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MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO
Poslanci mesta Michalovce sa za prísnych hygienických opatrení stretli 
30. novembra na desiatom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na progra-
me bolo  dvadsaťdva  bodov,  väčšina  sa  týkala  zmien  v  rozpočtoch mest-
ských  inštitúcií.  Zasadnutie  otvoril  a  viedol  primátor  mesta  Michalovce 
Viliam Zahorčák. 

pokračovanie na 2. strane

KVETY V UMENÍ
výstava

do 31. decembra 
malá galéria MsKS

NAJBLIŽŠIE 
ČÍSLO 

novín Michalovčan

vyjde 8. januára

KOMBOZET 
QUARTET

novoročný koncert

1. januára 
o 15.30 hod.

Mestské kultúrne 
stredisko Michalovce

DÁŠA KOSTOVČÍK 
S KAPELOU
silvestrovský 

koncert

31. decembra 
o 13.00 hod.

tribúna na Nám. 
osloboditeľovVúvode sa poslanci venovali 

Informatívnej správe o  rie-
šení interpelácií vznesených 

na deviatom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a správe o  výsledku 
kontrol, ktorú predložila Ing. Bo-
bovníková. 

Ďalším bodom na prerokovanie 
bolo všeobecne záväzné nariadenie 
mesta o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a  drobné staveb-
né odpady. V  tomto prípade došlo 
k  zvýšeniu poplatkov za odpady, 
a to nie len z dôvodu zvýšenej pro-
dukcie odpadov, ale aj pre uzavretie 
druhej kazety skládky a vybudova-
nie novej kazety na skládke Žabany. 
Mesto už pri budovaní druhej kaze-
ty rátalo s rozšírením tejto skládky 
a  dobudovaním ďalšej kazety. Žia-
dosť na súhlasné stanovisko pre 
rozšírenie skládky bola na  Minis-
terstvo životného prostredia SR za-
slaná ešte v roku 2016. Avšak na zá-
klade protestov a odvolaní rôznych 
občianskych združení voči rozhod-
nutiu ministerstva, a  politických 
zmien na samotnom ministerstve, 
mesto tento súhlas získalo až v roku 
2019. Až vtedy bolo možné začať 
pracovať na stavebných a územných 
rozhodnutiach pre začatie staveb-
ných prác. Tomuto všetkému bude 
predchádzať výkup pozemkov a sa-
motná stavba skládky, ktorá bude 
prebiehať počas budúceho roka. 

Zvýšenie poplatkov za odvoz odpa-
du je teda iba dočasným riešením 
a po dobudovaní sa mesto opäť vrá-
ti k systému, ktorý využívalo dote-
raz. Mesto plánovalo udržať sklád-
ku v  činnosti dlhší čas, ale  zvýšilo 
sa množstvo odpadov, ktoré oby-
vatelia produkujú. V  budúcnosti 
by k  zníženiu produkcie odpadov 
mohla pomôcť edukácia v  oblas-
ti separovania. Mesto Michalovce 
spolupracuje so spoločnosťou, kto-
rá sa takejto činnosti venuje a robí 
osvetu v oblasti triedenia odpadov. 
Taktiež máme zelené školy a škôlky, 
ktoré vedú deti k separovaniu. 

Poslanci sa venovali aj návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Michalovce o  určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na die-
ťa, žiaka škôl a  školských zariadení 
zriadených na území mesta Micha-
lovce na rok 2021. Vedúca odboru 
školstva a  športu poukázala na zá-
konnú normu, podľa ktorej majú byť 
dotácie udelené, a vysvetlila systém 
ako sa vypočítava ich výška. 

S  návrhom na druhú zmenu 
rozpočtu Mestského kultúrneho 
strediska v  Michalovciach pred-
stúpila aj PhDr. Tomková. Najviac 
do prevádzky a do rozpočtu zasiah-
la pandémia, lebo epidemiologické 
opatrenia zahŕňali aj zatvorenie kín. 
Táto skutočnosť ovplyvnila aj ďalší 
bod, a  to návrh rozpočtu Mestské-

ho kultúrneho strediska v  Micha-
lovciach na rok 2021 a  viacročný 
rozpočet na roky 2022 a 2023, ktorý 
bol vytvorený s myšlienkou, že pan-
démia bude náš bežný život obme-
dzovať aj v roku 2021. 

Táto v  súčasnosti obzvlášť dis-
kutovaná téma zasiahla aj do ďal-
ších bodov. Boli to najmä návrh 
na druhú zmenu rozpočtu Technic-
kých a  záhradníckych služieb mes-
ta Michalovce na rok 2020 a návrh 
rozpočtu na rok 2021 a  viacročný 
rozpočet. Ing. Oleár, ktorý návrh 
predkladal, poukázal na zvýšenie 
nákladov na dezinfekciu a ochranné 
prostriedky pre pracovníkov. Vyjad-
ril sa tiež k  zmene uskladňovania 
odpadu, ktorý sa od nového roku 
bude vyvážať na skládku Sirník. 

Balík ekonomických dokumen-
tov obsahoval aj štvrtú zmenu roz-
počtu Mesta Michalovce a  návrh 
viacročného rozpočtu Mesta. Kým 
rozpočtové opatrenie riešilo niektoré 
operatívne zmeny medzi príjmami 
a  výdavkami bežného a  kapitálové-
ho rozpočtu, návrh rozpočtu na naj-
bližšie roky obsahoval kompletný 
rozpočet zostavený v  súlade s  plat-
nou legislatívou. Rozpočet je člene-
ný podľa odvetvovej štruktúry a  je 
spracovaný podľa funkčnej a  eko-
nomickej klasifikácie. Vzhľadom  



pobačeňe Miža z varoša

Dakedi našo dzedove hutoreľi, že do školi začaľi chodzic u žime. Kec še 
na poľu i u humňe šicko porobilo, mal še drobizg vibrac do školi, žebi še 
naučil choľem pisac i čitac, dakedi i počitac. Veccej mu ňetrebalo, bo porja-
dok na dzedziňe utrimaľi trojo ľudze. Učiteľ, farar i birov. Ostatňe buľi ľem 
na robotu. 

Ňechcem še gu tomu, co mi čul za dzecka, bars vracac. No kec slucham 
dňeška televizor, radijo, abo čitam novinki, ta mi to prichodzi jag ozve-
na. Ňeznam, či tote, co dňeška hutorja do politiki, i  sluchaju, co hutorja. 
Ňeznam, či kec sluchaju, co hutorja, či tomu i rozumeju. Bo mňe zos jich 
hutoreňa vichodzi dzedovska bešeda. Čim glupši, tim ľepši. Na robotu veľo 
znac ňemušiš. Ňebudzeš ňič znac, ňebudzeš še na ňič pitac. Poslušňe budzeš 
robic ľem toto, co ce naučime a veccej ci ňetreba. Ňebudze ci treba peňeži 
za robotu pitac. Šak už dňešne programi u televizoru su o najprimitivňej-
šich pudoch. Naco še ci starac o daco, co ľem pre najbohatšich pejc percent. 
Budze ci starčic žic a robic. Kebi ši še aj ozval, ta šicko zakažeme. U tvojim 
vlastňim intereše, žebi ši še ňenakažil zos dajaku chorotu. Možeš buc ľem 
doma, abo isc do roboti. Jake bi ši išče ňechcel vilahodi. Dokedi še doma 
ňenaučiš šicko virobic, ta viňimočňe možeš sebe isc do obchodu kupic. Kec 
budzeš mac za co. 

Že toto šicko vižira jak sen zos chtoroho še ňemožem zobudzic ???? Jakbač 
mi še išče ňezobudzil. Vi hej? 

Vaš Mižo z varoša

Dzeci do školi

Splnomocnenkyňa 
rómskej komunity
Splnomocnenkyňa 
vlády Slovenskej 
republiky pre rómske 
komunity Andrea 
Bučková navštívila 
9. decembra Michalovce. 
Na mestskom úrade 
ju prijala zástupkyňa 
primátora Jana 
Cibereová a zástupca 
prednostu Gabriel Dorič. 

Mesto je zapojené do troch ná-
rodných projektov – národný pro-
jekt Terénna sociálna práca a terén-
na práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych ko-

munít II., národný projekt Komu-
nitné služby v mestách a  obciach 
s  prítomnosťou marginalizova-
ných rómskych komunít – II. fáza, 
národný projekt Projekt inklúzie 
v  materskej škole II. Ďalšími té-
mami, o  ktorých sa  na stretnutí 
diskutovalo, bola oblasť bývania, 
posilnenie kapacít predškolských 
zariadení a  celkovo systematická 
snaha o podporu sociálneho začle-
nenia týchto obyvateľov mesta. 

V Michalovciach sa nachádza-
jú štyri komunity, kde žijú Ró-
movia v kritických podmienkach. 
Najväčšia z nich, ktorú splnomoc-
nenkyňa po pracovnom stretnutí 
navštívila, sa nachádza na Mlyn-
skej ulici.
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2  AKTUALITY

Cross-border green 
transport network
Mesto Michalovce uspelo 
v programe Cezhraničná 
spolupráca Maďarsko – 
Slovensko – Rumunsko 
– Ukrajina 2014 – 2020 
a v rámci neho sa 
podieľalo na realizácii 
projektu s názvom 
Cezhraničná zelená 
transportná sieť (Cross-
border green transport 
network). 

Prostredníctvom projektu bola 
v rokoch 2019 až 2020 vytvorená 
„zelená sieť“ elektronabíjacích sta-
níc a naše mesto bolo jej súčasťou. 

Projekt Cezhraničná zelená trans-
portná sieť sme pripravovali v spolu-
práci s hlavným partnerom, ukra-
jinským mestom lvano-Frankivsk, 
v roku 2017. Okrem nášho mesta boli 
do projektu zapojení aj ďalší partneri 
z Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. 
Spolu na ňom participovalo päť part-
nerov a vytvorená zelená cesta vedie 
cez 13 miest. Projekt bol podporený 
z prostriedkov Európskej únie a ná-
rodných rozpočtov v celkovej výške 
252 725 eur, pričom pre Mesto Mi-
chalovce bolo určených 38 235 eur. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie 
siete nabíjacích staníc pre elektrické 
vozidlá a tým následne rozvoj infraš-
truktúry miest, motivácia a inšpirá-
cia ľudí, firiem na využívanie envi-
ronmentálne udržateľnej elektrickej 
dopravy na prepravu tovaru, cesto-
vanie, návštevy turisticky zaujíma-
vých miest a atrakcií. Ambíciou pro-

jektu bolo prispieť k zvýšeniu počtu 
elektrických vozidiel, k ekologickej 
a udržateľnej doprave v Európe, 
k zmene povedomia ľudí a ich eko-
logický prístup k osobnej mobilite. 

Vďaka projektu bolo nain-
štalovaných 19 nabíjacích staníc 
v  partnerských mestách projektu 
na  Ukrajine, Rumunsku a na Slo-
vensku. Mesto Michalovce v období 
november 2019 – máj 2020 realizo-
valo obstaranie, inštaláciu a uvede-
nie do prevádzky dvoch nabíjacích 
dvojstaníc pre elektromobily. Jed-
na nabíjacia dvojstanica „wallbe“ 
vznikla na Ulici Sama Chalupku 
a bola zapojená do systému „Plug-
surfing“ koncom apríla 2020. Dru-
há dvojstanica „wallbe“, ktorá bola 
inštalovaná na Štefánikovej ulici 
bola uvedená do prevádzky a zapo-
jená do systému v máji 2020. 

Vďaka projektu Mesto Micha-
lovce obstaralo aj dva elektronabíja-
cie motocykle, ktoré budú slúžiť vý-
lučne pre potreby hliadok mestskej 
polície v Michalovciach. 

V druhej polovici decembra 
Mesto organizuje online seminár 
na  tému Možnosti riešenia zelenej 
mobility v meste Michalovce za účas-
ti pozvaných odborníkov a, pokiaľ to 
pandemická situácia dovolí, zorga-
nizuje stretnutia s deťmi michalov-
ských základných škôl s cieľom šíre-
nia myšlienok zelenej mobility. 

Pevne veríme, že sa nám reali-
záciou týchto aktivít podarí priniesť 
medzinárodné inšpirácie z oblasti 
ekologických foriem dopravy, otvo-
riť diskusiu o vhodných dopravných 
riešeniach a zvýšiť tak ekologické po-
vedomie ľudí pre lepšiu budúcnosť.

ip

na  pandémiu Covid 19, ktorá ne-
priaznivo ovplyvňuje všetky procesy 
verejnej správy a má veľmi negatívne 
dopady na príjmy Mesta, bolo potreb-
né túto skutočnosť zohľadniť aj  pri 
tvorbe rozpočtu. Rozpočet mesta je 
zostavený na nevyhnutné činnosti 
a  procesy, ktoré musia byť zabezpe-
čené aj keď ráta napr. s  kultúrnymi 
a  športovými aktivitami. Investičné 
aktivity sú naplánované len v rozsahu 
schválených projektov financovaných 
z európskych zdrojov a štátneho roz-
počtu a ďalej len tie, ktoré vyplývajú 
zo zákonných povinností Mesta – od-
padové hospodárstvo.

Poslanci sa venovali aj súhrnnej 
monitorovacej správe v  rámci te-
matického hodnotenia Programu 
hospodárskeho a  sociálneho roz-

voja za roky 2016 – 2019, pričom 
zhodnotili uskutočnené projekty 
a navrhli zmeny, ktoré je potreb-
né zapracovať. Realizácia niekto-
rých projektov, ktoré sú pre mesto 
užitočné, ale nestihli sa realizovať 
počas tohto obdobia boli presunu-
té do ďalšieho roka, niektoré boli 
definitívne vypustené. S tým súvisí 
aj návrh na posilnenie územného 
rozvoja mesta Michalovce a  vy-
tvorenie jeho funkčného územia 
s okolitými obcami. Realizácia toh-
to projektu prebehne v  spolupráci 
s Košickým samosprávnym krajom 
a výsledkom bude spoločný cieľ. 
V  závere poslanci predložili svoje 
interpelácie v  písomnej podobe 
a nasledoval záver rokovania.

Simona Pažinková

Mestské zastupiteľstvo
dokončenie článku z prvej strany
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V budúcom roku nás čaká sčítanie obyvateľov 
Projekt Sčítanie 
obyvateľov domov a bytov 
2021 sa začal svojou 
prvou fázou 1. júna 
2020 sčítaním domov 
a bytov. Prvá fáza trvá 
do 12. 2. 2021 a plynule 
na ňu nadväzuje sčítanie 
obyvateľov. 

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov prvýkrát vo svojej viac ako 
storočnej histórii bude plne elek-
tronické a uskutoční sa v období 
od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021, t. j. počas šiestich kalendár-
nych týždňov. Obyvateľ sa sčíta 
sám alebo s pomocou blízkej osoby 
kedykoľvek a na akomkoľvek mies-
te využitím počítača, tabletu alebo 
mobilu s pripojením na internet. 
Sčítací formulár nájde na webovej 
stránke www.scitanie.sk. Okrem 

webovej aplikácie bude k dispozí-
cii aj mobilná aplikácia. Vyplnenie 
elektronického formuláru neza-
berie viac ako 10 minút. Všetky 
údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčí-
tacom formulári, sa musia vzťaho-
vať k rozhodujúcemu okamihu sčí-
tania, ktorým je polnoc zo štvrtka 
31. decembra 2020 na piatok 1. ja-
nuára 2021. 

Sčítanie je povinné. Všetci oby-
vatelia Slovenska majú povinnosť 
sčítať sa vyplnením elektronické-
ho formulára. Pod pojmom oby-
vateľ sa v tomto prípade rozumie 
každý, kto má na Slovensku trvalý, 
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. 
Sčítať sa je povinný aj občan Eu-
rópskej únie, ktorý má na území 
Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať 
neplnoleté osoby, teda deti, je po-
vinný rodič, respektíve zákonný 
zástupca. To isté platí aj pri obyva-
teľoch, ktorí nie sú schopní sčítať 
sa sami. V tom prípade môžu vy-
užiť službu asistovaného sčítania. 

Pomoc obyvateľom v projekte Sčí-
tanie obyvateľov realizujú samo-
správy. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám, má možnosť vy-
užiť službu asistovaného sčítania. 
V každej obci bude zriadené kon-
taktné miesto, kde vám so sčíta-
ním pomôže stacionárny asistent. 
Na území obce budú tiež pôsobiť 
mobilní asistenti, ktorí navštívia 
domácnosť obyvateľa v prípade, 
že o  takúto službu požiada (napr. 
z  dôvodu imobility), tým, že za-
volá na obec alebo call centrum. 
V  takomto prípade navštívi mo-
bilný asistent obyvateľa doma 
a sčíta ho. 

Sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov prináša po desiatich rokoch 
komplexný pohľad na to, ako sa Slo-
venská republika a jej obyvatelia za 
uplynulé obdobie zmenili. Prinesie 
nenahraditeľné informácie o stave 
spoločnosti, jej demografických, so-
ciálno-ekonomických a  kultúrnych 

štruktúrach, o domácnostiach oby-
vateľov a ich bývaní. 

VÝSLEDKY ZO SČÍTANIA 
PREZENTUJÚ: 

n demografickú, sociálnu, ná-
rodnostnú, náboženskú štruktúru 
obyvateľstva na danom území,
n informácie o bývaní obyvateľov, 
o štruktúre bytov a domov,
n možnosť formovať rozhodnu-
tia autorít regionálnej a lokálnej 
úrovne,
n údaje, ktoré slúžia ako podklad 
pre územné plánovanie obcí. 

Ich výsledky prispievajú k rie-
šeniu systému dopravy, budova-
niu parkovísk  parkovacích miest, 
parkov a zelene, oddychových zón 
a detských ihrísk. 

Zistenie reálneho počtu dochá-
dzajúcich a odchádzajúcich oby-
vateľov za prácou alebo do  školy, 
má výrazný vplyv na kvalitu do-
pravy. 

Jasmína Stauder

PRIPOMENULI SME SI VÝROČIE 
OSLOBODENIA MESTA
Pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 76. výročia 
oslobodenia mesta Michalovce 
spod nadvlády fašizmu sa uskutočnil 
26. novembra. Delegácie z jednotlivých 
organizácií a inštitúcií si pripomenuli 
túto udalosť účasťou na Cintoríne 
Červenej armády a položením 
vencov. V tichosti, bez slávnostných 
príhovorov, bez účasti verejnosti, 
v časovej postupnosti. Za mesto 
Michalovce sa pietneho aktu 
zúčastnili zástupcovia primátora 
mesta Michalovce Jana Cibereová 
a Jozef Sokologorský a zástupca 
prednostu Gabriel Dorič.

nč
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Zarúškovaný Mikuláš medzi žiakmi

Finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2020

Mikuláš je prvou 
predzvesťou najkrajších 
sviatkov a vyvoláva 
radosť z blížiacich 
sa Vianoc. Už tradične 
chodí medzi žiakov 
Základnej školy T. J. 
Moussona. Inak tomu 
nebolo ani v piatok 
4. decembra, keď 
sme spojili tradíciu 
so zážitkom aj v neľahkej 
dobe koronakrízy.

Zarúškovaný Mikuláš zavítal 
do každej triedy na 1. stupni v sprie-
vode svojich pomocníkov, tiež zarúš-
kovaných anjelov z neba a zlostných 
čertov z pekla. V rozhovore s deťmi 

anjelikovia priblížili činy svätého 
Mikuláša, ktoré sa neskôr stali pod-
netom mikulášskych tradícií. 

Predtým, ako prišiel Mikuláš, 
mali čerti pre deti čertovské pre-
kvapenia. Niekomu sa ušiel uhlík, 
inému cukrík alebo zemiak či orie-
šok. Keďže to boli čertovské darče-
ky venované bez lásky, vystriedal 
ich láskavý Mikuláš so sladkou 
nádielkou a  milým slovom. Deti 
mali krásny zážitok, pretože kaž-
dý dar, ktorý je darovaný s  láskou, 
je  jedinečný. Z Mikulášovho vreca 
plného darčekov sa ušlo aj všetkým 
učiteľom školy, vychovávateľkám 
i  ostatným zamestnancom. Bežný 
školský deň tak nadobudol čaro 
sviatočnosti. 

Členovia mediálneho krúžku 
posielajú ľuďom jedno tiché pria-
nie: „Nech sa napriek všetkým vý-
dobytkom modernej doby nevytráca 

zo sviatku sv. Mikuláša to základné 
– ľudskosť. Zachovajme si posvätnú 
úctu k tomuto svätcovi aj do ďalších 
rokov.“ Myslíme si, že aj napriek 

rúškam na tvárach mikulášske vy-
stúpenie zažalo svetielko v  každej 
detskej duši.

Mgr. Daniela Rudášová

V tomto školskom roku na oce-
nenie Cenou Dionýza Ilkoviča 
bola riaditeľkou Gymnázia Pavla 
Horova nominovaná RNDr. Mária 
Spišákovú, PhD., učiteľka matema-
tiky, fyziky a informatiky.

Odborná porota pod vedením 
Martina Plescha zo Slovenskej aka-
démie vied vybrala spomedzi 70 
nominovaných učiteľov troch fina-
listov – Máriu Spišákovú z Gymná-
zia Pavla Horova v Michalovciach, 
Marcela Tkáča z Katolíckej spo-
jenej školy sv. Mikuláša v Prešove 
a  Antona Belana zo Školy pre mi-
moriadne nadané deti a gymnázia 
v Bratislave.

Mária Spišáková pôsobí na Gym-
náziu Pavla Horova v Michalovciach 
od roku 1989. Odkedy je v školstve, 
neustále sa vzdeláva a v oblasti in-
formačných technológií sa snaží 
vzdelávať aj svojich žiakov, kolegov 
i  širokú verejnosť. Aktívne a úspeš-
ne sa venuje lektorskej, metodickej 
či publikačnej činnosti v oblasti in-
formatiky a  fyziky. Každoročne pre-
zentuje svoju prácu na odborných 
konferenciách (Quo vadis vzdelá-
vanie k vede a technike, Učíme pre 
život, Tvorivý učiteľ fyziky, CISCO 
konferencia). V  úspešnej príprave 
študentov sa odzrkadľuje jej vysoká 
profesionalita, pedagogické maj-

strovstvo i  ľudský prístup. Výsledky 
jej práce so študentmi boli prezento-
vané na konferenciách AINAC 2002, 
TGM Die Schule der Technik, Viena, 
European Schoolnet – Brusel 2003, 
DIDINFO, na konferencii Infovek 
a i. Na gymnáziu vyučuje informati-
ku, sieťové technológie, programova-
nie, semináre z informatiky a vďaka 
svojmu proaktívnemu prístupu mo-
tivuje študentov k štúdiu informatiky 
a technických predmetov. V  rámci 
krúžkovej činnosti sa venuje príprave 
nadaných žiakov. Tí sa zúčastňujú ce-
loslovenských prehliadok Stredoškol-
skej odbornej činnosti či súťaží ako 
Robotický Battle, Lego Race, Networ-
king Academy Games, Korešpon-
denčný seminár z programovania a i. 
Patrí medzi zanietených inovátorov 
vyučovacieho procesu, je školiteľkou 
systému Vernier pre demonštračné 
a  laboratórne  školské experimen-
ty. Neustále zavádza do  vyučovania 
nové moderné aktivizujúce metódy, 
fyziku vyučuje metódou CLIL.

Je manažérkou lokálnej CISCO 
akadémie a koordinátorkou denné-

ho IT tábora pre žiakov základných 
škôl. Zábavným spôsobom uvádza 
deti do sveta informatiky a progra-
movania, snaží sa im ukázať krásu 
digitálnych technológií, ich využitie 
a  radosť z poznávania nového. Učí 
deti programovať v rôznych progra-
movacích prostrediach, ako sú 
napr. Scratch alebo Microsoft bloc-
kly, v  ktorom sa učia programovať 
micro:bit-y. Mária Spišáková je za-
kladateľkou regionálnej súťaže iGe-
PeHa Boj, ktorá má svoju tradíciu 
od roku 2008 a jej cieľom je pritiah-
nuť žiakov základných aj stredných 
škôl k programovaniu. Je autorkou 
celoslovenskej učebnice Databázo-
vý systém MS Access pre SOŠ.

Už každoročne sa na Gymnáziu 
P. Horova pod jej gesciou organizu-
jú aktivity (programátorské work-
shopy, exkurzie v IT spoločnostiach, 
prednášky zaujímavých ľudí) v spo-
lupráci s  neziskovou organizáciou 
Aj ty v  IT a  s  organizáciou Pontis, 
n. o., ktoré smerujú žiakov k infor-
matických povolaniam.

gph

Aj tento rok si počas slávnostného večera 
2. decembra prevzali Cenu Dionýza Ilkoviča 
výnimoční učitelia, ktorí svojou mimoškolskou 
aktivitou inšpirujú žiakov základných a stredných 
škôl a vychovávajú z nich špičkových odborníkov 
v prírodných vedách. Vzhľadom na pandémiu bolo 
tohtoročné odovzdávanie presunuté do online 
prostredia.

Vďaka vám
Slovenská únia sluchovo postihnutých v Michalovciach 
sa v tomto roku aj napriek pandémii snažila osláviť 
dvadsať rokov svojho pôsobenia v meste Michalovce. 

Členovia sa poklonili a vzdali úctu nestorovi špeciálnej pedagogiky pre sluchovo 
postihnutých, rodákovi z Trnavy pri Laborci, Viliamovi Gaňovi a položili kyticu 
kvetov k jeho pamätníku. Absolvovali sociálnu rehabilitáciu v Rapovciach. Skupina 
Zemplindance roztancovala verejnosť v galérii ZOS v Michalovciach a Fsk Mihaľov-
čan, ktorá pôsobí v združení, nahráva 10. ročník festivalu Na Zemplíne tak. Pred-
sedníčka únie ocenila najaktívnejších členov, ale darčekové predmety dostali všetci 
členovia. Poďakovanie patrí vedeniu mesta za akúkoľvek pomoc a podporu. Aj takto 
sa táto komunita dokáže integrovať medzi zdravú spoločnosť.

Valéria Mitrová
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

DÁŠA KOSTOVČÍK S KAPELOU
silvestrovský koncert
31. decembra o 13.00 hod., tribúna na Nám. osloboditeľov

KOMBOZET QUARTET
novoročný koncert
1. januára o 15.30 hod., Mestské kultúrne stredisko Michalovce

ČO DOKÁŽE OBLOHA ZA JEDEN ROK?
astronomická videobásnička k Vianociam a novému roku
YouTube Hvezdáreň Michalovce

ZEMPLÍNSKE PERO 2020 V DIGITÁLNOM PRIESTORE
vyhodnotenie súťaže
YouTube Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

ADVENTNÉ ČÍTANIE
Slovensko číta deťom v čase adventnom
Zemplínska knižnica G. Zvonického – www.zkgz.sk

výstavy
KVETY V UMENÍ
olejomaľby H. W. Ungera, do 31. decembra, malá galéria MsKS

FAREBNÝ SVET DETÍ
výstava prác žiakov ZUŠ
Štefánikova ul., do 31. decembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
Výstava prác literárno-umeleckej súťaže
do 31. decembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ
videoprezentácia súťažných prác
Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

VÝSTAVA VESMÍRNYCH MODELOV
online výstava, www.hvezdaren-mi.sk 

KLENOTNICA
komentovaná prehliadka novej stálej expozícieYouTube 
Zemplínske múzeum v Michalovciach
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Zemplínske pero
V októbri sa uskutočnil 
už 22. ročník regionálnej 
súťaže literárnych 
talentov v oblasti 
poézie a prózy, 
ktorej sa pravidelne 
zúčastňujú aj žiaci 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach. 

Pravidelnosť v písaní a vzájom-
ná konfrontácia študentov v oblasti 
rôznych žánrov, poetických aj pro-
zaických, im prináša ovocie úspe-
chov minimálne 15 rokov. Tohto-
ročná jesenná úroda literárnych 

plodov bola mimoriadne bohatá. 
V  III. kategórii – kam patria štu-
denti všetkých typov stredných škôl, 
sme získali v oblasti poézie a prózy 
dve prvé a dve druhé miesta.

Talentovaný študent tretieho roč-
níka Peter Dremmel získal 1. miesto 
v oblasti poézie za lyrické básne a tiež 
1. miesto v  oblasti prózy za svoje 
dve existenciálne poviedky. Ďalšími 
úspešnými študentkami sú Karolína 
Paulinová – 2. miesto v poézií a Lívia 
Ľosová – 2. miesto v próze.

Našim úspešným literárnym ta-
lentom srdečne blahoželáme, želáme 
veľa kreativity, invencie, pracovitosti 
a v dnešnej ťažkej dobe aj veľa zdravia. 

jv

Prevencia pred šikanou 
v online priestore

Kvety v umení

Aktivita bola realizovaná v rám-
ci triednickej hodiny s  triednou 
učiteľkou Mgr. Lenkou Paľovou. 
Pani učiteľka s cieľom zvyšovania 
povedomia a  informovanosti žia-
kov o  aktuálnom stave v  oblasti 
problematiky ochrany detí pred 
násilím prizvala k prezentácii pred-
metnej problematiky koordinátora 
ochrany detí pred násilím PhDr. 
Mgr. Rastislava Barkasiho. Cieľom 
prezentácie bola informácia o  Ná-
rodnom projekte, výskyte sociál-
no-patologických javov v školskom 
prostredí so zameraním na  šika-

novanie, ktoré má v  súčasnosti 
stúpajúcu tendenciu a  je rozšírené 
najmä v  online priestore. Zároveň 
bola žiakom sprostredkovaná in-
formácia a  distribuovaný materiál 
s  linkami a kontaktmi pomoci pre 
deti a mládež. 

Aktivita realizovaná týmto 
spôsobom sa deťom veľmi páčila, 
problematika bola podaná jedno-
duchým, zrozumiteľným a zaujíma-
vým spôsobom. Veríme, že sa nám 
takéto prednášky podarí zrealizovať 
aj v ďalších triedach.

ZŠ T. J. Moussona

Prezentovaná expozícia je dô-
kazom toho, že vedenie kultúrneho 
strediska sa usiluje o to, aby aj táto 
časť činnosti bola predstavená 
na profesionálnej úrovni. 

Výstavná expozícia H. W. Ungera 
je tematicky zameraná na kvety. Diela 
sú pestrofarebné, pôsobia upokojujú-
co, hrejivo. Lahodia oku a duši, zaiste 
navodia radosť. Ide o olejomaľby. Pas-

tózne nanášanie farieb v  podstatnej 
miere ovplyvní vzhľad jednotlivých 
diel. U  diváka to vzbudzuje dojem, 
akoby maľba vstupovala do priestoru 
galérie. Expozícia je vhodným zá-
merom pre túto dobu a  možnosťou 
uveriť realite, že aj v zime kvitnú kve-
ty. Na návštevu verejnosti sa tešíme 
do konca decembra.

MsKS

Je tu záver kalendárneho roka, v ktorom mestské 
kultúrne stredisko pripravilo pre milovníkov 
umenia sprostredkovanú expozíciu H. W. Ungera, 
autora európskeho formátu, ktorého diela majú 
v obľube aj milovníci umenia na Slovensku. 

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

KÚPELE NA ZEMPLÍNE
publikácia  pre  milovníkov histórie 

plná pútavého textu aj  dobových fotograf i í

Knihu si môžete zakúpiť v Zemplínskom múzeu 
alebo objednať elektronicky mailom na info@zemplinskemuzeum.sk.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 
v spolupráci so Základnou školou Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach uskutočnil 10. novembra 
v súvislosti s implementáciou Národného projektu 
Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov 
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 
preventívno-osvetovú aktivitu u žiakov 8. B triedy 
prostredníctvom platformy Zoom. 
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Kresťanské Vianoce v čase pandémie
Čím budeš, keď raz 
vyrastieš? Túto otázku 
často dávame deťom. 
V malej židovskej 
komunite sa takto opýtal 
učiteľ detí. Prekvapujúco 
znela odpoveď z úst 
malého chlapca: „Ja by 
som sa chcel stretnúť 
s Mesiášom.“

Uprostred nejasností a  stálych 
zmien v  pandemickom čase za-
znieva otázka, ako budú vyzerať 
tohtoročné Vianoce. Veľmi zaují-
mavo i  znepokojujúco vyznievajú 
prognózy obmedzení i  uvoľňova-
ní opatrení na tento čas. Vieme, 
že Vianoce sú sviatkami rodiny. 
Sviatkami stretávania. Presne tak, 
ako to máme v biblickom príbehu 
narodenia Ježiša. To, že sa niekde 
ľudia nebudú môcť stretnúť, je veľ-
mi bolestivé a smutné. Nádejou je, 
že sa uvoľnenie plánuje práve počas 
sviatkov Vianoc. (napr. Taliansko, 
Veľká Británia). 

Čo by ste chceli na tieto Viano-
ce? Dnes by sme azda najviac chce-
li byť spolu so svojimi blízkymi. 

Stretnúť sa s  nimi doma, v  rodin-
nom kruhu. Keď sa pozrieme na ar-
ménskych obyvateľov Náhorného 

Karabachu, ako opúšťajú svoje do-
movy, kostoly a kláštory, musí nám 
byť do plaču. Aké budú ich sviatky?

Mobilita v slobode a  láske, to je 
dôvod na vianočné cesty k rodinám. 
No mobilita vynútená dramatický-
mi i tragickými zlyhaniami? Aj tam 
je možné stretnúť sa s  Mesiášom. 
Tak ako Jozef a Mária s malým Je-
žiškom utekali do Egypta, aby chrá-
nili život dieťaťa. 

Ešte pred touto udalosťou, 
na  ôsmy deň, krátko po narodení 
Ježiša, prišli Jozef a Mária do jeruza-
lemského chrámu. Mali tam obetovať 
predpísaný dar Bohu. Tam sa stretli 
so spravodlivým starcom Simeo-
nom, ktorý čakal dlhé roky na tento 
moment. Celý život sa chcel stretnúť 
s Mesiášom a vidieť ho na vlastné oči. 
To bola a  stále je túžba židovského 
národa. A to by mala byť aj túžba kaž-
dého kresťana. A nielen na Vianoce.

Dnes, uprostred neistoty z  bu-
dúcnosti, chorôb i zomierania, môže 
táto túžba priniesť pokoj do našich 
sŕdc i do našich Vianoc. Staručký Si-
meon držiac malého Ježiška v náručí 
predniesol modlitbu: „Teraz prepus-
tíš, Pane, svojho služobníka v pokoji.“ 
Jeho túžba z detstva a  Boží prísľub 
boli naplnené. 

Nech sa aj nám splnia detské 
túžby po Vianociach. S  Mesiášom 
uprostred našich rodín.

Stanislav Pavúk

Čaro Vianoc
Hlas zvonov vianočných ozýva sa
polnočnou krajinou.
Melódie kolied znejú...
Bo láska z neba zostúpila,
ľuďom ju poslal Pán
by im srdcia naplnila, všetkým život prežiarila.
Čaro Vianoc má tú moc,
zasievať lásku do sŕdc ľudí.
Kto ju iným daruje, sám vianočný sen zažije.
Majme v srdciach Vianoce stále.

                                         Terézia Pavlíková
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Vianoce sú tu...
Ako zistíme, že rok sa 
chýli k svojmu záveru? 
V okamihu, keď si 
uvedomíme, že Vianoce 
sú predo dvermi. 
Vianočný čas s osobitou 
atmosférou a tradíciami, 
ktoré umocňujú 
slávnostnosť vianočných 
chvíľ. 

Tie isté a predsa v niečom iné. 
Každý z nás je bohatší o skúsenosť, 
ktorá sa spája s realitou pandémie. 
Pokojne môžeme skonštatovať, 
že prítomnosť Vianoc sme v tomto 
roku mohli vnímať denne. V zmys-
le, že sme sa narodili do  nových 
dní, ktoré sa síce pre nás stali mi-
nulosťou, ale práve ona formuje 
jestvujúcu prítomnosť, ktorá je pre 
každého novou príležitosťou. Mož-
nosťou rozhodnúť sa konať dobro 
v prospech iného človeka. Len tak 
sa vyprázdnime zo seba a staneme 
sa darom pre blízkych a núdznych 
v našom okolí. Podstatou Vianoc je 
pulz života. Začal sa práve v  oka-

mihu, keď sa Nebo skláňa k Zemi, 
aby jej darovalo človeka. Prichádza 
na svet ako malé dieťa, ale nezostá-
va ním. On Boh – človek, časom 
dozrieva v  muža, ktorý z  lásky 
k  človeku daruje svoj život, aby 

ľudia žili. Toto je podstata Vianoc, 
pulz života v  každom z  nás, cez 
toto malé dieťa. Ak ale prežívame 
strach a  obavy, vtedy prestávame 
žiť. V  strachu nie je možné roz-
hodnúť sa pre dobro iného človeka 

presne tak, ako sa Boh rozhodol 
pre nás. Opakom strachu a  obáv 
je bezhraničná dôvera Bohu, ktorý 
prichádza na svet ako dieťa, lebo 
nám dôveruje.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Vianočné trhy sme v Michalovciach tento rok, podobne ako mnoho iných vecí od marca 2020, museli oželieť. Aspoň 
čiastočne a iba na zopár dní sme si to mohli vynahradiť návštevou tradičných stánkov s vianočným punčom a občerstvením 
pod vianočným stromčekom na námestí pri budove mestského úradu. Stánky mali byť pôvodne otvorené do 6. januára, 
bohužiaľ na základe rozhodnutia hygienikov bola ich činnosť ukončená predčasne. Prechádzky a pobyt vonku nám, 
dúfajme, nezakážu a budeme si môcť vychutnať vianočnú výzdobu v meste. Rozsvietil ju zástupca primátora mesta 
4. decembra z balkóna mestského úradu. Súčasťou samotného zažínania stromčeka bol aj krátky program, v ktorom 
folkloristi zaspievali niekoľko vianočných kolied, tiež z balkóna úradu. Tento akt sme ľuďom priblížili prostredníctvom 
mestskej televízie a živého vysielania na sociálnej sieti Facebook. Rozsvietenie výzdoby takto sledovali stovky ľudí, 
aj mnohí Michalovčania žijúci v zahraničí. Stovky lajkov, desiatky komentárov a množstvo zdieľaní tohto príspevku nás 
nielen veľmi tešia, ale aj potvrdzujú, že Michalovčania majú svoje mesto radi.                                                                                        ma

Vianočná výzdoba v našom meste 
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Veselé Vianoce a šťastný nový rok
zo srdca praje

redakcia Michalovčana

Mižo z varoša

Co nam ročok 
dal
Kec me še u januaru cešiľi a ňeznaľi na co, ta še 
cešime i teraz, bo še nam šicke podarunki priľepiľi. 
Žima bula taka slaba, že me ňemušeľi aňi rukavice, 
aňi čapku vicahnuc. No zaľižovac do Alpov 
že šicko naharnulo. Ňichto ňezamarz i na euroch 
za kureňe veľo prišporil. Žebi nam bulo ľepši, ta me 
ostatňoho februara voľiľi. Stara vlada odišla 
a novi „Coronavirus 19“ prišol. Dzeci me zo školov 
vihnaľi a pres počitač začaľi učic. Nove vitri zaduľi 
a už na Veľiku noc me doma šedzeľi. Žebi me bars 
ňerečovaľi, ta še nam i nahubki ušľi. Najľepše 
je slunko i ceplo. Do Chorvatska me še vibraľi.
Tak jak u januaru zoz Alpov, ta i u ľece zos 
Chorvatska, nove infekcije priňešľi. Bulo to radojsci, 
kec začal školski rok. Ňetirvala dluho. Zaš še školi 
zavarľi, ďivadla, kina, o preplacaňu peňeži še začalo 
rečovac. Jagbač treba ziscic, chto dze u ľece bul. 
Idzeme še testovac.
Ňichto ňezna, co še testovaňim ziscilo, no chorich 
i umartich še pribralo. Šak i na tich skorej umartich 
treba zapomnuc, abo ľem doma švičku zapaľic. 
Jagbač konečne „Kračun“ ľem rodinným švetom 
ostaňe. Bo zaš ľem doma šedzec budzeme. Koľedi 
sebe zašpivame a polnočnu u televizoru zapňeme. 
Ostava podzekovac staromu rokoj za hojne darunki. 
Do novoho zavinčovac, žebi ňemušel od staroho teľo 
veľo radojsci prebrac.

Ako prežiť bezpečne 
predvianočné nákupy?
Čas Vianoc sa neúprosne 
blíži a s ním aj obdobie 
predvianočných 
nákupov. Zhon spojený 
s nákupmi však často 
využívajú aj zlodeji 
a podvodníci.

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Michalovciach upo-
zorňuje občanov, aby vo vlastnom 
záujme venovali zvýšenú pozornosť 
svojim dokladom, peňaženkám 
a  nákupom. Na zníženie možných 
rizík spojených s nákupmi vám po-
núkame pár osvedčených rád:
n Pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe 
väčší obnos peňazí. Ak už máte pri 
sebe viac peňazí, majte ich rozdelené.
n Vyhýbajte sa tlačenici a hlučným 
skupinkám, vreckári pracujú v sku-
pinkách a často pri krádežiach vy-
užívajú deti. 

n Tašky a kabelky majte poruke, 
nie prehodené na miestach, o kto-
rých nemáte prehľad.
n Buďte opatrní pri výbere peňazí 
z bankomatu, využívajte bankomaty 
v rušnejších častiach mesta, kartu si 
pripravte vopred, aby ste zbytočne 
nestrácali čas hľadaním. Keď vybe-
ráte peniaze, pozorne sa poobzerajte 
okolo seba a overte si, či sa vo vašej 
blízkosti nepohybuje niekto podo-
zrivý.
n Pokiaľ si potrebujete nechať 
vo  vozidle odložené nákupy, ne-
nechávajte ich vystavené všetkým 
na  očiach, odložte ich podľa mož-
nosti do batožinového priestoru ale-
bo ich aspoň prikryte. Nezabúdajte, 
že „Auto nie je výklad“.

Dodržaním týchto zásad a upo-
zornení je možné predísť rôznym 
situáciám, ktoré by mohli predvia-
nočné nákupy a prípravy na Viano-
ce značne znepríjemniť.

OR PZ MI
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Nech betlehemské svetlo, 

ktoré prišlo na svet,  

prežiari vaše srdcia  

i váš život svojou láskou 

teraz i po celý budúci rok.

    tp

Milan Rúfus

Dieťa 
s menom Ježiš
„Nechajte maličkých ísť ku mne...“

Prehovor, Bože nemý, 

čím bol na Tvojej zemi 

Tvoj Syn, keď vyšiel 

z lona ľudskej matky? 

 

Človečím dieťaťom?

O ľudských deťoch platí: 

predčasné poznanie je krivdou na dieťati. 

Ich detstvo býva jazdou na koníčku 

Nepoznaného, čírou radosťou.

Zo zázraku bytia.

No medzi nimi a medzi Ním bol predel. 

Tvoj Syn už všetko na počiatku vedel.

Že neúprosne ku Nemu sa blíži 

čas, keď Mu cestu skríži kríž.

A že raz aj On sám 

ustrnie na tom kríži.

Tajomstvo Údelu. 

Kto z nás ho vysloví? 

Cesta k nemu je tichom preťatá.

Ale kto uveril, 

ten možno počuje 

v dospelom Synovi 

biť srdce dieťaťa.
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VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Petronela Čižmárová
Tamia Vámošová

 Noviny Mistral
a športové správy

premiéry v stredu 23. decembra o 16.00 hod.
v piatok 1. januára o 12.00 hod.

reprízy každú párnu hodinu 

Záznam
Pokoj svätý vinšujeme Vám

FS Zemplín a DFS Zemplínik
  repríza vystúpenia z decembra 2019 

18. – 23. decembra o 14.00 hod. 

10. ročník festivalu Na Zemplíne tak...
Folklórna skupina Mihaľovčan

Premiérové vystúpenie 24. – 31. decembra o 14.00 hod.

Opona sa otvára...
Divadlo pri fontáne

Premiéra predstavenia 1. – 7. januára 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 VÝCHOD. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Dňa 20. decembra sa dožíva krásnych 80 rokov 
svojho života ujo 

EDUARD HUJDIČ
Veľa šťastia a hlavne zdravia 
a Božieho požehnania do ďalších rokov 
želajú Danka a Andrej Hanuščákovci.

blahoželanie
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DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ing. Ivan Ulbricht  
a Ing. Mária Lehňová

Česká kultúra v knižnici
Miestny klub Michalovce 
Českého spolku v Košiciach 
pripravil dva cykly 
prednášok spojených 
s besedou. Prvý cyklus 
bol venovaný českej 
medzivojnovej próze. 

Prednášajúca Mgr. Vlasta Vojníková 
predstavila život a  tvorbu štyroch spi-
sovateľov. Ivan Olbracht, Karel Václav 
Rais, Fráňa Šrámek, Alois Jirásek boli 
v svojej dobe výnimočné osobnosti. 

Ivan Olbracht podrobne zdoku-
mentoval život v 30. rokoch 20. storo-
čia na Zakarpatskej Ukrajine v  romá-
noch Nikola Šuhaj Loupežník a Golet 
v údolí. Karel Václav Rais opísal ťažký 
život učiteľov a  národných buditeľov 
v románe Zapadlí vlastenci. Fráňa Šrá-
mek bojoval svojimi dielami proti voj-
nám. Jeho romantické diela Stříbrný 
vítr a  Měsíc na řekou sú nezabudnu-
teľné aj vďaka filmovému spracovaniu. 

Alois Jirásek bol najväčším predstavite-
ľom českej historickej beletrie. Priblížil 
českú históriu v románoch Proti všem, 
Psohlavci, Bratrstvo. 

Druhý cyklus prednášok mal názov 
Česká národná hudba. Leoš Janáček 
a  Bohuslav Martinů patria do štvorice 
českých skladateľov najviac hraných 
vo svete. Vytvorili unikátne diela. Janáč-
kova opera Její pastorkyňa je celosveto-
vo známa ako Jenůfa. Vo svojich dielach 
vychádzal z ľudovej hudby moravských 
regiónov. Bohuslav Martinů prežil väč-
šinu života v zahraničí. Obidvaja skla-
datelia vytvorili množstvo symfónií, 
opier a orchestrálnych skladieb.

Všetky prednášky sa uskutočnili 
v  spolupráci so Zemplínskou kniž-
nicou Gorazda Zvonického a  za fi-
nančnej podpory Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín – Kul-
tMinor. Týmito aktivitami sa snažíme 
o  priblíženie českej kultúry a histórie 
v miestnom regióne a zároveň nezabú-
dame na svoje korene.

Mgr. Vlasta Vojníková

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

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 hmot-
noprávnej lehote do 4. januára 2021 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

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.105/2008 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D" 
(lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 28.12.2020 do 15.01.2021.
Počet bytov: 1
Číslo bytu        Adresa      Poschodie     Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------
       7           Ul. Mlynská     prízemie           „D“               2- izbový            48,80 m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, bu-
dova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach, kancelária č. 190 na prí-
zemí, Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní 
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.



malý oznamovateľ

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

Tel.: 0944 009 259
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spomienky
Dňa 9. decembra uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko 

ŠTEFAN NAGY
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.
spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami

Dňa 7. decembra uplynulo 10 rokov, 
čo nás po ťažkej chorobe opustil milovaný manžel, 

otec, dedko, brat, švagor a kolega 

MICHAL BEHÚN
Tí, čo ste ho poznali, 

venujte mu prosím tichú spomienku. 
Vrúcne Vám ďakuje smútiaca rodina.

Dňa 8. decembra uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, syn a dedko 

DUŠAN PAK
Jediný deň nám zmenil život, veľmi nám chýbaš...
Spomíname s láskou.
manželka a deti

Dňa 18. decembra uplynie rok 
a nedožitých 19 rokov, čo ma náhle a navždy 

opustila moja milovaná vnučka 

EVELÍNKA CVAJNOVÁ
s láskou a úctou si na ňu spomínajú babka, 

brat a celá rodina, ujo Ľubo a Miro s rodinou

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 20. decembra uplynie 5 rokov od smrti drahého 
manžela, otca, dedka, brata 

JÁNA KOLIHO
s láskou a úctou spomína rodina, manželka, deti 
a súrodenci

Diabetici hodnotia 
uplynulý rok
Tak ako pre všetkých 
aj pre nás diabetikov 
bol rok 2020 rokom 
samých zákazov, 
príkazov a obmedzení, 
ktoré vyvolal 
koronavírus. 

My diabetici sme sa museli 
tejto situácii prispôsobiť o  to váž-
nejšie, lebo sme jednou z  najviac 
ohrozených skupín. Museli sme si 
zvyknúť viac na samotu, odlúčenie 
od svojich blízkych, rodín. Viacerí 
sme však toto ochorenie brali ako 
skutočnosť a realitu súčasného náš-
ho života. Samozrejme, postihlo 
to aj našu činnosť. Museli sme 
zrušiť mnohé aktivity, akými boli 
edukačné stretnutia, Michalovský 
DIA deň, verejnú zbierku v Tesco, 
rekondičný pobyt v  Chorvátsku, 
detský letný DIA tábor, meranie 
hladiny cukru na základných ško-
lách a pod. Aj napriek tomu všetké-
mu sme však pomáhali diabetikom 

formou sociálneho poradenstva 
a edukácie, aj keď viac-menej tele-
fonickou formou a  elektronickou 
komunikáciou. Vydali sme dve čís-
la časopisu DiaNádej s  tematikou 
cukrovka a  COVID-19. Rozdali 
sme ho našim členom a bol k dis-
pozícii aj v  čakárňach u  diabeto-
lógov. Zabezpečili sme rúška pre 
našich členov. Pomáhali sme senio-
rom v  zabezpečení nákupov a  lie-
kov. Podarilo sa nám v jeseni zorga-
nizovať aj vďaka Mestskému úradu 
v Michalovciach rekondičný pobyt 
v  Nízkych Tatrách. V  danej situá-
cii sme zabezpečili pre účastníkov 
meranie teploty dvakrát za deň, 
respirátory a  dezinfekciu, lekárske 
procedúry, vychádzky do prírody 
a  edukácie. Všetci sme boli šťast-
ní, že sme sa znovu stretli, získali 
sme voľnosť, mohli sme byť v inom 
prostredí. Pomohli sme nášmu telu, 
ale pookriali sme najmä duševne. 

Žijeme však aj pre rok 2021 a na 
našej stránke www.zdaes.sk je už náš 
plán aktivít na rok 2021.

Jozef Borovka

Odbojári na Dukle
Členovia Oblastnej 
organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických 
bojovníkov (OO SZPB) 
Michalovce sa zúčastnili 
slávnostného aktu 
a položili vence 
v Duklianskom 
priesmyku.

Pri pamätníku na cintoríne pad-
lých vojakov I. československého ar-
mádneho zboru si pripomenuli boje 
od 8. septembra 1944 až  do  rána 
6. októbra 1944, kedy prebiehala naj-
ťažšia bitka medzi našimi vojakmi 
a nacistickými fašistickými vojakmi 
wermachtu v tomto priesmyku. Po-
klonili sme sa hrdinom týchto ťaž-
kých dní a tým, ktorí sa už slobody 
6. októbra 1944 nedočkali. Účastníci 
slávnosti prešli aleju hrdinov vtedaj-
ších bojov symbolicky s  hlavným 
hrdinom, armádnym generálom 
Ludvíkom Svobodom. Po tomto za-

stavení sa presunuli do Údolia smrti. 
Tajomník oblastného výboru SZPB 
tam v širšom rozsahu rozobral prie-
beh tejto operácie od poľskej hrani-
ce až po obec Kapišova. Podotkol, 
že prebehla druhá najväčšia tanková 
bitka medzi našimi vojskami spo-
ločne so sovietskymi a  nemecký-
mi. Tu došlo k  úplnému zničeniu 
všetkej obrnenej techniky tankov 
a  obrnených transportérov našich 
ale aj nemeckých. Údolie smrti bolo 
zamínované viac ako miliónom mín 
všetkého druhu zo strany fašistov 
a  zahynulo v ňom množstvo voja-
kov a koní obidvoch strán. Miestny 
potok sa premenil na krvavý potok 
od krvi, ktorá sa vyliala na tomto 
území. Po návšteve Údolia smrti 
členovia SZPB položili veniec pri 
pamätníku arm. gen Ludvíka Svo-
bodu, čestného občana mesta Svid-
ník, pri  jeho obnovenom a  zrekon-
štruovanom pamätníku na námestí 
nazvanom podľa jeho mena. 

Ďalšie zastavenie bolo na cintorí-
ne padlých vojakov Červenej armády 
vo Svidníku. V  Karpatsko-duklian-

skej operácii padlo vyše deväť tisíc 
vojakov ČA a sú pochovaní na tom-
to cintoríne. Odbojári sa tam stretli 
aj s predsedom parlamentu Borisom 
Kollárom, ktorý položil veniec k pa-
mätníku vojakov ČA v  rovnakom 
čase. Milo ich prekvapilo, ale hlavne 
potešilo, že aj  vence michalovských 

odbojárov položili vojaci slávnost-
ným spôsobom.

Poďakovanie za možnosť zorga-
nizovať toto spomienkové podujatie 
patrí Mestu Michalovce, ktoré pod-
porilo OO SZPB finančnou dotá-
ciou.

Ing. Marián Lukáč
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MŠK RUŽOMBEROK
16. 12., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 17. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
22. 11., 16.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD A. S. 
26. 12., 18.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – DVTK MISKOLC
6. 1. 2021, 16.00 hod., Tipos Extraliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

Strelectvo
SILVESTROVSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ
27. 12., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ŠTEFANSKÉ TÚLANIA SA VIHORLATOM – XVI. ROČNÍK
26. 12., 7.45 hod.
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

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

MIKULÁŠSKY VÝLET V SPOMIENKACH
Začiatky tohto obľúbeného podujatia sa v najstaršom 
michalovskom Klube slovenských turistov Turista datujú 
ešte v predchádzajúcom tisícročí. Žiaľ, po niekoľkých 
úspešných dekádach aj s „pravým“ Mikulášom sa tento rok 
zo známych dôvodov šnúra výletov prerušila. Nezostáva 
nám iné, len načrieť do histórie a nostalgicky pri prezeraní 
fotografií si zaspomínať na zašlé časy. 

Anton Hasák

Ako zvládnuť Covid-19 s ľahkými príznakmi doma

Medzi ľahké príznaky, okrem 
straty čuchu a  chuti, počítame 
teploty do 38 stupňov Celzia, bo-
lesti kĺbov, krížov, svalov či celko-
vú slabosť. Časté sú tiež nezvyčaj-
né alebo aj úporné bolesti hlavy 
(napr. precitlivelosť pokožky 
hlavy na dotyk, pocit akoby ma 
„boleli vlasy“), bolesť hrdla, suchý 
kašeľ, aj bolesť na hrudníku v sú-
vislosti s kašľom, občas nádcha, 
niekedy aj bolesti brucha a hnač-
ka, a to najmä v úvode ochorenia. 
Dýchavica a vysoké horúčky, vý-
raznejšia bolesť na hrudi, najmä 
ak trvajú dlho, sú už príznakmi 
vážnymi, hlavne u oslabených pa-
cientov.

Príznaky trvajú zvyčajne päť 
až sedem dní, ale často aj dlhšie. 
V  tomto období je potrebné do-
držiavať pokoj na lôžku a izolovať 
sa od ostatných členov domácnosti. 
Zásady izolácie nájdete na stránke 
koronagov.sk. Samozrejme, sú  do-
mácnosti, najmä s malými deť-
mi, kde tieto zásady nie je možné 
zachovať, ale aj tu je možné nosiť 

aspoň rúško, často ho vymieňať 
a umývať si ruky.

V režime ďalej uplatňujeme zá-
sady popísané pri bezpríznakovom 
priebehu, vrátane užívania vitamí-
nov a prípravkov na podporu imu-
nity.

Užívame lieky proti teplote s ob-
sahom paracetamolu, možno ich 
aj striedať. Neodporúčame príprav-
ky, ktoré prinášajú síce rýchlu úľavu, 
ale obsah ich prídavných látok môže 
organizmus zaťažovať. Možno skú-
siť tiež studené obklady do slabín, 
na  čelo či spánky, alebo potieranie 
tela hubou namočenou vo vlažnej 
vode, ale iba ak je to tolerované.

Dbáme na dostatočný pitný 
režim najmä vo forme teplých te-
kutín. Pri kašli užívame antitusi-
ká podľa typu kašľa. Antibiotiká 
zvyčajne nie sú potrebné, ale lekár 
môže odporučiť ich podanie podľa 
situácie a pacienta.

Teploty môžu trvať aj týždeň 
a viac dní. Dôležité je najmä nedo-
voliť, aby sa organizmus vplyvom 
horúčky vyčerpal a dehydratoval, 

čiže aj teploty okolo 38 stupňov 
Celzia je potrebné znížiť, ak trva-
jú dlho. Teplotu treba pravidelne 
merať a lieky proti teplote podávať 
aj pravidelne, aby teplota nevystú-
pila nad 38 stupňov Celzia. Tre-
ba dbať na príjem tekutín. Radšej 
často po malých dávkach, ak treba 
aj slamkou, lyžičkou.

Zvlášť dôležité je dodržiavať 
uvedené rady u ľudí, ktorí sú starší 
ako 70 rokov a liečia sa na choroby, 
ako je chronické srdcové zlyháva-
nie, cukrovka, demencia, porucha 
krvnej zrážanlivosti, ak prekonali 
cievnu mozgovú príhodu, pľúcnu 
embolizáciu, majú chronické pľúc-
ne ochorenia, onkologické ochore-
nie, sú obézni.

Pre posúdenie dehydratácie 
sledujeme množstvo a farbu moču 
(malé porcie a tmavý moč bývajú 
pri nedostatočnej hydratácii), prí-
padne vážime plienky, moč môže-
me odmerať aj v nádobe.

Pri dlhšie trvajúcej teplote je 
nutné upraviť tiež chronickú liečbu. 
Pri liekoch na tlak sa orientujeme 
podľa výšky aktuálneho krvného 
tlaku, ten môže vplyvom horšej 
hydratácie pri horúčkach klesať, 
potom takéto lieky nepodávame. 
Rovnako je to s liekmi na „odvod-
nenie“, resp. močenie, pri dehydra-
tácii ich nepodávame. Sledujeme 

však vznik opuchov a dýchanie 
– počet dychov za minútu alebo 
zadýchavanie sa. Glukometrom 
odsledujeme hladinu cukru, ak je 
pacient diabetik. Stav alebo vysade-
nie liekov konzultujeme telefonicky 
s ošetrujúcim lekárom, ktorý môže 
odporučiť ďalšie postupy.

Nemocničnú starostlivosť 
a rýchlu zdravotnú pomoc váš blíz-
ky potrebuje, ak sa mu náhle zmení 
vedomie, veľmi rýchlo (viac ako 
20/min) a plytko dýcha, ak dýcha-
vica vznikne náhle alebo sa prudko 
zhorší, ak výrazne poklesne tlak 
(zvyčajne pod 100 – 90/60 mmHg) 
a tento pokles pretrváva, prestane 
močiť alebo sa pridružia iné výraz-
né príznaky.

Celkovo môže po ochorení pre-
trvávať dvoj- i viactýždňová sla-
bosť, únava i zadýchavanie, aj  keď 
sa nezistil počas ochorenia zápal 
pľúc. Pri dlhšie trvajúcich ťažkos-
tiach je vhodné aj došetrenie cestou 
pľúcnej ambulancie na vylúčenie 
neskorých následkov ochorenia.

Aj po prekonaní ochorenia zo-
staňte obozretní, o dĺžke a intenzite 
prekonanej imunity ešte nemáme 
dostatočné vedomosti. Najbližšie 
tri mesiace však môžete prežiť s po-
citom, že koronavírus vás už prav-
depodobne nepotrápi.

MUDr. Katarína Varechová

V domácom prostredí sa lieči väčšina ochorení 
s ľahkými príznakmi. Pri náraste pacientov 
s koronavírusom a preťažení nemocníc bude 
čoraz dôležitejšie prekonať ochorenie Covid-19 
s ľahkými príznakmi v domácom prostredí.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej stránky 
mesta Michalovce
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