lien pod nohy. Chcem veriť, že Mi-
chalovce budú aj preto aj v  roku 
2020 úspešné a  kiež by aj úspeš-
nejšie ako vždy doposiaľ. Predpo-
klady na to v  mnohých aspektoch 
máme. Máme aj vôľu posúvať naše 
mesto stále dopredu, čo v súzvuku 
s  využívaním doterajších a  snáď 
aj nových možností aj v tomto roku 
môže pre to vytvoriť reálny a pev-
ný základ. Prajme si preto ešte raz 
aj v tomto roku úspešné Michalov-
ce. Úspešné vo všetkom, v rozvoji, 
v  kultúre, v  športe, vo vzdelávaní, 
v  sociálnej oblasti, v  bezpečnosti, 
skrátka vo všetkom, čo život mesta 
tvorí. 

Úspechy, zdravie a pokoj v rodi-
nách i  na pracoviskách želám, vá-
žení spoluobčania, v tomto novom 
roku aj všetkým vám. Želám vám 
splnenie všetkých vašich prianí. 
Želám vám popri radosti a spokoj-
nosti v  rodinnom aj pracovnom 
prostredí aj čo najviac spokojnos-
ti z  vnímania nášho mesta a  veľa 
hrdosti naň. Želám nám všetkým, 
aby  sme k  tomu denne všetci pri-
spievali čo možno najviac! 

Všetko najlepšie v roku 2020!
Viliam Zahorčák

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

13. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA MICHALOVCE
18. januára o 19.00 hod., Chemkostav Aréna

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
15., 17. a 22. januára, vždy o 17.30 hod., Hvezdáreň Michalovce

ČO MÔŽEME VIDIEŤ V ATMSOFÉRE
prednáška, 21. januára o 17.00 hod., malá sála MsKS 

Výstavy
MŮJ STÁT
výstava ilustrácií Milana Starého, do 31. januára, ZKGZ

ROZPRÁVKY – FAIRY TALES
výstava ilustrácií Miroslava Regitka, do 31. januára, ZKGZ

Z TVORBY – NATTELA OVSIIENKO
autorská výstava, od 13. januára, malá galéria MsKS

16. KLUBOVÁ VÝSTAVA STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU
od 15. januára, galéria ZOS

PRVÁ MICHALOVČANKA NARODENÁ V ROKU 2020 
Júlia Baranová prišla na svet 4. januára o 22.13 hod. 
s hmotnosťou 3600 gramov a dĺžkou 51 cm. Na pôrodnícke 
oddelenie michalovskej nemocnice ju prišiel privítať 
aj primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, v sprievode 
svojich zástupcov Jany Cibereovej a Jozefa Sokologorského 
spolu s riaditeľom nemocnice Mariánom Haviernikom. 
Šťastným rodičom gratulujeme a malej slečne prajeme 
do života len to najlepšie.

ak

Čas Vianoc v domove 
seniorov
Obyvatelia Michalovského 
domova seniorov 
už tradične prežili Vianoce 
pri štedrovečernom stole 
a množstve kultúrnych 
podujatí. 

Okrem toho však zažili aj uda-
losť, ktorá v  tridsaťročnom trvaní 
domova nemá obdobu. Traja jeho 

obyvatelia darovali Michalovské-
mu domovu seniorov akvárium 
ako prostriedok na vytesnenie 
boľavých myšlienok a  spomienok. 
Na  úspešnej realizácii udalosti 
roka sa podieľal aj majiteľ chovateľ-
ského centra v Zalužiciach MVDr. 
Michal Andrejco tým, že  daroval 
výplň akvária. Príklad hodný na-
sledovania.

jm
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Beseda s mládežou
Rada mládeže Košického 
kraja (RMKK) ako 
demokratické, dobrovoľné 
združenie, ktoré vzniklo 
v roku 2001 a ktoré 
spolupracuje aj s Košickým 
samosprávnym krajom, 
na základe spoločného 
memoranda organizovalo 
v jednotlivých mestách 
Košického kraja zaujímavé 
besedy pre študentov zväčša 
stredných škôl. 

Veľmi ma teší, že som ich opäť 
po roku ako krajský, tak aj mestský 
poslanec mohol ešte pred vianoč-
nými sviatkami privítať v Michalov-
ciach, tentokrát na pôde Zemplín-
skeho osvetového strediska. Cieľom 
RMKK je vytvárať sieť a podporovať 
spoluprácu medzi mladými ľuďmi, 
organizáciami a inštitúciami, kto-
ré ovplyvňujú ich život v Košickom 
kraji. Každoročne usporadúva škole-
nia, sieťovacie stretnutia, konferencie 
a vyvíja ďalšie aktivity pre mládež, 
členské organizácie a pre pracovníkov 
s mládežou. Víziou RMKK je Košický 
kraj, miesto príležitostí, kde sa mladí 
ľudia chcú a vedia realizovať. Sú tiež 
členskou organizáciou Asociácie kraj-
ských rád mládeže. 

Súčasťou besedy bola zaujímavá 
a  náučná forma prezentácie činnos-
ti a kompetencií žiackych školských 
rád, ktoré sú zo zákona zriadené 
na  školách a ktoré dávajú akúsi pr-
votnú príležitosť mládeži aktívne 
sa  zapájať nielen do vecí verejných, 
ale aj do rozhodovacieho procesu 
na školách. Podnetnú prednášku tiež 

poskytol odborník z oblasti psycho-
lógie a študenti dostali aj informácie 
k programu Erasmus, ktorý im dáva 
príležitosť cestovať takmer po celej 
Európe. V panelovej diskusii som ab-
solvoval so študentmi podnetnú de-
batu na tému, aké možnosti vytvára 
miestna samospráva pre ich možnosť 
angažovať sa. Tak ako pred rokom, 
aj teraz študenti vyjadrili svoje po-
žiadavky smerom k samosprávam 
a  jednou z  diskutovaných tém bola 
aj možnosť oživenia projektu tzv. 
mládežníckeho parlamentu v našom 
meste, ktorý v minulosti v Michalov-
ciach fungoval. Zhodli sme sa s mlá-
dežou v tom, že škola nie je jedinou 
inštitúciou, ktorá by im mala vytvárať 
možnosti na sebarealizáciu a zmyslu-
plné trávenie voľného času. Študenti 
vytkli zástupcom samospráv, a teda 
aj poslancom, nedostatočnú komuni-
káciu. Mládež často nevie, na koho sa 
so svojimi požiadavkami a probléma-
mi v tomto smere obrátiť. Aj s ohľa-
dom na tento fakt som rád, že máme 
v kraji organizáciu, ktorá sa takýmto 
spôsobom aktívne venuje mládežníc-
kej politike. Vytvára tak priestor aj na 
to, aby sme sa vzájomne mohli počú-
vať a následne mladej generácii mohli 
vyjsť v ústrety. 

Napriek mnohým hlasom, ktoré 
označujú dnešnú mládež ako gene-
ráciu bez záujmu, ktorá je príliš po-
hodlná a nadmerne ovplyvnená vý-
dobytkami moderných technológií, 
si dovolím nesúhlasiť. Práve mladí 
ľudia združujúci sa v takýchto orga-
nizáciách sú dôkazom, že na Sloven-
sku máme aktívnych, cieľavedomých 
a rozhľadených mladých ľudí, ktorým 
však musíme vytvoriť priestor a naj-
mä ich musíme viac počúvať. 

Mgr. Milan Kaplan

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Eliška Dobrančínová

Sabina Blahutová

Zlatica Lakatošová

Terézia Leinerová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Jaroslav Klima  
a Oľga Osadová

Marcel Kušnír  
a Oľga Kiškašová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih udalostí 
z Michaloviec 

II. polroka 2019
premiéra v piatok 10. 1. a v reprízach 12. 1. a 15. 1. 

vždy o 18.00 hod.

Záznam 
FS Jurošík v Zemplínskom múzeu

od piatka 10. 1. 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)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR. 

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 

Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 27. januára 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Redakcia novín Michalovčan oznamuje záujemcom, že ponúka 

P R I E S T O R 
pre politickú reklamu

v novinách Michalovčan č. 4, 
ktoré vyjde 21. februára 2020.

Reklamu uverejníme podľa dátumu doručenia, resp. dátumu 
úhrady faktúry. Úhrada faktúry musí byť zrealizovaná 

najneskôr do 17. februára.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.michalovce.sk 
a v Turistickej informačnej kancelárii na Námestí osloboditeľov 30.



7  INZERCIA

Zemplínska oblastná organizácia 
cestovného ruchu (ZOOCR)

vypisuje výberové konanie na obsadenie 
pracovnej pozície: 

VÝKONNÝ RIADITEĽ ZEMPLÍNSKEJ OBLASTNEJ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 

Názov zamestnávateľa: 
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 
(predpokladaný termín nástupu: 1. marec 2020)
Požadované kvalifikačné predpoklady: 
n úplné stredné vzdelanie s maturitou, vyššie vzdelanie výhodou 
n minimálne 5 rokov praxe, z  toho 3 roky v  oblasti cestovného ruchu, ma-

nažmentu, marketingu alebo finančného riadenia 
n	skúsenosti s tvorbou projektov 
Iné kritériá na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
n uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu bezúhonnosť) 

podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení
n absolvovať výberové konanie formou  pohovoru, základný okruh požadova-

ných znalostí a zručností 
n aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka, slovom a písmom 
n znalosť práce s PC: Windows, kancelársky balík MS Office 
n znalosť zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p. 
n znalosť regiónu dolný Zemplín 
n znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania 
Požiadavky na výkon práce:
n  tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov ZOOCR
n  príprava rozpočtu, čerpanie finančných zdrojov 
n  podávanie žiadosti o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov 
n  príprava ročného plánu aktivít, zabezpečenie jeho plnenia, vyhotovenie výroč-

nej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu 
n  zabezpečenie administratívnej agendy ZOOCR 
Ponúkaná základná zložka mzdy:
n  základný mesačný plat minimálne 710,00 €. Okrem zákonných príplatkov je 

k platu možné priznať nenárokové zložky mzdy.
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
n	štruktúrovaný pracovný životopis s  uvedením vzdelania, doterajšej praxe 

a znalosti
Vybraní uchádzači na výberovom konaní doložia:
n fotokópiu dokladu o vzdelaní
n výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
n písomný zámer rozvoj destinácie dolný Zemplín v rozsahu maximálne jedna A4 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 24. januára 2020 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená). Pí-
somne na adresu: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie 
osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, alebo mailom na adresu: zoocr@gmail.com
Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači osobitnou pozvánkou. 
Poznámka:
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZOOCR na spracovanie 
a  uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Sú-
hlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archi-
vované na ZOOCR a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

VIANOČNÁ BESIEDKA
Žiaci zo Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom 
sa v predvianočnom stretnutí s rodičmi, hosťami a občanmi 
Klokočova predstavili adaptáciou rozprávky Snehuliak 
s horúcim srdcom. S veľkou láskou a úsilím predviedli 
publiku krásny príbeh s veľkým posolstvom. Súčasťou 
vianočnej besiedky bol aj vianočný bazár, kde si rodičia mohli 
za dobrovoľný príspevok kúpiť skromný darček pre najbližších. 

Jana Fedorová

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
I.BK-D MICHALOVCE – GSVM PREŠOV
16. 1., 14.45 hod., Karpatská liga junioriek; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBC PREDATOR SABINOV B
18. 1., 17.00 hod., II. liga Východ muži, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská futsalová liga
11. 1., II. liga od 11.00 hod., I. liga od 14.45 hod., 9. kolo
XXVI. ročník, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – ŠŠK PREŠOV 
19. 1., 17.30 hod., MOL liga žien – 17. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC 05 ICLINIC BANSKÁ BYSTRICA
17. 1., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 41. kolo 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – HK RUŽINOV
11. 1., 14.00 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 13. kolo

HK MLÁDEŽ – HK RUŽINOV
12. 1., 10.30 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 14. kolo

HK MLÁDEŽ – HOBA BRATISLAVA
18. 1., 14.00 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 15. kolo

HK MLÁDEŽ – HOBA BRATISLAVA
19. 1., 10.30 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 16. kolo

HK MLÁDEŽ – HC 05 BANSKÁ BYSTRICA
11. 1., 15.45 hod., Kaufland Extraliga dorast – 29. kolo

HK MLÁDEŽ – HC 05 BANSKÁ BYSTRICA
12. 1., 11.15 hod., Kaufland Extraliga dorast – 30. kolo

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
22. 1., 14.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 49. kolo

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
23. 1., 14.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 50. kolo

HK MLÁDEŽ – HC 05 BANSKÁ BYSTRICA
18. 1., 13.30 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 7. kolo

HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
19. 1., 13.30 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 8. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská softtenisová liga mužov
13. – 17. 1., 17.00 hod., XII. ročník – 9. kolo
20. – 24. 1., 17.00 hod., XII. ročník – 10. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

8 ŠPORT

Mestský volejbalový 
turnaj 
Mesto Michalovce 
a Stredná odborná 
škola obchodu a služieb 
boli organizátorom 
XII. ročníka mestského 
volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev 
O pohár primátora 
mesta pre súťažný ročník 
2019/2020. 

Hralo sa v dvoch skupinách 
systémom každý s každým na  dva 
vyhraté sety v základnej časti. 
Po  odohratí základnej časti druž-
stvá umiestnené na prvom a dru-
hom mieste z obidvoch skupín po-

stúpili do finálovej skupiny. Turnaj 
sa odohral v mestskej športovej hale 
za účasti siedmich družstiev micha-
lovských stredných škôl a to Strednej 
odbornej školy obchodu a  služieb, 
Gymnázia Pavla Horova, Strednej 
odbornej školy technickej, Obchod-
nej akadémie, Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Cyrila a  Meto-
da, Strednej zdravotníckej školy 
a Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra. Víťazom 
v tomto ročníku sa stalo družstvo 
zo Strednej zdravotníckej školy, kto-
ré zároveň získalo putovný pohár. 
Najlepším hráčom bol vyhodnotený 
Kristián Palovčák zo SOŠ technickej 
a najlepšou hráčkou Sofia Stanková 
z Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra. 

-lk-

KST TURISTA MICHALOVCE V ROKU 2019
V závere roka sa členovia najstaršieho michalovského Klubu 
slovenských turistov Turista stretli na bilancovaní svojej 
činnosti. Schôdzu otvoril a viedol predseda klubu Anton 
Hasák. V pláne bolo 29 podujatí, z ktorých sa pre nepriaznivé 
počasie nie všetky uskutočnili. Atraktívny bol Starý 
Koňuš, Slanské orchidey, Zamutovská kolejka – Hanušovce, 
Ortaše, Hrad Zborov ale i Dukla. Úspech mala aj účasť 
na vrcholových akciách klubu – letný zraz a cyklozraz. 
Spolu výletovalo 151 členov. Kalendár túr v roku 2020 zahŕňa 
33 vychádzok, preto si bude z čoho vybrať.

výbor KST Turista Michalovce

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk


