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Pripomíname si 26. november 1944

OSLOBODENIE 

MICHALOVIEC

Tento rok sme si už od mar-
ca pomaličky zvykli na for-
mulácie, že pre pandémiu 

sa podujatie nekoná. Žiaľ, táto 
skutočnosť sa dotkla aj slávnosti 
pietneho aktu kladenia vencov pri 
príležitosti 76. výročia oslobode-
nia mesta Michalovce. Delegácie 
z  jednotlivých organizácií a inšti-
túcií si  pripomenuli túto udalosť 
26. novembra návštevou na Cinto-
ríne Červenej armády a položením 
vencov, v tichosti, v časovej postup-
nosti, bez slávnostných príhovorov 
a bez hromadnej účasti verejnosti. 

Ani pandémia nám nemôže 
zabrániť uctiť si pamiatku vojakov, 
ktorí položili svoje životy za slo-
bodný svet, za slobodné Sloven-
sko, a čo je pre nás najdôležitejšie, 
aj za slobodné Michalovce.

Oslobodzovanie nášho mesta 
bolo súčasťou východoslovenskej 
(užhorodsko-ondavskej) operácie, 
na ktorej sa v  novembri a  decem-
bri 1944 podieľali vojská IV. ukra-
jinského frontu. Už 23. novembra, 
no najmä počas nasledujúceho dňa, 
sovietske lietadlá bombardovali 
strategické ciele v  meste. Sovietska 
armáda súčasne rozvinula pozemné 
operácie z čiary Baškovce – Bežovce.

Na oslobodení mesta sa podie-
ľali v  dvoch prúdoch postupujúce 
vojská 167. streleckej a  129. gardo-
vej streleckej divízie a  107. gardo-
vého streleckého zboru I. gardovej 

armády IV.  ukrajinského frontu. 
Hlavný prúd, postupujúci pozdĺž 
štátnej cesty zo Sobraniec, prelo-
mil 25.  novembra nemeckú obranu 
pred mestom na čiare Hažín – Lúč-
ky a 26. novembra ráno sa jeho prvé 
jednotky od východu priblížili k La-
borcu na okraji mesta. Severná sku-
pina sa cez podvihorlatské obce do-
stala na okraj Bielej hory v podvečer 
25. novembra. Nasledujúci deň ráno, 
po deštrukcii stráňanského mosta, 
začali vojská oboch zoskupení s pre-
pravou cez rozvodnený, studený La-
borec a mesto postupne obsadili. 

Michalovce boli obsadené bez 
pouličných bojov v  centre, straty 
na ľudských životoch, ktoré utr-
peli príslušníci sovietskej armády 
i civilné obyvateľstvo pri prechode 
frontu, boli spôsobené hlavne vý-
buchmi mín, čo hrdinstvo všetkých 
padlých nijako neznižuje. Patrí im 
náš hold, podobne ako všetkým, 
ktorí padli pri oslobodzovaní Zem-
plína a  širšieho okolia a ktorých 
telesné pozostatky boli prevezené 
a  uložené práve v Michalovciach, 
na Cintoríne Červenej armády.

Aj v  súčasnosti a  obzvlášť pri 
príležitosti výročia oslobodenia 
Michaloviec, je potrebné zdôraz-
niť, že fašizmus vo všetkých svojich 
podobách je ideológiou, s  ktorou 
sa nemožno stotožniť, s ktorou tre-
ba aj dnes bojovať, ideológiou, kto-
rej nemožno v ničom ustúpiť. Je jas-

ným príkladom toho, kam až môže 
zájsť túžba po moci, kam sa môže 
dostať národ, ktorý podľahne kultu 
osobnosti či nesprávnej ideológii.

Aj naše mesto hrôzy druhej sve-
tovej vojny pocítilo. Aj u nás sa pod 
vplyvom svetových udalostí dostali 
k  moci ľudia, ktorí upierali právo 
na existenciu iným rasám, iným 
politickým názorom, inému nábo-
ženskému presvedčeniu. Aj v  Mi-
chalovciach nezostalo takmer nič 
zo silnej židovskej náboženskej ko-
munity, aj z  Michaloviec boli ľudia 
odvlečení do koncentračných tábo-
rov, aj v Michalovciach ľudia zomie-
rali kvôli iným politickým názorom.

Je správne je o tom všetkom stá-
le hovoriť a robiť všetko pre to, aby 
sa takáto tragédia v  ľudskej histó-
rii už  nikdy nezopakovala. Ľudský 
potenciál sa môže vyvíjať rôznymi 
smermi. Úlohou nás všetkých je za-
koreniť v  prvom rade v  mladých 
ľuďoch myšlienky antifašizmu a hu-
manity. Najprv však musíme sami 
zabudnúť na nevraživosť, rôznu po-
litickú, náboženskú, národnostnú 
a rasovú príslušnosť a osobné pro-
spechárstvo. Žime v tolerancii. 

Nech je spomienka na tých, kto-
rí zaplatili za našu slobodu svojím 
životom, príležitosťou k prehĺbeniu 
ľudskosti a  pozornosti k  svojmu 
okoliu.

Buď im česť a trvalá pamiatka!
Viliam Zahorčák

Posledné novembrové dni sa v Michalovciach tradične niesli v znamení spomien-
ky na oslobodenie mesta od fašistických okupantov aj ich domácich prisluhovačov. 
Spomínali sme na tisícky známych aj neznámych vojakov, ktorí sa o oslobodenie 
Michaloviec zaslúžili.



11. novembra 2020 
uplynulo 102 rokov 
od skončenia prvej svetovej 
vojny. Nemecko ako 
posledná krajina vedúca 
vojnu proti štátom Dohody 
požiadala 11. novembra 
1918 ráno o 5.00 hod. 
o prímerie toho istého 
dňa od 11. hodiny doobeda. 

Dohodou o prímerí skončila 
prvá svetová vojna, ktorá zasiahla 
Európu, Áziu aj Afriku. Vojna me-
dzi tzv. Ústrednými mocnosťami 
a  krajinami Dohody trvala štyri 
roky a vyžiadala si životy dvadsia-
tich miliónov ľudí. Ďalších 20 milió-
nov osôb bolo zranených, veľká časť 
z nich si z bojísk odniesla pre zvyšok 
života trvalé následky. V  mnohých 
krajinách bola fakticky zdecimova-
ná takmer jedna generácia mužov.

Dátum podpísania prímeria 
sa  stal na pamiatku obetí vojny 
v  demokratických krajinách Euró-
py, USA a Kanade Dňom veteránov. 
Symbolom spomienky na padlých 

vo vojne sa stali červené maky, ktoré 
vyrástli na jednom z najkrvavejších 
bojových polí 1. svetovej vojny – 
na flanderských poliach v Belgicku.

11. november iniciovalo Fran-
cúzsko v roku 1919 ako Deň pad-
lých a Deň prímeria. Tento deň má 
pripomínať ukončenie 1. svetovej 
vojny, keď sa 11. 11. 1918 o  11.00 
hodine skončili boje prímerím. Be-
hom krátkej doby sa spomienka na 
padlých rozšírila aj v Severnej Ame-
rike a americký prezident Wilson 
v novembri 1919 vyhlásil ako prvý 
tento deň za Deň spomienok a Deň 
veteránov alebo Deň prímeria.

Deň veteránov – spomienku na 
vojakov padlých v oboch svetových 
vojnách – si na mestskom cintoríne 
v Michalovciach položením venca 
a kytičky červených makov pripome-
nuli členovia Zväzu vojakov SR z mi-
chalovského klubu spoločne s  člen-
mi Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
Michalovce. Symbolom 11. novem-
bra sa stal vlčí (červený) mak, kto-
rého kvet si pripínajú ľudia na odev 
ako spomienku na padlých vojakov.

Mgr. Juraj Vetrecin

2 AKTUALITY

Poďakovanie Mestu 
a technickým službám 

Rok od začatia prác na Farskej ulici môžeme 
využívať novú cestnú komunikáciu. Výmena 
kanalizácie a následne všetky úpravy popri ceste 
vyžadovali veľa trpezlivosti nielen obyvateľov našej 
ulice, ale aj všetkých, ktorí prichádzali na farský 
a dekanský úrad. Vedeniu mesta na čele s primátorom 
ako aj vedeniu Technických služieb mesta vyjadrujem 
veľkú vďaku za ústretovosť a urýchlenie realizovania 
potrebných prác rekonštrukcie a následných úprav 
našej Farskej ulice. Poďakovanie je spoločné za farnosť 
a všetkých obyvateľov ulice. Ďakujeme.

zdroj: Farský infolist, Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť narodenia Panny Márie v Michalovciach

pobačeňe Miža z varoša

Každi dzeň je bojom o život. I kec ňeumiraju ľudze jak u vojňe. Ňeda 
še ňikda povedzec, že dňeška ňichto ňeumre, bo ľudski život ma svojo hraňi-
ce. Chto še raz narodzil, muši i umric. No o  umiraňu še za života ňema 
hutorec. Bo i kec život je kratki, ľepši hutorec o ňim. 

Život každomu otvira švet. Vidzi ľudzi kolo sebe. Može z ňima hutorec. 
Dachtori še mu ľubja vecej, z dachtorich može buc ňeščešľivi. Ňemuši birovac 
šicko. Robi, co še mu zachce. Dakedi zrobi i toto, co ňechcel. Kec še mu podari, 
ta sebe najdze i porjadnu robotu. U ňej najdze i ľudzi všeľijakich. Najľepši takich, 
co rozdumuju, jak robic co najľepši. No najdze i takich, co tiž hutorja, že chceju 
co najľepši. Plakac nad jich robotu je už pozno. Šickim ostava ľem čekac, kedi še 
pomiňu. No ňebiva to jednoduche, bo za svojoho života veľo ňeščesca narobja. 
Hutori še: „Kec še plane pomiňe, už ľem dobre ostaňe.“ I kec dakedi i dobre češ-
ko prežic. I treba rozdumovac, jak to prežic. Čekac, dokedi to dobre abo plane 
še pomiňe? Ňemušime še toho dožic! Zato dakedi treba tomu pomohnuc, žebi 
še dalo prežic. Bo život je ohraňičeni a žic treba dňeška, ňe po šmerci. 

Vaš Mižo z varoša

Jak prežic

Deň vojnových veteránov 

Vianočné trhy 
v Michalovciach v tomto 
roku nebudú, ale naši 
obyvatelia a návštevníci 
mesta sa môžu tešiť 
aspoň na tradičné 
stánky s vianočným 
punčom a občerstvením 
pod vianočným 
stromčekom na námestí 
pri budove mestského 
úradu. 

Stánky budú otvorené od 4. de-
cembra do 6. januára za predpokla-
du, že sa nezmení epidemiologická 
situácia tak, že by bolo vydané 
rozhodnutie epidemiologickej ko-
misie o zákaze prevádzkovať takéto 
stánky.

Vianočná výzdoba v meste bude 
v rozsahu ako po minulé roky. Via-
nočný stromček už bol na svoje 
miesto osadený v  novembri. Tri-
dsaťročný ihličnatý krásavec je da-
rom od rímskokatolíckej farnosti 
v Budkovciach, filiálka v Sliepkov-
ciach. Rozsvietenie vianočného 
stromčeka, aj s celou výzdobou 
v  meste, sa uskutoční v piatok 
4.  decembra o 16.00 hod. aj  keď 
tentokrát bez účasti verejnosti. 
Výzdobu rozsvieti primátor mesta 
z balkóna mestského úradu. Súčas-
ťou samotného zažínania stromče-

ka bude aj krátky program, v kto-
rom folkloristi zaspievajú niekoľko 
vianočných kolied, tiež z balkóna 
úradu. Našim obyvateľom tento akt 
priblížime prostredníctvom mest-
skej televízie a sociálnych sietí.

ip

Vianočná atmosféra 
2020 

Nostalgická spomienka na zaplnené námestie po príchode Mikuláša 
6. decembra 2018



3 AKTUALITY 

Cena tepla v  Michalovciach 
patrí dlhodobo k  najnižším v  re-
gióne ako aj v rámci SR, a to aj na-
priek sústavnému poklesu spotreby 
tepla.

Na znížení spotreby tepla sa roz-
hodujúcou mierou podieľa kom-
plexná obnova bytového fondu ale 
aj objektov vo vlastníctve mesta Mi-
chalovce (školy, škôlky a  i.), č.  ako 

aj neustála modernizácia zdro-
jov a  rozvodov tepla. Spoločnosť 
Domspráv, s.r.o., ako dodávateľ 
tepla sa taktiež aktívne podieľa na 
znižovaní spotreby tepla v  školách 
a materských školách v pôsobnosti 
mesta Michalovce, a  to inštaláciou 
termostatických ventilov na každý 
jeden radiátor v  týchto objektoch. 
Tým sa zabezpečí trvale hospodár-
ne využitie tepla a  zníženie nákla-
dov o  20 – 30  %. Aj v  budúcnosti 
zostáva naďalej naším cieľom hos-

podárna výroba a  rozvod tepelnej 
energie, bezporuchová dodávka 
tepla a  teplej úžitkovej vody a  re-
alizácia opatrení, ktoré v  súlade 
s energetickou politikou Slovenskej 
republiky prispejú k  postupnému 
znižovaniu spotreby zemného ply-
nu, a teda aj emisií CO₂ a k znižo-
vaniu výrobných nákladov a tým aj 
ceny tepla v  Michalovciach. Chce-
me aj naďalej prispievať k zlepšova-
niu života občanov v našom meste.

Ing. Roman Marek

ROZLÚČKA S TRÉNEROM MIROSLAVOM 
CHUDÝM
Príležitosť, pri ktorej sa stretli primátor Viliam 
Zahorčák a zástupcovia Hokejového klubu 
Dukla Ingema Michalovce, nepatrí práve k tým 
príjemným, ale aj také sú súčasťou života. V stredu 
18. novembra došlo k ukončeniu pôsobenia 
Miroslava Chudého na poste hlavného trénera 
michalovských hokejistov. V mene všetkých 
Michalovčanov mu primátor poďakoval za skvele 
odvedenú prácu na tomto poste. Aj vďaka nemu 
sa klub zapísal do dejín slovenského športu, 
pretože pod jeho vedením sme mohli v našom 
meste sledovať najvyššiu slovenskú hokejovú 
ligu. Novým hlavným trénerom HK Dukla Ingema 
Michalovce sa stal Fín Tomas Juhani Valtonen. 

nč

Cena za teplo klesne

DETSKÉ IHRISKO NA ULICI 
NAD LABORCOM

Tento projekt 
sa uskutočnil vďaka 
podpore z Nadácie EPH. 
Mesto Michalovce získalo 
od Nadácie EPH finančný 
príspevok vo výške 
5 000 eur. Na financovaní 
sa mesto podieľalo sumou 
5 399 eur.

Nadácia EPH bola založená 
30.  októbra 2014 spoločnosťou 
Energetický a průmyslový holding, 
a.s., ktorá nadáciu vníma ako účin-
ný nástroj na podporu a rozvoj ob-
čianskej spoločnosti, ako možnosť 
pomôcť ľuďom v ťažších životných 
situáciách a zároveň ako priestor na 
spoluprácu a partnerstvá pri zmys-
luplných projektoch. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
príťažlivé prostredie detského ihriska 
pri obytných celkoch v priestoroch 
sídliskových plôch na Ulici nad La-
borcom, a tak ponúknuť deťom lep-
šie možnosti zmysluplného trávenia 
voľného času. V tomto roku tu bola 
osadená pružinová hojdačka, vláčik 
pre najmenšie deti  a  lezecké prvky 

pre staršie deti. Dopadovú plochu 
ihriska vytvára bezpečný gumový 
rošt. Ihrisko bolo navrhnuté a posta-
vené tak, aby okrem bezpečnostných 
predpisov vyhovovalo súčasným vy-
sokým štandardom, bolo atraktívne 
pre všetky vekové kategórie, nená-
ročné na údržbu, malo dlhú život-
nosť a bolo odolné voči vandalizmu. 
Vzniklo tak miesto, kde sa deti môžu 
hrať a ich rodičia si oddýchnuť.

DETSKÉ IHRISKO 
NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore 

Nadácie SPP a Eustream, 
a.s. Mesto Michalovce 
získalo od Nadácie SPP 
finančný príspevok 
vo výške 10 000 eur. 
Na financovaní sa mesto 
podieľalo sumou 4 576 eur.   

Nadácia SPP bola založená 
19.  novembra 2002 spoločnosťou 
Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. Hlavnou víziou nadácie je preto 
podpora, rozvoj a ochrana kultúr-
nych a morálnych hodnôt na  Slo-
vensku. Nadácia SPP poskytuje 
pomoc ľuďom v ťažkých životných 
situáciách pomocou podpory rôz-
nych projektov.   

Pre ihrisko v  medziblokových 
priestoroch na Štefánikovej ulici bol 

spracovaný návrh a vydané stavebné 
povolenie ešte v  roku 2018. Na ih-
risku bol použitý aj nový typ dopa-
dovej plochy – plastový rošt, ktorý 
by mal prerastať trávou. V blízkosti 
ihriska sa nachádza parkovisko, 
bezpečnosť detí preto zaisťuje oplo-
tenie. V tomto roku boli na ihrisku 
osadené fitness prvky pre dospelých 
aj pre deti. Navrhnuté, no zatiaľ 
nezrealizované, sú ešte povrazové 
lezecké prvky, ktoré budú osadené 
v  budúcnosti. Vybudované detské 
ihrisko zabezpečilo a  bude zabez-
pečovať zmysluplné voľnočasové 
aktivity pre všetky vekové kategórie. 

Petra Šuličová

Pribudli nové hracie prvky na detských ihriskách

Spoločnosť Domspráv, s.r.o., byty, teplo a iné služby 
Michalovce zníži cenu tepla od 1. januára 2021 pre svojich 
odberateľov v Michalovciach oproti roku 2020 o 5,1 %. 
V praxi to bude znamenať zníženie nákladov na kúrenie 
a teplú úžitkovú vodu na jeden trojizbový byt od 25 do 40 
eur ročne. 



Na celom svete, vrátane 
strednej Európy, majú 
intolerancia a násilie 
vzrastajúcu tendenciu 
a nadobúdajú hrozivé 
rozmery. Ženy a deti sú 
najčastejším objektom 
morálneho, sociálneho, 
ekonomického 
ale aj fyzického násilia. 

Kampaň 16 dní aktivizmu je 
iniciatívou na zastavenie násilia pá-
chaného na ženách. Táto kampaň je 
pre nás všetkých príležitosťou pre-
lomiť mlčanie a hovoriť o tom.

16 dní aktivizmu proti násiliu 
páchanému na ženách je medziná-
rodná kampaň, ktorá začala v roku 
1991. Od tej doby sa do nej zapojilo 
viac ako 5 167 skupín zo 187 krajín 
sveta. Je úspešná aj vďaka podpore 
ľudí a  organizácií na celom svete, 
ktoré každý rok zvyšujú informo-
vanosť o  problematike násilia pá-
chaného na ženách vo svojich ko-
munitách. 

Organizovaním rôznych aktivít 
upozorňujeme na túto problema-
tiku, robíme tento problém vidi-
teľným, vyjadrujeme podporu že-
nám a deťom, ktoré násilie zažívajú 
a  upozorňujeme mužov, ktorí sa 
správajú násilne k  svojim manžel-

kám/partnerkám, že nesú zodpo-
vednosť za svoje násilné správanie.

16 dní aktivizmu sa začína 
25.  novembra (Medzinárodný deň 
boja proti násiliu páchanému na 
ženách) a končí 10. decembra (Me-
dzinárodný deň ľudských práv). 
Tieto dátumy sa spájajú s  cieľom 
upozorniť na prepojenosť násilia 
páchaného na ženách a  ľudských 
práv, pretože takéto násilie je po-
rušovaním ľudských práv. Ženy 
a  dievčatá sú vystavené mnohým 
formám porušovania ľudských 
práv len na základe toho, že sú ženy.

Násilie páchané na ženách je 
závažný spoločenský problém, 
ktorý sa týka nás všetkých. Len 

spoločne môžeme toto násilie za-
staviť. Kampaň je príležitosťou pre 
nás všetkých, aby sme nemlčali. 
Ženy potrebujú cítiť, že násilie 
nie je len ich problém, ale že je to 
problém nás všetkých. Potrebu-
jú cítiť, že celú spoločnosť tento 
problém zaujíma.

Rok 2020 sa nesie v  duchu ce-
losvetovej pandémie COVID-19, 
avšak násilie páchané na ženách 
v  partnerských vzťahoch trvá na-
ďalej. Preto nezabúdajme na tých, 
ktorých sa to týka. Aj napriek pan-
démii vytvorme spoločnosť, ktorej 
verejným záujmom bude netolero-
vať násilie páchané na ženách. 

OZ Pomoc rodine

Po uvoľnení opatrení proti 
šíreniu Covid-19 kino 
Centrum opäť otvárame 
24. novembra. 

Pravidlá, ktoré by ste mali v rám-
ci svojej návštevy dodržiavať:
n vstup do kina a pobyt v kine je 
možný len s prekrytými hornými dý-
chacími cestami (rúško, šál, šatka),
n ak sa u osoby prejavia príznaky 
akútneho respiračného ochorenia, 
je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opus-
tiť miesto hromadného podujatia,
n v priestoroch kina sa zakazuje 
konzumácia jedál alebo nápojov,
n obmedzený predaj vstupeniek tak, 
že je zabezpečené sedenie v každom 
druhom rade a medzi obsadenými 

miestami ostane jedno miesto neob-
sadené, pričom sekvencia obsadenia 
miest musí v radoch alternovať,
n pri vstupe do budovy použite 
dezinfekciu na ruky,
n pracovník kina bude kontrolo-
vať počet návštevníkov vstupujú-
cich do budovy aj do kinosály (pre 
obmedzený počet návštevníkov v 
jednom okamihu),
n v priestoroch kina je zakázané 
podávať si ruky,
n v priestoroch kina dodržujte 
rozostupy minimálne 2 metre (pri 
pokladni počas nákupu vstupe-
niek, počas vstupu do kinosály a po 
skončení predstavenia),
n v kinosále zaujmite miesta, 
ktoré sú už vyznačené na vašej 
vstupenke a rešpektujte prípadné 
usmernenia personálu,

n personál kina má právo zmerať 
vám teplotu a v prípade zvýšenej 
teploty má právo vás požiadať, aby 
ste priestory kina opustili.

Ďakujeme, že nenavštevujete 
kino, ak sa u vás prejavujú príznaky 
akútneho respiračného ochorenia.

msks

Kampaň 16 dní aktivizmu 

Kino Centrum opäť premieta

V sobotu 21. novembra 
azda všetci herci, 
divadelníci mysleli na to 
isté. Členovia ochotníckeho 
súboru Divadla pri fontáne, 
ktoré pôsobí pri MsKS 
Michalovce, určite. Bola 
Noc divadiel.

Hoci sa dnešný svet premenil 
na jedno veľké javisko, predsa len 
to skutočné divadlo sa chce vrátiť 
späť na svoje dosky. Kultúra nespí, 
je len zakliata ako Šípová Ruženka 
a my všetci. Ak si chcete zaspomí-
nať na náš, teda aj váš súbor, záj-
dite na Facebook stránku Divadlo 

pri fontáne. Nájdete tam nové fo-
tografie, krátke video a  informá-
cie aj o predstavení SND. V hre 
Pred západom slnka hrá po boku 
Martina Hubu a  popredných slo-
venských hercov aj Michalovčan-
ka Mária Schumerová, ktorá bola 
pri zrode ochotníckeho súboru 
v meste a účinkovala v prvej diva-
delnej hre.

Herci z Divadla pri fontáne mys-
lia na svojich divákov a priaznivcov. 
Hoci pripravované premiéry hier 
pre detských a dospelých divákov 
zmarila choroba, predsa v decem-
bri niečo chystajú s nádejou, že sa 
diváci a herci opäť stretnú v sále.

Jela Timková

Noc divadiel

4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

michalovce_srdce_zemplina
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CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2020
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 mestskému 
zastupiteľstvu. Ceny mesta Michalovce sa doteraz vždy odovzdávali na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. 
Aj v tomto bude pre pandémiu koronavírusu rok 2020 iný. Ceny budú slávnostne odovzdané až v budúcom roku, 
keď to epidemiologická situácia a aktuálne platne protiepidemiologické opatrenia umožnia. Ceny mesta za rok 
2020 boli schválené týmto jednotlivcom:

MUDr. Benjamín Bančej

MUDr. Benjamín Bančej sa vý-
znamným spôsobom pričinil o roz-
voj mesta Michalovce v rôznych 
oblastiach jeho života. V komunál-
nej politike pôsobí viac než 30 ro-
kov. Od roku 1990 do roku 2018 
ako poslanec Mestského zastupi-
teľstva v Michalovciach, v  rokoch 
2006 – 2018 ako zástupca primáto-
ra mesta a v súčasnej dobe ako člen 
komisie mestského zastupiteľstva. 
V tejto oblasti sa výraznou mierou 
zaslúžil o rozvoj mesta, jeho výstav-
bu, propagáciu ako aj o rozvoj kul-
túry v meste. Podporoval založenie 
novín Michalovčan v  roku 1990 

a neskôr založenie mestskej televí-
zie Mistral v roku 2000. Bol spolu-
organizátorom plánu rekonštrukcie 
jednotlivých sídlisk v meste a spo-
lupodporovateľ rekonštrukcie pešej 
zóny v  Meste Michalovce v  roku 
2000. Do roku 2018 sa podieľal na 
organizácii a propagácii Podvihor-
latského maratónu, ktorého sa vyše 
desať rokov aj aktívne zúčastňoval.

Od roku 1974 pracoval ako lekár 
OÚNZ Michalovce. A ako lekár – 
anesteziológ, ktorého celoživotným 
poslaním je liečiť ľudí, sa výrazne 
pričinil o  rozvoj zdravotníctva. 
Od  roku 1972 je aktívnym dobro-

voľným darcom krvi a zároveň čle-
nom Československého a  Sloven-
ského červeného kríža a držiteľom 
bronzovej, striebornej a  zlatej Ján-
skeho plakety. Do roku 2000 pôsobil 
aj ako Aktívny školiteľ prvej pomoci 
a lektor Slovenského červeného krí-
ža. V roku 1994 pomáhal organizo-
vať humanitnú pomoc Slovenského 
Červeného kríža a Mesta Michalov-
ce pre mesto Osiek. 

Počas celého funkčného obdobia 
zástupcu primátora nestratil kontakt 
so svojou profesiou anestéziológa, 
pracoval pravidelne v nemocnici na 
oddelení anesteziológie a  intenzív-

nej medicíny a po skončení funkcie 
zástupcu primátora sa vrátil k svojej 
odbornosti a stále pracuje. V tomto 
roku sa MUDr. Benjamín Bančej do-
žíva významného životného jubilea.

Za celoživotnú aktívnu prácu v prospech mesta Michalovce a pri príležitosti 
životného jubilea.

Ing. Ján Kerekeš

Ing. Ján Kerekeš v roku 1993 za-
ložil súkromnú firmu, ktorá sa zao-
berala výrobou kontajnerov, lešení 
a ostatných oceľových výrobkov pre 
strojársky stavebný priemysel. V ro-
koch 2000 až 2001 v spolupráci s ne-

meckými partnermi skonštruoval 
kamiónový náves so všetkými po-
trebnými skúšobnými certifikátmi, 
ktorý prvýkrát prezentoval na Au-
tosalóne v Nitre v septembri 2002. 
V roku 2017 spoločnosť Kerex, s.r.o., 

získala ocenenie Diamanty sloven-
ského biznisu za najrýchlejšie rastú-
cu spoločnosť v rámci východného 
Slovenska. V roku 2020 v tomto 
rebríčku získala ocenenie ako druhá 
najdynamickejšie sa rozvíjajúca spo-
ločnosť v rámci východného Sloven-
ska. Spoločnosť Kerex, s.r.o., v súčas-
nosti patrí medzi troch najväčších 
výrobcov nadstavieb a kontajnerov 

v Európe. V rámci mesta Michalov-
ce spoločnosť dlhodobo podporuje 
rôzne aktivity, športové, kultúrne 
alebo spoločenské podujatia. Ing. 
Ján Kerekeš, ktorý sa v tomto roku 
dožíva významného životného ju-
bilea, svojou vysoko precíznou pod-
nikateľskou činnosťou v spoločnosti 
Kerex s.r.o., robí dobré meno nielen 
sebe, ale aj nášmu mestu.

Za dlhodobý rozvoj podnikateľského prostredia v oblasti 
strojárenskej výroby v meste Michalovce a pri príležitosti 
životného jubilea.

Jozef Kolesár

S Ľudovou školou umenia v Mi-
chalovciach bol spätý od detstva. 
Na  celoslovenských a celoštátnych 
súťažiach v akordeónovej hre ju re-
prezentoval už ako jej žiak. Po ukon-
čení štúdia na Štátnom konzervató-
riu v  Košiciach prišiel v roku 1975 
ako pedagóg do Michaloviec, vtedy 
ešte na ľudovú školu umenia. Vyučo-
val hru na akordeóne a trúbke. Vie-
dol mestskú dychovku, akordeónový 
súbor, pôsobil v pop kapele Mar-
schal, kde hral na klávesy, bol členom 
michalovského akordeónového tria.

Svoju lásku k hudbe a skúsenosti 
odovzdával žiakom, z ktorých mno-

hí v súčasnosti pôsobia v Základnej 
umeleckej škole Michalovce už ako 
pedagógovia. Od roku 1987 školu 
22 rokov viedol vo funkcii riadite-
ľa. V roku 1989 sa zaslúžil o to, že 
škola dostala k dispozícii súčasnú 
budovu. Po 40 rokoch, keď fungo-
vala na 10 miestach, sa tu prvýkrát 
stretli pod jednou strechou taneč-
níci, výtvarníci i hudobníci. Vďaka 
jeho vynikajúcim manažérskym 
schopnostiam sa michalovská Zá-
kladná umelecká škola s počtom 
žiakov vyše 1200 zaradila k najväč-
ším umeleckým školám na Sloven-
sku. Pod jeho vedením škola získala 

výrazné celoslovenské aj medzi-
národné úspechy. Umenie žiakov 
a súborov ocenili v mnohých kraji-
nách Európy ale aj v Mexiku, Číne 
či USA. Za reprezentáciu Slovenska 
v zahraničí bola škola, súbory a jed-
notlivci ocenení Ministrom zahra-
ničných vecí a Ministrom školstva 
SR. V roku 2011 si Jozef Kolesár 
prebral z rúk primátora mesta Cenu 
primátora mesta Michalovce.

Po 40 rokoch úspešnej peda-
gogickej aj organizačnej práce 
vo vedení ZUŠ odišiel v roku 2016 
do dôchodku. 15. apríla 2018 všet-
kých jeho blízkych zasiahla nečaka-

ná správa o tom, že náhle zomrel. 
Jeho životné dielo, ktoré po sebe 
zanechal, je motiváciou pokračo-
vať aj  napriek všetkým prekážkam 
v jeho stopách a všestranne rozvíjať 
umeleckú školu, ktorú tak miloval.

Ocenenie in memoriam za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti umeleckého školstva 
a významný podiel na rozvoji školstva na Slovensku z hľadiska výchovy a vzdelávania 
talentovaných žiakov.
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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 za rok 2020 boli udelené piatim jednotlivcom a jednému kolektívu. 
Ich slávnostné odovzdanie sa uskutoční v budúcom roku.

Anna Berdáková

Anna Berdáková po skončení 
Pedagogickej školy v Prešove praco-
vala ako učiteľka v  materskej škole 
v  Rakovci nad Ondavou, neskôr v 
Nižnom Hrušove a  od roku 1992 
v  materských školách v Michalov-
ciach. Najskôr na Švermovej ulici 
a  od roku 1993 až do súčasnosti 
pracuje v  materskej škole na Škol-
skej ulici na Stráňanoch. Patrila 
medzi veľmi obľúbené učiteľky a od 
roku 2004 vykonáva funkciu riadi-
teľky. Pod jej vedením odchádzajú 
predškoláci výborne pripravení 

do základnej školy ale aj pre život 
v  spoločnosti. Kolektív učiteliek tu 
pod jej vedením realizoval niekoľko 
úspešných projektov, vďaka ktorým 
pribudlo v areáli materskej školy na-
príklad aj detské ihrisko s oddycho-
vou zónou s jazierkom či dopravné 
ihrisko. 

Materská škola získala titul 
a vlajku Zelená škola, zapojila sa do 
medzinárodného projektu Euroroz-
právka a výtvarné práce detí tak boli 
vystavované v Bratislave i v Bruseli. 
Pod jej vedením škola úspešne spo-

lupracuje s materskou školou Lasto-
vička v  Užhorode. Ako jediná ma-
terská škola v  okrese momentálne 
realizujú projekt Zippyho kamaráti. 
V rámci mesta Anna Berdáková ini-
ciovala vznik súťaží detí materských 
škôl ako Slávik v  materskej škole, 
Fašiangy, olympiády materských 
škôl, kurzy korčuľovania či plávania. 
Je spoluzakladateľkou a  riaditeľkou 
Ligy pohybovej zdatnosti detí ma-
terských škôl v  Michalovciach, je 
aktívnou a  zakladajúcou členkou 
regionálnej organizácie Spoločnosť 

pre predškolskú výchovu. Aktívne 
sa venuje aj zachovávaniu autentic-
kého folklóru. V tomto roku sa do-
žíva významného životného jubilea.

Bc. Eva Lechmanová

Bc. Eva Lechmanová sa naro-
dila v  Michalovciach. Po ukon-
čení Strednej ekonomickej školy 
v  Trebišove pracovala v  odštep-
nom závode Zdroj Michalovce 
na ekonomickom úseku. V  roku 
1994 zo zdravotných dôvodov 
odišla na invalidný dôchodok. 
V  roku 1998 sa stala členkou 
Zväzu invalidov, základnej orga-

nizácie Michalovce, súčasný Slo-
venský zväz telesne postihnutých 
(SZTP), kde začala aktívne praco-
vať ako pokladníčka.

V  roku 2000 bola zvolená za 
predsedníčku, štatutára SZTP 
Okresné centrum Michalov-
ce a  členku Krajskej rady SZTP 
Košice, kde pracuje už 20 rokov 
v  prospech telesne postihnutých 

občanov. Svoje poznatky zo štú-
dia na Vysokej škole sv. Alžbety 
v odbore sociálna práca využíva 
v praxi pri práci s  telesne postih-
nutými občanmi. Práca vo zväze 
je prevažne zameraná na sociálne 
poradenstvo, sociálnu inklúziu 
a  integráciu telesne postihnutých 
osôb a  voľnočasové aktivity pre 
túto skupinu občanov.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Okresného centra Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Michalovciach, ktorého je od roku 2000 predsedníčkou a štatutárom. 

Za výraznú pomoc pri realizácii a rozvoji olympizmu, telesnej výchovy a športu 
na materských školách a pri príležitosti životného jubilea.

PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová

Ľudmila Lakomá-Krausová sa 
narodila 4. marca 1940 vo Veľkých 
Zalužiciach. V učiteľskej rodine zís-
kala vzťah k rôznym druhom ume-
nia, čo ovplyvnilo aj jej životnú drá-
hu. Vysokoškolské vzdelanie získala 
na výtvarnom odbore Pedagogické-
ho inštitútu Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v  Prešove (1959 – 1963), 
pričom si ho ešte rozšírila doktorá-
tom z výtvarnej pedagogiky (1982).

Popri práci učiteľky výtvarnej vý-
chovy v základnej škole sa začala in-
tenzívne presadzovať ako maliarka. 
Od roku 1965 vystavovala na samo-
statných i kolektívnych výstavách, 
zapájala sa do súťaží, zúčastňovala 
sa medzinárodných maliarskych 
plenérov a sama ich aj organizova-
la, hľadala ďalšie cesty zdokonalenia 
svojho výtvarného prejavu, ktorým 

oslovovala laikov i odborníkov. Bola 
členkou Zväzu slovenských výtvar-
ných umelcov, Slovenskej výtvarnej 
únie v Bratislave, od roku 2007 je 
členkou skupiny EGO IPSO a člen-
kou Asociácie slovenského umenia.

Do roku 1989 bola členkou Zvä-
zu slovenských výtvarných umelcov 
v  Bratislave, od roku 1990 je člen-
kou Slovenskej výtvarnej únie a  od 
roku 2007 je tiež členkou skupiny 
Združenia výtvarných umelcov vý-
chodného Slovenska. Svoju tvorbu 
predstavila doposiaľ na 188 kolek-
tívnych a 75 samostatných výstavách 
na Slovensku, Ukrajine, v Českej 
republike, Poľsku, v Rakúsku, Ma-
ďarsku a Nemecku. Ľudmila Krau-
sová-Lakomá zachytila vo svojej 
tvorbe prostredie, v ktorom žije, lás-
ku k zemplínskemu folklóru, ľudovú 

architektúru i čarovné dedinské zá-
kutia, z ktorých mnohé dnes už ne-
existujú. Zobrazila krásu kostolíkov, 
drevených cerkví, ktoré nás ovanú 
pôsobením ducha a pokojom.

Rodný Zemplín je hlavným zdro-
jom jej tvorivej inšpirácie. Vo svojej 
tvorbe sa zameriava na komornú 
maľbu, krajinomaľbu, figurálne kom-
pozície, zátišia, sakrálne motívy. Svoje 
dojmy spracúva maliarka jej vlastným 
maliarskym rukopisom a farebným 
prevedením. V pestrej škále výtvar-
ných techník sa objavujú rôzne žánre 
– zátišie, portrét, figurálna i abstrakt-
ná maľba, sakrálne motívy. Splnil sa 
jej sen zdokonaliť sa pod odborným 
vedením v ikonopisectve. Už dvad-
sať rokov sa venuje aj písaniu ikon 
a  v  tomto smere hľadá tiež vlastnú 
cestu. Usiluje sa skĺbiť tradičné ikono-

pisecké postupy so svojím výtvarným 
cítením do jedného umeleckého cel-
ku, vytvorila "ikonu v obraze". 

Maliarka Zemplína, ktorá niekoľ-
ko desaťročí zviditeľňuje náš región, 
bola poctená za svoju tvorbu nie-
koľkými oceneniami, z ktorých naj-
významnejšia je Cena Fra Angelica 
a Cena predsedu Košického samo-
správneho kraja. V tomto roku sa do-
žíva významného životného jubilea.

Za neúnavnú propagáciu mesta Michalovce a regiónu Zemplín vo svojej tvorbe 
a pri príležitosti životného jubilea.
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Anna Kostovčíková

Anna Kostovčíková pochádza 
z  Rakovca nad Ondavou. Po ukon-
čení štúdia na Strednej ekonomickej 
škole v Humennom pracovala v eko-
nomickej sfére a od roku 1992 až do 
odchodu do dôchodku na Okresnom 
riaditeľstve Policajného zboru v Mi-
chalovciach. Popri pracovnej činnos-
ti pôsobila aktívne najmä v kultúrnej 
a sociálnej oblasti. V súčasnosti vyví-
ja verejnoprospešnú prácu a aktivity 

pre seniorov. V roku 2000 sa stala 
členkou farskej rady kostola sv. Go-
razda a spoločníkov. V júni 2010 sa 
stala predsedníčkou OZ Močarany a 
spolu so zanietenými členmi začali 
pracovať na obnove kultúrno-spolo-
čenského života v tejto časti mesta. 

Počas desiatich rokov činnos-
ti boli organizované v  spolupráci 
s  Mestom, Domom Matice sloven-
skej a za veľkej podpory miestneho 

poslanca podujatia pri výročiach 
významného miestneho rodáka 
Gorazda Zvonického. Združenie 
pripravuje Dni Močarian, fašiango-
vý karneval s  deťmi, stavanie mája 
so speváckou skupinou Močaranka, 
podujatia v  Mesiaci úcty k  starším 
a posedenie s jubilantmi. Je spoluza-
kladateľkou tradície Stretnutia rodá-
kov, spoluautorkou knihy Močarany 
dnes a členkou Matice slovenskej. 

Pracuje tiež v  komisii mestského 
zastupiteľstva v  rámci komunálnej 
politiky.

Za rozvoj kultúrno-spoločenského života v časti mesta – Močarianska ulica, vznik 
Denného centra Močarany, organizovanie aktivít pre seniorov, podporovanie a šírenie 
ľudových tradícií v časti Močarany.

Mgr. Svetlana Kertisová

Darina Serugová

Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce

Mgr. Svetlana Kertisová v  ro-
koch 1989 až 1994 študovala 
v  Prešove na Filozofickej fakulte 
UPJŠ odbor výchova a vzdelávanie 
dospelých v  špecializácii sociálna 
práca. Patrí k  prvým absolventom 
sociálnej práce, ktorá má status vy-
sokoškolského vzdelania. Úctyhod-
ných 28 rokov vykonáva svedomitú 
a  zodpovednú prácu v  sociálnej 
oblasti. Po ukončení štúdia pra-
covala ako vrchný referent na  od-
delení sociálnoprávnej ochrany 
a  prevencie vtedajšieho Obvodné-
ho úradu Michalovce, neskôr ako 
radca na oddelení sociálnoprávnej 

ochrany a prevencie na Okresnom 
úrade Michalovce. Od roku 2004 
až do súčasnosti pracuje na pozícii 
vedúcej oddelenia sociálnopráv-
nej ochrany a  sociálnej kurately 
na  Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Michalovce. 

Cieľovou skupinou odborných 
intervencií sociálnych pracovníkov 
oddelenia je maloleté dieťa, jeho 
rodina a  to v zmysle zabezpečenia 
ochrany práv dieťaťa a  sledovania 
jeho všestranného vývinu v  rodi-
ne, ak táto zlyháva, je problémo-
vá, zle fungujúca až nefunkčná. Je 
spoluatorkou metodiky Vedenie 

prípadovej sociálnej práce, ktorá sa 
zavádza na oddeleniach sociálno-
právnej ochrany a  sociálnej kura-
tely v  rámci celého Slovenska od 
roku 2019 a  ktorá znamená malú 
revolúciu v  doterajších postupoch 
sociálneho pracovníka pri riešení 
životnej situácie dieťaťa a  jeho ro-
diny. V  roku 2016 dostala ocene-
nie ministra práce, sociálnych vecí 
a  rodiny SR za významnú pomoc 
rodinám. Svojím profesionálnym, 
empatickým a  trpezlivým prístu-
pom pri komunikácii s klientmi 
je príkladom ostatným zamest-
nancom. Má zodpovedný prístup 

k práci, priateľský a ústretový vzťah 
k zamestnancom oddelenia sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. V tomto roku sa dožíva 
životného jubilea.

Darina Serugová sa narodila 
v roku 1945 v Palúdzke v okrese Lip-
tovský Mikuláš. Po vojne sa rodina 
vrátila do Michaloviec. Po maturite 
na tunajšom gymnáziu v roku 1963 
pokračovala v štúdiu na Pedagogic-
kej fakulte UPJŠ v  Prešove, odbor 
slovenský jazyk a  anglický jazyk. 
V septembri 1967 nastúpila ako 
učiteľka na I. základnú deväťročnú 
školu v  Michalovciach. Od vstupu 
do pedagogickej činnosti sa ako 

učiteľka anglického a  slovenského 
jazyka stala priekopníčkou, tvorky-
ňou a realizátorkou výučby cudzích 
jazykov už na najnižšom stupni zá-
kladnej školy. V rokoch 1972 – 1991 
pracovala ako zástupkyňa riadite-
ľa školy, poverená riadením tried 
s  rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov. V roku 1991 nastúpila ako 
učiteľka anglického jazyka na Gym-
názium Pavla Horova. Priebežne 
viedla aj jazykové kurzy pre do-

spelých. Už ako dôchodkyňa učila 
na Základnej škole, Komenského 
ul. a v Pozdišovciach. Celý jej pro-
fesijný život je spätý s  angličtinou. 
I dnes sa teší z úspechov svojich bý-
valých žiakov, ktoré dosahujú doma 
aj v zahraničí. Postupne sa svojimi 
výsledkami dostala do povedomia 
nielen blízkeho okolia, ale aj na ce-
loslovenskej úrovni. Darina Seru-
gová predstavuje pre celú učiteľskú 
verejnosť ten najvyšší piedestál.  

Komunita sluchovo postihnutých 
pôsobí v Michalovciach už približne 
45 rokov. V  70. rokoch to bol spo-
ločný Zväz zdravotne postihnutých, 
ktorý sa v 80. rokoch rozdelil na jed-
notlivé postihnutia a každý svoju 
činnosť vykonával zvlášť. V roku 
2000 sa členská základňa rozdelila 
na nedoslýchavých a nepočujúcich. 
Nepočujúci neskôr zrušili svoju čin-
nosť a naďalej pôsobí Slovenská únia 

sluchovo postihnutých, doteraz pod 
vedením Valérie Mitrovej. 

Organizácia združuje sluchovo 
postihnutých, zdravotne postihnu-
tých a marginalizované skupiny. Po-
skytuje špecializované poradenstvo, 
organizuje kurzy odzerania a  po-
sunkovej reči. Členovia sa stretávajú 
pri športových a kultúrno-spoločen-
ských podujatiach. Pred 10 rokmi 
únia založila folklórnu skupinu Mi-

haľovski nevesti i beťare, ktorá pred 
rokom zmenila svoj názov na Miha-
ľovčan. Únia je organizátorom fes-
tivalu Na Zemplíne tak a vytvorila 
tiež tanečnú skupinu Zemplindance, 
ktorá 10 rokov reprezentuje Micha-
lovce na celoslovenskej súťaži Pohyb 
bez bariér. Doposiaľ v kategórii zne-
výhodnených skupín obhajuje svoje 
prvenstvo. V rámci tvorivých aktivít 
sa členovia únie zapájajú do celoslo-

venskej súťaže Abilympiáda – zruč-
nosti zdravotne postihnutých, ktorú 
organizuje Slovenský abilympijský 
výbor v Bratislave. 

Komunita sluchovo postihnutých 
spolupracuje v meste s ďalšími občian-
skymi združeniami, cirkvami, Mati-
cou slovenskou a Zemplínskym osve-
tovým strediskom. V roku 2013 pod-
písali zahraničnú spoluprácu so Spo-
ločnosťou Slovákov Ľudovíta Štúra na 
Ukrajine a v roku 2016 so združením 
Slovaquitaine vo Francúzsku.

Za aktívnu dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea.

Za celoživotnú prácu v školstve a jej prínos pre mladú generáciu.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej únie sluchovo postihnutých v Michalovciach.
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Desať rád, ako podporiť imunitu v období 
pandémie počas nadchádzajúcej zimy

Som v karanténe s  Covid-om

Po celoplošnom testovaní 
zostalo v karanténe 
s pozitívnym výsledkom 
nemálo domácností. 
U veľkej časti pacientov 
môže mať ochorenie 
bezpríznakový priebeh, 
ale aj vtedy je dobré 
dodržať niekoľko 
odporúčaní a prípadne 
podporiť imunitu 
dostupnými spôsobmi. 

Lekárka ambulancie všeobecné-
ho lekára pre dospelých z Nemocni-
ce Svet zdravia Michalovce pripra-
vila pre pacientov, ktorí sú aktuálne 
v domácej izolácii pre pozitívny vý-
sledok testu na koronavírus, 10 rád.

ČO ROBIŤ, AK STE DOMA 
V IZOLÁCII A NEMÁTE 

PRÍZNAKY?
n Jedzte nedráždivú stravu s vy-
sokým obsahom ovocia a zeleniny, 
neprejedajte sa. 

n Pite teplé nápoje, napríklad ne-
sladený bylinkový čaj niekoľkokrát 
denne. 
n Vetrajte niekoľkokrát denne – 
krátko a intenzívne. 
n Ak ste zvyknutí cvičiť, nemusíte 
celkom prestať, ale prechodne zníž-
te intenzitu. 
n Užívajte výživové doplnky s ob-
sahom vitamínu C (aspoň 500 mg) 
a D (v dennej dávke 1500 i.u.), prí-
padne tiež zinok a selén. 
n Neprepadajte panike. Aj v do-
mácnostiach, kde nebolo možné 
dodržať izoláciu pozitívnych členov 
domácnosti, sa nenakazili všetci, 
prípadne sa nenakazil nikto iný.
n Myslite aj na svoje duševné 
zdravie, netlmte úzkosť alkoholom 
a  venujte sa v izolácii príjemným 
činnostiam.
n Sociálne siete a elektronické mé-
diá používajte striedmo. 
n Dostatočne spite, nenarúšajte 
svoj bežný režim ponocovaním. 
n Ak bývate v dome, využívajte 
dvor alebo záhradu na pobyt na 
čerstvom vzduchu. 

DAJTE SI ČUCHOVÝ 
TRÉNING!

V prípade, že sa prejavia prí-
znaky, ako je napríklad strata 
čuchu a chuti, ktoré sa pomerne 
často vyskytujú izolovane, tre-
ba vedieť, že dĺžka ich trvania je 
veľmi variabilná. Niekedy môžu 
pretrvávať aj mesiace, prípadne 
je návrat len čiastočný. Z dlho-
dobého hľadiska to môže byť 
naozaj veľmi nepríjemné. Ná-
vrat čuchu možno podporiť 
preparátmi s komplexom vi-
tamínov B. Možný je tiež tzv. 
čuchový tréning: dlhodobo 
dvakrát denne voľne privoniavať 
po dobu piatich minút k štyrom 
vôňam: klinček, citrón, ruža, eu-
kalyptus (možno využiť vonné 
oleje). 

Ak ste infekciu prežili bez 
príznakov či s minimálnymi 
príznakmi, je to dobrá správa, 
každopádne však nepoľavujte 
v obozretnosti a naďalej dodržia-
vajte R-O-R.

MUDr. Katarína Varechová
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ZEMEPISNÉ HÁDANKY
Aké sú vaše vedomosti o našej planéte? 
Hvezdáreň Michalovce – https://hvezdaren-mi.sk/zemepisne-hadanky/ 

FANTASTICKÝ SVET ROALDA DAHLA
zábavno-poučný test pre deti
Zemplínska knižnica G. Zvonického – www.zkgz.sk

SÁROVA BYSTRICA V DIGITÁLNOM PRIESTORE
krajská súťaž mladých moderátorov, november 2020
Zemplínske osvetové stredisko

výstavy
KLENOTNICA
komentovaná prehliadka novej stálej expozície
YouTube Zemplínske múzeum v Michalovciach

V+W NA SCÉNU
Dni českej kultúry 2020, Zemplínska knižnica G. Zvonického

S prekvapením som 
si uvedomila, ako ten čas 
letí. Náš „Michalovčan“ 
dozrel v dospeláka. 
Od vydania prvého čísla 
uplynulo 30 rokov. 

Môžem skonštatovať, že v  jeho 
začiatkoch som so  záujmom sle-
dovala, s  akým prehľadom a  pro-
fesionálnym prístupom, za ktorým 
treba hľadať tvorivý tím ľudí, toto 
printové médium mapuje život 
a  dianie na území nášho mesta. 
Neskôr bolo pre mňa výsadou, keď 

ma do spolupráce pozvala Mgr. 
Viera Pakánová, vtedajšia hovor-
kyňa primátora a členka redakčnej 
rady. Od tohto momentu sa redak-
cia novín stala pre mňa v  istom 
zmysle spoločenstvom rovnako 
zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú zanie-
tení pre tímovú prácu a  ktorým 
život v meste i jeho kultúrno-spo-
ločenské dianie nie je ľahostajným. 
Touto cestou novinám želám ešte 
dlhé trvanie. Nech sa na ich strán-
kach reálne a pravdivo odráža pulz 
života mesta, ku ktorému máme 
srdcom blízko.

PaedDr. Ivana Mochorovská

V nedeľu vstúpime 
do obdobia adventu. 
Tento čas je prípravným 
obdobím pred Vianocami. 
Štyri týždne stíšenia 
a vnútorného sústredenia 
môžu byť len prínosom 
pre naše životy. 

Tohoročný advent je aj vplyvom 
pandémie odlišný od tých predchá-
dzajúcich. Niekdajší ruch na  ná-
mestí vystrieda tak trochu netra-
dičné ticho. Ono patrí do plynú-
ceho času, v  ktorom sa nám núka 
príležitosť reflektovať nad vlastným 
zmyslom života, ktorý je pre kaž-

dého z nás jedinečný a fascinujúci. 
Môžeme tiež v  tomto čase popre-
mýšľať, čo sme schopní a  ochotní 
urobiť pre iných ľudí, ktorí sú z ne-
jakého dôvodu odkázaní na našu 
pomoc. Nie je náhoda, že v  tomto 
období sa upriamuje naša pozor-
nosť na charitatívnu činnosť. Je to 
šanca nebyť egocentrický, ale chcieť 
sa zamerať na dobro toho druhého. 
Ani nie preto, aby nás iní chválili, 
ale skôr preto, aby sme nadobudli 
radosť a  šťastie vlastného vnútra. 
Zbytočne budeme volať to advent-
né „Príď!“, ak si nevšimneme člo-
veka vedľa seba, práve tým, že mu 
budeme načúvať.

-via-

Začína advent

Všetko najlepšie,
noviny naše

V súvislosti s nariadením 
Ministerstva zdravotníctva 
SR poskytuje Nemocnica 
Svet zdravia Michalovce 
od 20. novembra len 
neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť. 

S výnimkou onkologických ope-
rácií bude pozastavená plánovaná 
zdravotná starostlivosť v rozsahu:
n plánovaných operačných výko-
nov,

n plánovaných intervencií, 
n plánovaných hospitalizácií.

Diagnostická a  ambulantná 
zdravotná starostlivosť pokračuje 
bez obmedzenia.

Nemocnica zároveň zvýšila po-
čet OAIM lôžok (na osem) s  mož-
nosťou umelej pľúcnej ventilácie pre 
Covid pacientov. Aktuálne je na Co-
vid lôžkach michalovskej nemocni-
ce hospitalizovaných 32 pacientov, 
z  toho piati potrebujú podporu 
umelej pľúcnej ventilácie. 

Jana Fedáková

Iba neodkladná 
starostlivosť

Kvalitu a životaschopnosť 
myšlienky najlepšie 
preverí čas. Tridsiate 
narodeniny mestských 
novín Michalovčan 
sú dôkazom toho, 
že skúškou času prešli 
so cťou. Prežili doby 
turbulentné, aj príchod 
nových informačných 
technológií, vďaka ktorým 
sa čoraz viac ponárame 
do virtuálneho sveta 
a správy čítame oveľa 
častejšie z monitorov 
našich notebookov než 
z papierových strán. 

Pôvodný nápad Evy Bartošovej 
postupne rozvíjali ďalší nadšení 
ľudia, členovia redakčných rád, 
prispievatelia, grafici, fotografi. 
Začiatky neboli ľahké. Zloženie 
redakčnej rady a  obsahová strán-
ka novín boli na pôde mestského 
zastupiteľstva predmetom názoro-
vých stretov, motivovaných poli-
ticky aj vecne. Noviny sa nie vždy 

pevne opierali o mestský rozpočet. 
Redakčný tím svojím nadšením 
prekonal aj najťažšie chvíle, do-
kázal vždy zabezpečiť sponzorské 
krytie a vydávanie novín tak nikdy 
neprerušilo svoju kontinuitu. Teší 
ma, že si dodnes zachovali pôvod-
ný vizuál a ostali serióznym mest-
ským periodikom, ktorého úlohou 
bolo a je najmä informovať o dianí 
v Michalovciach. 

Teší ma, že som stál pri začiat-
koch. 17. decembra 1990 som bol 
zvolený za zástupcu primátora 
a začiatkom roku 1991 bolo posla-
neckou vôľou rozhodnuté, že pred-
sedom redakčnej rady bude zá-
stupca primátora. Vďaka tomu som 
prežil nádherné chvíle pri kreovaní 
nápadov z dielne mnohých ľudsky 
úžasných a  profesionálne zapále-
ných ľudí z  redakčných rád. Boli 
to celé dve volebné obdobia, osem 
rokov na ktoré rád spomínam. 
Aj dnes ma hreje pri srdci, keď 
vezmem do ruky nový výtlačok, 
vdýchnem charakteristickú vôňu 
novín a  vnímam šušťanie papiera 
pri otáčaní stránok. Michalovčan, 
želám ti ešte dlhé a hodnotné roky 
života. 

Pavol Derfényi

30 rokov Michalovčana

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Hvezdáreň je pre verejnosť 
opäť otvorená

od 23. novembra

n povinné rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe
n počet návštevníkov na podujatia v posluchárni 

je obmedzený na 23 s tým, že návštevníci musia 
sedieť šachovnicovo a dodržiavať v budove 2 m 

odstupy – okrem ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti
n platí zákaz dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok 

hvezdárne
n návštevníci musia rešpektovať usmernenia 

pracovníkov hvezdárne
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Dominik Lazár
Daniela Urbančíková

Lilien Michajlová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a športové správy

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

Záznam 
zo súťaže v tanečnom športe

Zemplínska váza 2011
od piatka 27. novembra počas celého týždňa od 14.00 hod. 

Žihadlo 
Téma: November 1989 v Michalovciach 

Hostia: E. Bartošová, J. Stanko, J. Brecko  
repríza relácie z roku 2011 

v piatok 27.11., v pondelok 30.11. a v stredu 2.12. vždy o 18.00 hod.

Európsky týždeň boja 
proti drogám

Róbert Lazor  
a Nikoleta Končíková

Viliam Kohút  
a Lenka Vasiľová

Z iniciatívy Európskej únie je 
každoročne tretí novembrový 
týždeň vyhlásený ako 
Európsky týždeň boja proti 
drogám. Cieľom je upriamiť 
pozornosť na dôležitosť 
prevencie zneužívania 
návykových látok, 
znížiť a odstrániť dopyt 
a konzumáciu drog najmä 
medzi deťmi a mladými 
ľuďmi.

Vzhľadom na pretrvávajúcu mi-
moriadnu situáciu na území Sloven-
skej republiky v súvislosti so šírením 
ochorenia Covid-19 sú preventívne 
aktivity v  tomto týždni presunuté 
do online priestoru a v týždni od 
16. do 22. novembra boli na stránke 

Facebook/Polícia/Košický kraj zve-
rejnené po línii prevencie príspevky 
zamerané na prevenciu užívania le-
gálnych aj nelegálnych drog a iných 
návykových látok najmä deťmi 
a mládežou. 

Oddelenie komunikácie a preven-
cie Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v  Košiciach zároveň vyhlásilo 
kreatívnu súťaž grafického návrhu 
plagátu v  digitálnej forme s  názvom 
Droga ti vezme všetko. Cieľovou 
skupinou kreatívnej súťaže sú žiaci 
II. stupňa základných škôl a stredo-
školská mládež. Hodnotiaca komisia 
na úrovni Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Košiciach vyberie tri 
najlepšie práce, ktoré budú zverejne-
né na Facebook/Polícia/Košický kraj 
a  výhercovia budú odmenení upo-
mienkovými predmetmi. 

OR PZ MI
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Dňa 23. novembra oslávila krásnych 80 rokov

VLASTA PAĽOVČÍKOVÁ
Čas mladosť odniesol, ale nie srdce, všetci dnes 
na Teba myslíme vrúcne. Chceme Ti popriať zdravie, 
lásku, šťastie  a radosť do mnohých ďalších rokov,  
a čas, ten nech ide krokom. Dcéra Adriana, synovia 
Peter a Štefan s rodinami. Prababku bozkávajú 
Jakubko, Paľko a Teuško.

Dňa 26. novembra sa dožil krásnych 
70 rokov života 

VLADIMÍR MUCHA
K jubileu mu želáme plnosť požehnania, v ktorom 
je zahrnuté všetko, čo je k životu potrebné. Nech 
jeho životná múdrosť, skúsenosť obohatí okolie 
a blízkych. manželka Emília, dcéry Veronika 
a Vladka s manželom Jožkom a vnučkou Vlaďkou

Dňa 29. novembra sa dožíva krásnych 65 rokov 
drahá manželka, mama, babka 

MARTA CIFRAKOVÁ
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 

do ďalších rokov želajú manžel Ladislav 
a dcéry Renáta a Aneta s rodinami. Babku 

vrúcne bozkávajú vnúčatá – malá Karin, Šaňko 
a Dominik.

blahoželania



n 1. decembra od 08.10 hod. do 16.10 hod., úseky: Ul. okružná č. 44
n 4. decembra od 12.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. J. Murgaša č. 49 – 55 

nepárne, 22, 24, 26, Ul. saleziánov č. 2, 4, 6, 6643, Ul. špitálska č. 15, 3842
n 7. decembra od 11.00 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. Františka Hečku 

č. d. 1 – 13 nepárne, 2
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.  

Tel.: 0944 009 259

malý oznamovateľ

Rady polície v rámci preventívnych opatrení 
na ochranu seniorov pred podvodmi
Policajný zbor aj v čase 
pandémie spôsobenej 
ochorením Covid-19 
upozorňuje občanov, najmä 
seniorov, na páchanie 
podvodov a krádeží pod 
vymyslenými legendami 
s rôznymi emotívnymi 
príbehmi, ktorými 
sa podvodníci snažia 
získať dôveru seniorov, 
dostať sa do ich príbytkov, 
lokalizovať miesto ich 
úspor a v nepozorovanej 
chvíli od nich podvodne 
vylákať alebo ich okradnúť 
o celoživotné úspory.

Podvodníci najčastejšie volajú 
seniorom na ich pevné linky alebo 
mobily, ako ich príbuzní alebo zná-

mi (napr. vnuk, syn, brat) a  súrne 
žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely. Tiež  sa  predstavujú ako le-
kári a  oznámia seniorom, že ich 
príbuzný spôsobil vážnu dopravnú 
nehodu, leží v nemocnici, nemôže 
komunikovať, lebo si pri nehode 
odhryzol jazyk a  súrne potrebuje 
peniaze na vyplatenie škody, ošet-
renie a  neoznámenie prípadu po-
lícii. Vyskytujú sa aj prípady, kedy 
sa páchatelia predstavujú v telefóne 
ako pracovníci elektrární, plynární 
alebo vodární (zneužívajúc situáciu 
pri odpise elektrickej energie, vody 
alebo plynu). 

V súvislosti so vzniknutou si-
tuáciou pandémie Covid-19 sa 
vyskytli prípady, kedy podvodníci 
kontaktovali seniorov telefonicky, 
že im prídu zmerať teplotu, ponú-
kali im na predaj rôzne filtre, de-
zinfekčné gély a ochranné rúška. 
Páchatelia vždy dôrazne žiadajú 

seniorov, aby nikoho z  príbuz-
ných nekontaktovali, s nikým túto 
záležitosť nepreberali a  striktne 
dodržiavali ich pokyny. Úmy-
selne volajú viackrát za sebou, 
aby seniorom zabránili kontak-
tovať svojich príbuzných alebo 
iné osoby, ktorým  dôverujú. Pre 
peniaze chodia osobne a tiež po-
núkaný tovar prinesú seniorom 
do ich príbytkov.

Nie je vylúčené, že seniorov 
môžu páchatelia kontaktovať 
aj osobne priamo v ich príbytkoch 
s  ponukou rôznych služieb (napr. 
nákup potravín) alebo predaja lie-
kov na  ochranu pred koronavíru-
som alebo na podporu imunitného 
systému. 

V tejto súvislosti Policajný zbor 
n upozorňuje seniorov, aby boli 
obozretní voči neznámym osobám, 
ktoré ich telefonicky kontaktujú 
z  rôznych príčin (napr. meranie 

teploty, predaj filtrov, ochranných 
rúšok, dezinfekčných gélov a pod.) 
a žiadajú od nich peniaze, 
n odporúča seniorom, aby si sku-
točnosti uvádzané v  telefonickom 
rozhovore s neznámou osobou 
ihneď overili u svojich príbuzných 
alebo iných osôb, ktorým dôverujú, 
n vyzýva seniorov, aby nevyberali 
svoje finančné úspory pre cudzie 
osoby zo svojich účtov alebo vklad-
ných knižiek a nedávali peniaze 
osobám, ktoré nepoznajú, 
n odporúča seniorom, aby nevpúš-
ťali cudzie osoby do svojich príbyt-
kov a  boli opatrní pri  interneto-
vých nákupoch a overili si predaj-
cov e-shopov, 
n žiada seniorov, aby v týchto prí-
padoch, alebo v  prípadoch, kedy 
vzniká podozrenie z  podvodného 
konania, ihneď kontaktovali Poli-
cajný zbor na čísle 158.

Zuzana Rozsypalová

Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka

Dňa 22. novembra uplynul rok 
od smrti mamičky, babičky a prababičky 

OĽGY GABZDILOVEJ
s láskou spomínajú dcéra Eva 
a vnuk Róbert s manželkou

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),
g) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 14. decembra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
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. 3755, k.ú. Michalovce, o výmere 2,34 m2, nachá-
dzajúci sa na Ulici J. A. Komenského v Michalovciach, za účelom realizácie 
osadenia prístupovej schodiskovej plošiny, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 14. decembra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na stránke www.michalovce.sk.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk



Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej stránky mesta Michalovce
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PRECHÁDZKA KOLOVOU HOROU 
Členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských 
turistov Turista sa každého 17. novembra už jedenásťkrát 
zúčastnili tohto nadregionálneho populárneho masového 
podujatia v obci Pusté Čemerné a jej okolí. Tohto roku 
si pre pandemické opatrenia urobili pauzu a nostalgicky 
si fotografiami pripomenuli predchádzajúci ročník.

Anton Hasák

dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
5. 12., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 16. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
15. 12., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 18. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
29. 11., 18.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – MHK 32 L. MIKULÁŠ
6. 12., 16.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK NITRA S.R.O.
13. 12., 16.00 hod., Tipos Extraliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

Otestovať sa bezplatne 
prostredníctvom antigénových 
testov je možné už aj v rámci 
michalovskej nemocnice. 

Odberové miesto pre tento účel je pacientom 
k  dispozícii každý pracovný deň v  čase od 8.00 
do 16.00 h. Záujemcovia budú testovaní priebež-
ne podľa času príchodu. Odberové miesto sa na-
chádza v budove školiaceho pracoviska, vedľa in-

fektologického pavilónu. Odbery sa uskutočňujú 
cez okienko. Nejde o totožné odberové miesto ako 
miesto pre PCR testovanie. Prosíme záujemcov, 
aby sledovali grafické značenie.

NNG

Bezplatné testovanie na Covid-19


