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Osemdesiate výročie založenia Materskej školy na Ulici Fraňa Kráľa

HISTÓRIA 

MATERSKEJ ŠKOLY

Pod hlavičkou cirkevnej ško-
ly fungovalo toto zariadenie 
až do oslobodenia v  roku 

1945. Po oslobodení bola škola 
poštátnená a  3. septembra 1945 
daná opäť do prevádzky. Pre veľký 
počet dochádzajúcich detí bola pri 
škole v roku 1948 zriadená aj dru-
há trieda, a to v budove Osemroč-
nej strednej školy na Gottwaldovej 
ulici. V týchto dvoch triedach bolo 
približne 45 detí. V 50. rokoch ško-
la začína prežívať prvé ťažkosti. 
Po  odchode rehoľných sestier ro-
dičia odmietali posielať svoje deti 
k pestúnkam a učiteľkám, a tak po-
čet detí klesol na 6 – 7. Bolo potreb-
né zo strany učiteliek vyvinúť veľmi 
veľké úsilie, aby rodičom dokázali, 
že o  ich deti bude dobre postara-
né. Organizovali pre deti a rodičov 
mnohé podujatia, čím si postupne 
získavali ich dôveru a priazeň. Boli 
to napríklad maškarné plesy, vystú-
penia pre mamičky k Medzinárod-
nému dňu žien a podobne. 

V roku 1953 na miesto riaditeľ-
ky nastupuje Anna Knežová. V tom 
istom roku prichádzajú do budovy 
kláštora deti KDD z  Prešova. Ka-
pacitne budova už nestačí a jedna 
trieda detí odchádza do priestorov 
na Ul. pasáž do budovy, ktorá pred-
tým slúžila obchodným účelom. Na 
žiadosť rodičov bolo pri škole otvo-

rené aj stravovanie a jedlo sa dová-
žalo z 1. materskej školy. 

Poloha materskej školy v centre 
mesta rodičom veľmi vyhovovala 
a  bol o  ňu veľký záujem. V  roku 
1954 sa zriaďuje ďalšia trieda a deti 
sa rozdelili na skupinu mladšiu 
a  staršiu. Celkový počet detí v  bol 
64. Takto fungovala táto materská 
škola do roku 1956. Väčšia zmena 
sa udiala 1. novembra 1956, keď sa 
osamostatnila 3. trieda a vzniklo sa-

mostatné riaditeľstvo, čiže 5. mater-
ská škola. 

Už v  tomto období vidíme, 
ako štátu záležalo na zdraví detí. 
Od roku 1955 a postupne každý rok 
sa deti zúčastňujú pobytov školy 
v prírode. Sú organizované vo Vy-
sokých Tatrách a zo záznamov 
v  kronike sa dozvedáme, že  tieto 
pobyty trvali tri až štyri týždne 

Materská škola, Ul. F. Kráľa, alebo neoficiálne dodnes nazývaná ako 2. materská 
škola, si v roku 2021 pripomína vzácne výročie. V roku 1941 bola 1. mája v novo-
stavbe kláštora rehoľných sestier na bývalej Štefánikovej ulici zriadená jedna trieda 
pod názvom Greckokatolícka detská opatrovňa. Jej prvou učiteľkou bola rehoľná 
sestra Vladimíra Turčanová a pestúnkou Zuzana Luhová.
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OLYMPIC CUP
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VETERÁN RALLYE 
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Michalovce – Tokaj

pokračovanie na 4. strane

Dobová fotografia zo školskej kroniky z roku 1950 – maškarný ples. 
Učiteľky pre deti a rodičov organizovali rôzne podujatia, aby si získali 
ich dôveru a priazeň.

ASISTOVANÉ 
SČÍTANIE

posledná možnosť 
sčítať sa 

počas víkendu
12. a 13. júna

od 8.00 do 16.00 hod.

kontaktné miesto:
Mestský úrad 
Michalovce

Nám. osloboditeľov 30

telefonický kontakt:
056 686 41 20
0905 798 944
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pobačeňe Miža z varoša

Furt, kec dachto daco zrobi, muši še postavic pred džveredlo. Ňe žebi 
ziscil, či je šumňi, aľe či še tota robota ňedala zrobic ľepši, abo inakši. Čom 
pred džveredlo? Zato, žebi vidzel sam sebe do oči. Bo sam sebe spravňi člo-
vek bi mal povedzec pravdu. No jest i  inakši ľudze. Ňeznaju povedzec ňič 
inšo ľem toto, co sebe dumaju, že od ňich chceme čuc. „Problemom sa zao-
berame.“ Najčastejša odpovidz na chočjaku otazku. „Chceme, aby sa dobre 
žilo.“ Najčastejši pri opitaňoch o  roboce. No i  pri šickich debatoch jak žic 
i vižic zos toho, co zarobim. Pritim dňeška ňichto ňehodzen povedzec, že kec 
dňeška robotu mam, či ju budzem mac i jutre. Bizovňe už budze ľem dob-
re. Bo po tim, co „zaviraju mafiju“ a „policiji še rozvjazaľi ruki“ už bizovňe 
ňichto ňebudze kradnuc. Šickich, co „zňeužiľi pravomoci verejňich čiňiťeľov“, 
zavarľi najmeňej na pejc roki. Naco jich sudzic? Šak buc še u  baše obeša, 
abo skonča na cvokarňi. Šak buľi nominanci mafiji a dokedi še ňepriznaju, 
budu šedzec u baše. Naj še dachto opovaži co ľem pisnuc. Šak šicki schvaľiľi 
„Zakon o Hospodarskej mobiľizaciji“. Kec še tak dohodňeme, ta budze mo-
biľizacija. Že dachto ma inakši nazor? Može mac, no muši z nami hlasovac. 
Bo naš sľub „poražic mafiju“ je na peršim mesce a ňič ho ňešmi spomaľic. 
Že pri tim mušime pozavirac i  našich. Ňemaľi še nam pľentac pomedži 
našo „božje mliny“. Kec še dame do porjadnej roboti, ta pozavirame šickich, 
co na ňich ukaže ruka Boža. Mi dňeš robime praudu. No a kebi to calkom tak 
prauda ňebula? Šak še ospravedlňime. Hlavna vec, že me poražiľi „MÁFIJU“.

Vaš Mižo z varoša

Kauzi

Primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák 
privítal v stredu 2. júna 
vo svojej pracovni 
predsedu predstavenstva 
a generálneho riaditeľa 
Slovenskej pošty Martina 
Ľuptáka, v sprievode 
riaditeľky Regionálneho 
riaditeľstva Košice Márie 
Žeňuchovej.

Na stretnutí informovali zástup-
covia Slovenskej pošty primátora 
o  svojich plánoch v ďalšom obdo-
bí, o  zavedení nových pozitívnych 
zmien pre svojich klientov aj nie-
ktorých negatívnych opatreniach, 
ktoré pripravujú pre zefektívnenie 
svojej činnosti. Všetky plánova-
né zmeny sú účelovo cielené tak, 
aby v  čo najväčšej miere prispeli 
k  skvalitneniu služieb Slovenskej 
pošty.

ivpa

Pracovné stretnutie 
so zástupcami pošty 

Míľniky historického vývoja Michaloviec

Bezpečnosť obyvateľov 
je jednou z najdôležitejších 
priorít mesta. Všetci jeho 
obyvatelia či návštevníci 
by sa mali cítiť komfortne 
v každom kúte mesta.

Mesto Michalovce je zapojené 
do európskeho projektu URBACT, 
ktorý hľadá spôsoby, ako zlepšiť 
kvalitu života svojich obyvateľov 
zavedením inovatívnych prístupov 
k bezpečnosti a ochrane v mest-
skom prostredí. V rámci tohto pro-
jektu Mesto Michalovce dnes pri-
dalo do svojho mapového klienta 
https://michalovce.web-gis.sk novú 
funkciu – Pocitová mapa obyva-
teľov 2021. Tá umožňuje označiť 
na mape lokality a  identifikovať 

problém. Zaujímajú nás vaše názo-
ry na najmenej bezpečné lokality, 
ale aj na miesta, ktoré navštevu-
jete radi a  opakovane. Ide vlastne 
o prieskum, ktorý sa zameriava na 
bezpečnosť verejných priestran-
stiev, dizajn a návrh riešení týchto 
priestranstiev. Spoločne chceme vy-
tvoriť krajšie a bezpečnejšie mesto, 
ktoré bude slúžiť svojim občanom. 

Oslovujeme všetkých vás – 
obyvateľov a návštevníkov nášho 
mesta s prosbou o zapojenie sa do 
prieskumu prostredníctvom ozna-
čenia lokality na mape a identifiká-
cie problémov. Presný postup ako 
miesta označiť, nájdete na webovej 
stránke https://michalovce.web-
gis.sk, uisťujeme však, že to nie je 
nič zložité.

nč 

Pocitová mapa mesta

Prinášame vám štvrtú časť 
sedemdielneho seriálu 
článkov k 777. výročiu 
prvej písomnej zmienky 
o Michalovciach. Obraz 
každodenného života 
obyvateľov mesta 
v 17. storočí nám približujú 
nariadenia michalovských 
zemepánov. 

V  roku 1607 sa stretli všetci 27 
michalovskí šľachtici (medzi nimi 
aj František Sztáray, Ján Tibay, 
Ladislav Nagymihály a manžel-
ka Františka Eödönfyho) a  prijali 
ustanovenia, ktoré mali platiť pre 
obyvateľov nielen mestečka Micha-
lovce, ale aj dedín michalovského 
panstva, ktoré tvorili desiatky dedín 
v  okolí Michaloviec na území vte-
dajších stolíc Zemplínskej a Užskej.

Tieto ustanovenia zhrnuté do 
šestnástich bodov sa dotýkali du-
chovného, mravného a  hmotné-
ho života mestského, dedinského 
a  šľachtického obyvateľstva a ur-
čovali ich normy správania, ktoré 
mali byť dodržiavané a  kontrolo-
vané. Všetky tieto morálne naria-
denia sa mali dodržiavať a  určení 
zemepáni ich kontrolovali. V  prí-
pade ich porušenia boli dohodnuté 
rozličné sankcie (finančné a iné).

UVEDIEME ASPOŇ 
NIEKTORÉ NARIADENIA:
Každý sa mal v nedeľu, vo sviatoč-

né dni a dni jarmokov zúčastniť boho-
služieb (tento bod reagoval na rozmá-
hajúcu sa bezbožnosť medzi ľuďmi).

Zákaz práce v  nedeľu (sedliaci 
pracovali aj v nedeľu a bolo to vní-
mané zemepánmi ako problém).

V  obci má byť škola, cintorín 
a kostol.

Prísne tresty pre bohorúhačov 
(posadiť ich do klady a pranierovať 
pred vstupom do kostola).

Každoročne voliť nového rich-
tára, ktorému sa obyvatelia miest 
a  obcí budú zodpovedať za svoje 
činy.

Po deviatej hodine večer (večier-
ka) platil zákaz predaja vína a piva.

Zákaz vpúšťať do domu hazard-
ných hráčov – kartárov a  hráčov 
s kockami.

Zákaz potulovať sa po večierke.
Zákaz chodiť bez lampáša po zo-

tmení.
Hosťom bolo zakázané nosiť 

v rukách len sviečku namiesto lam-
páša.

Pokoj v  Michalovciach a  ďal-
ších mestečkách na panstve mali 
zabezpečovať strážcovia, ktorí boli 
povinní zadržať tých, čo vyrušujú 
ostatných svojou hlučnosťou, opil-
stvom, alebo sa len tak potulujú 
po uliciach. Takýchto majú na noc 
zavrieť do klady a  ráno primerane 
potrestať. 

Sedliaci odo dňa svätého Juraja 
po deň svätého Michala na celom 
michalovskom panstve nemôžu 
v  krčmách predávať víno. Zeme-
páni mohli. Mäsiari na dedinách 
mali dbať, aby bol dostatok mäsa. 
Remeselníci idúci na jarmok mu-
seli platiť počas tzv. suchých dní 
clo. Z týchto peňazí sa mala finan-
covať výstavba na dedinách tak, 
ako tomu bolo v minulosti. Sedlia-
ci mali zakázané chytať ryby alebo 
zajace.

Medzi týmito nariadeniami  
bolo aj unifikovanie mier a  váh, 
ktorými mali byť michalovská 
holba na víno a pivo a michalovský 
gbel. Tieto miery mali byť na mi-
chalovskom panstve všade rovnako 
veľké, ani väčšie ani menšie.

Martin Molnár

Normy správania 
z roku 1607

O B M E D Z E N I E  D O P R A V Y

NA STRÁŇANSKOM MOSTE
ULICA PARTIZÁNSKA

Mesto Michalovce pristúpi 17. júna k obmedzeniu 
prejazdu vozidiel nad 3,5 t s výnimkou autobusov 

a zároveň k zúženiu prejazdného profilu mosta 
dopravným značením pri zachovaní obojsmernej 

premávky.
Chodci a cyklisti budú presmerovaní na lávku.



3 AKTUALITY 

Mesto Michalovce sa 
na zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu 
intenzívne pripravovalo 
od začiatku roka 2020. 
Prvým krokom bolo 
spracovanie projektovej 
dokumentácie Zvýšenie 
miery zhodnocovania 
komunálnych odpadov 
so zameraním na 
zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného kuchynského 
odpadu, následne 
zabezpečenie príslušných 
stavebných povolení. 

Projekt spolu so žiadosťou o po-
skytnutie nenávratného finančného 
príspevku bol v  auguste 2020 do-
ručený na Ministerstvo životného 
prostredia SR, riadiaci orgán pre 
operačný program Kvalita životné-
ho prostredia. K dnešnému dňu ešte 
nemáme informáciu o  tom, či bol 
projekt úspešný. Aj napriek tomu 
však pripravujeme všetko pre to, 
aby sa so zberom biologicky rozlo-
žiteľného kuchynského odpadu za-
čalo od 1. júla 2021 a tým si Mesto 

splnilo zákonné povinnosti vyplý-
vajúce zo zákona o odpadoch. 

Ako bude prebiehať zber biolo-
gicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu

Domácnosti v  rodinných do-
moch budú triediť kuchynský odpad 
do košíka na bioodpad s  objemom 

10 litrov, vybaveným kompostova-
teľným vreckom. Prevetrávaný ko-
šík zabezpečí predchádzanie vzniku 
hnilobných procesov a  zápachu. 
Odpad v kompostovateľnom vrecku 
následne umiestnia do 120 l hnedej 
nádoby na vrch bioodpadu v nádo-
be, alebo vedľa nádoby v komposto-
vacom košíku na bioodpad. Vývoz 
bude jedenkrát týždenne. Aj dnes 
zabezpečujeme vývoz 120 l nádob 

s bioodpadom raz týždenne. Vrecká 
s kuchynským odpadom sa budú od-
vážať samostatným zberovým vozid-
lom a samostatne sa bude odvážať aj 
biologicky rozložiteľný odpad zo 120 
l hnedých nádob. Vrecká sa budú 
používať certifikované, biologicky 
rozložiteľné, vhodné na spracovanie 

v  kompostárni, ktoré eliminujú ne-
gatívne prejavy hnitia kuchynského 
odpadu, zápach, vznik plesní, za-
braňujúce prístupu hmyzu. Zároveň 
umožňujú prevetrávanie odpadu, 
čím znižujú hmotnosť vytriedeného 
bioodpadu z  dôvodu zníženia vlh-
kosti odparovaním až o 30 %.

V rámci bytových domov (kom-
plexná bytová výstavba) bude každá 
domácnosť triediť kuchynský odpad 

do košíka na bioodpad s  objemom 
10 litrov a vybaveným kompostova-
teľným vreckom. Odpad v kompo-
stovateľnom vrecku bude následne 
vložený do hnedej zberovej nádoby 
umiestnenej na existujúcich stojis-
kách kontajnerov. Vývoz týchto ná-
dob sa bude realizovať raz týždenne. 
Vytriedený kuchynský odpad bude 
následne spracovaný na kompost.

Výnimkou budú len ulice Topo-
lianska, Letná, Jarná, Močarianska, 
Krásnovská, J. Barč – Ivana, Vrbov-
ská, Tichá, S. Tešedíka a Kapušian-
ska, kde sa bude biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad zhod-
nocovať kompostovaním priamo 
v  každej domácnosti. Domácnosti 
na uvedených uliciach budú taktiež 
vybavené košíkom na bioodpad 
s  objemom 10 l a  kompostovateľ-
nými vreckami. Domácnostiam, 
ktoré dnes kompostér nemajú, ten-
to bude dodaný cestou technických 
a záhradníckych služieb.

Ďalšie bližšie informácie o  sa-
motnom triedení kuchynského od-
padu budeme priebežne zverejňo-
vať, aby v  triedenom kuchynskom 
odpade skončilo len to, čo tam na-
ozaj patrí a výsledkom celého pro-
cesu bol kvalitný kompost. Veríme, 
že občania, ktorým záleží na našom 
životnom prostredí, možnosť trie-
diť kuchynský odpad privítajú.

Ing. Pavol Fecák

Zber a spracovanie kuchynského biologicky 
rozložiteľného odpadu

V stredu 2. júna prijalo 
vedenie Mesta Michalovce 
na pôde mestského 
úradu dve dôležité 
návštevy. Štátny tajomník 
Ministerstva dopravy 
a výstavby SR Jaroslav 
Kmeť sa v Michalovciach 
zastavil, aby spolu 
so svojím pracovným 
tímom prerokovali hlavne 
problematiku výstavby 
diaľnice na Zemplín.

Pracovného stretnutia s  vede-
ním mesta sa zúčastnili aj splno-
mocnenec ministra dopravy pre 
prípravu výstavby diaľnice D1 
Jaroslav Greguš, ktorý je zároveň 
členom občianskeho združenia 
Diaľnica na  Zemplín, a  poslanec 
NR SR Miloš Svrček. Odznela po-
tešujúca informácia, že projekt do-
stavby diaľnice sa nachádza v prvej 
dvadsiatke prioritných stavieb mi-
nisterstva. Témou rozhovorov bola 
aj elektrifikácia železničnej trate 

Bánovce nad Ondavou – Humenné 
a program opravy mostov.

V  popoludňajších hodinách 
pracovný program predstaviteľov 
mesta pokračoval prijatím štátne-
ho tajomníka Ministerstva investí-
cií, regionálneho rozvoja a  infor-
matizácie SR Dušana Veliča. Ten 

pricestoval v  sprievode generálnej 
riaditeľky sekcie regionálneho roz-
voja Dominiky Benickej. Cieľom 
návštevy bolo nadviazať kontakty 
v  regiónoch a  v  rámci komuni-
kácie hľadať riešenia problémov 
v  regionálnom rozvoji najmenej 
rozvinutých okresov, kam patria 

aj Michalovce. Riaditeľka Benická 
okrem iného informovala o záme-
re vytvoriť regionálne centrá, kto-
ré budú nápomocné v regiónoch 
pri tvorbe projektov. Najbližšie 
k Michalovciam by malo vzniknúť 
v Humennom.

anma

Štátni tajomníci navštívili Michalovce



PREVÁDZKA 
V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

 V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE 

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
od  1. do 16. júla

MŠ, Fr. Kráľa 78 • MŠ, Školská 5 • MŠ, Masarykova 30, 
MŠ, Okružná 19 • MŠ, Leningradská 1 • MŠ, J. Švermu 8, 

MŠ, S. H. Vajanského 5
od 19. do 30. júla

MŠ, Okružná 19 • MŠ, Masarykova 30
od 1. do 20. augusta
MŠ, J. A. Komenského 2

Od 23. do 31. augusta nebude v prevádzke žiadna 
materská škola z dôvodu prípravy nového školského 

roka, ktorý sa začína 2. septembra. Pokyny týkajúce sa 
prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých 
sa môžete informovať. Obmedzenie prevádzky je nutné 

z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských 
škôl a príprav nového školského roka.

4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Pesničky pre deti, 
povzbudzovanie 
v súťažiach, detský 
džavot a dlhé rozhovory 
detí i dospelých. Aj taká 
bola radostná atmosféra 
na Ulici Andreja Šándora 
v nedeľu 6. júna.

 Občianske združenie Močara-
ny a  členky denného centra pri-
pravili pre deti pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí krásne 
nedeľné popoludnie pri dodržaní 
všetkých hygienických požiada-

viek. Mesto zabezpečilo pekne 
upravené malé námestie pri kul-
túrnom dome, kde predsedníčka 
občianskeho združenia privítala 
našich poslancov – Mariána Sa-
bovčíka a  Eriku Šimkovú, ďalej 
o.  Bartolomeja, rodičov i všetky 
deti, ktoré sa zapojili do súťaží. 
Odmenou boli balíčky sladkostí 
a babičky pripravili aj malé pohos-
tenie – šišky, palacinky, zemiakové 
lokše a pudingové poháre. 

Hojná účasť detí s rodičmi sved-
čila o  tom, že takéto podujatie im 
veľmi chýbalo a  tešia sa na nové 
stretnutia. 

ak

Radosť v očiach detí

a  boli financované zo štátneho 
rozpočtu. V  roku 1958 dochádza 
k  ďalšiemu sťahovaniu. Z  nevy-
hovujúcich priestorov na Pasáži 
sa škola presťahovala na Ulicu Fra-
ňa Kráľa 30 a zároveň sa pri škole 
zriadila vlastná kuchyňa.

V roku 1963 bola prvýkrát uza-
tvorená spolupráca s  3. základnou 
deväťročnou základnou školou. 
V rámci tejto spolupráce deti zák-
ladnej školy napríklad ušili šaty pre 
bábiky, učiteľky zase pre predško-
lákov zhotovili tablo. Takisto bola 
podpísaná zmluva o  spolupráci 
s  patronátnym závodom Naftové 
doly. Prednostne sa prijímali deti 
zamestnancov podniku a  ten zase 
pomáhal materskej škole s jej úpra-
vami.

V roku 1969 dochádza k zmene 
na poste riaditeľky materskej školy, 
Helena Kračanská na ňom zotr-
vala až do odchodu do dôchodku 
v  roku 1985. Počas jej riaditeľova-
nia sa patronátnym závodom školy 
stávajú Pozemné stavby, ktoré sa 
v  nasledujúcich rokoch postarali 
o  opravu fasády, oplotenia dvora, 
vymaľovanie tried, pokrytie strechy 
plechom, opravu náradia a koloto-
ča na školskom dvore a  podobne. 
Materská škola zase pripravila vy-
stúpenia pri rôznych príležitos-
tiach. 

V tomto období sa učilo v jednej 
triede približne 35 detí. No boli aj 
roky, kedy v  jednej triede bolo 40 
detí. Materská škola patrí aj naďa-
lej k veľmi vyhľadávaným a úspeš-
ným. Učiteľky sa deťom venujú 
zo všetkých síl, pripravujú pre ne 
zaujímavé podujatia, ktoré sú zdo-
kumentované v  kronikách. V  sep-
tembri v roku 1982 počet detí stú-
pol na 115 a dvojtriedna materská 
škola sa  rozrástla na štvortriednu. 
Jedným z  najväčších podujatí, 
do ktorých sa škola v tomto období 
zapojila, bola nepochybne Sparta-
kiáda. Materská škola sa zapojila 
do súborov cvičení rodičia s deťmi 
a najmladšie žiactvo.

Po odchode riaditeľky Hele-
ny Kračanskej žezlo preberá v roku 
1985 Emília Čurmová. Počas jej 
riaditeľovania dochádza v  roku 
1989 k  najvýraznejším  zmenám 
v  spoločnosti. Ako sa dozvedá-
me zo  záznamov v  kronike, nikto 
z  personálu ani len netušil, ako 
zmeny zasiahnu predškolské zaria-
denia v  budúcnosti. Pre všetkých 
celé dianie v štáte bolo niečo nové 
a nikto si netrúfol povedať, či dob-
ré alebo zlé. Postupne sa demokra-
tizácia v  štáte odráža aj  v  živote 
materskej školy. Po prvých voľbách 
v roku 1990 vymenoval odbor škol-
stva ONV do funkcie riaditeľky 

Martu Mladancovú. So  zmenami 
v spoločnosti, s výmenou riaditeľ-
ky, s ideálmi, s veľkým odhodlaním 
a  tvorivosťou vlastnou snáď iba 
učiteľom, vstupuje materská škola 
do novej éry. Práve v týchto rokoch 
sa začína jasnejšie formovať zame-
ranie materskej školy, a to výchova 
k humanizmu, vzájomnej toleran-
cii, úcte aj k zdravému životnému 
štýlu. Zmeny v  spoločnosti pri-
niesli aj koniec patronátu závodu 
Pozemné stavby a škola prešla pod 
prevádzku Školskej správy Micha-
lovce. 

V roku 1994 sa materská škola 
zapojila do projektu Škola podpo-
rujúca zdravie. Túto možnosť vy-
užila ako prvá nielen v  meste, ale 
aj v regióne. Cieľom projektu bolo 
starať sa o zdravie, telesný a dušev-
ný vývin dieťaťa a  tým dosiahnuť 
zdravší spôsob života. Na zariade-
ní sa pre rodičov a priateľov školy 
organizujú mnohé akcie zamerané 
na zdravý životný štýl, napr. semi-
nár o zdravom živote, cvičenia jógy 
či kurz varenia. Na základe dosiah-
nutých výsledkov získava mater-
ská škola v marci 1996 certifikát 
o  prijatí do národnej siete Škôl 
podporujúcich zdravie v  Sloven-
skej republike. V  školskom roku 
1995 – 1996 sú k  škole priradené 
dve triedy bývalej 8. materskej ško-

ly a  2.  MŠ od tohto roku funguje 
už ako šesťtriedna.

V decembri 2004 sa perso-
nál školy opäť dozvedá zlú správu 
o  tom, že škola musí uvoľniť svoje 
priestory novému majiteľovi. Už po 
niekoľkýkrát sa situácia opakuje 
a škola sa sťahuje. Tentokrát do bu-
dovy, kde sa nachádzali už  dve 
elokované triedy. Od nového roka 
2005 už deti nastúpili do vyno-
vených tried a  odvtedy materská 
škola funguje ako Materská škola, 
Fraňa Kráľa 78.

V  roku 2009 dochádza k zme-
ne na poste riaditeľky. Marta Mla-
dancová odchádza do dôchodku 
a  na  jej miesto po výberovom ko-
naní do  funkcie vymenoval zria-
ďovateľ Eriku Zaffovú, ktorá ako 
riaditeľka pôsobí dodnes. 

Aj keď sa priestory školy zme-
nili úpravami a modernizáciou, 
nezmenilo sa jej hlavné zamera-
nie, a tým je ochrana a  podpora 
zdravia detí, zdravého životného 
štýlu, ochrana a  tvorba životného 
prostredia a  rozvoj prosociálneho 
správania a  cítenia. Momentálne 
má škola šesť tried, a pracuje v nej 
21 zamestnancov. Všetci títo ľudia 
majú jedno spoločné, a  to je láska 
k  deťom. Bez tej by sa totiž práca 
v takejto sfére robiť nedala.

Bc. Erika Zaffová

Materská škola oslavuje
dokončenie článku z  pr vej  strany



H A R M O N O G R A M 
LETNÝCH DENNÝCH MESTSKÝCH TÁBOROV 

NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ROKU 2021

1. – 9. júl
ZŠ, Okružná 17

ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4
12. – 16. júl

ZŠ, Moskovská 1
ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16

19. – 23. júl
ZŠ, J. Švermu 6
26. – 30. júl

ZŠ, Krymská 5
2. – 6. august

ZŠ, J. A. Komenského 1
9. – 13. august
ZŠ, Okružná 17

16. – 20. august
ZŠ, Školská 2

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných 
škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ v termíne 
do 23. júna. Poplatok na deň je 10 eur (desiata 1 euro, obed 
2 eurá). Podľa ponúkaného programu na jednotlivých školách 

môže dôjsť k navýšeniu poplatku. Je nutné riadiť sa aktuálnymi 
protiepidemiologickými opatreniami.

5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Školy eTwinningu 
sú lídrami 
v eTwinningovom 
svete, pretože uznávajú 
dôležitosť a hodnoty 
eTwinningu, začleňujú ich 
do školskej politiky, praxe 
a profesionálneho 
rozvoja. 

V týchto školách uči-
telia spolupracujú, aby 
mohli zdieľať svoje silné 
stránky a poskytovať šir-
šie a bohatšie vzdelávacie 
skúsenosti pre všetkých. 
Školy eTwinningu sú príkladmi, in-
špirujú a vedú iné školy k dosiahnu-
tiu úrovne, akú ony samy dosiahli.

SOŠ obchodu a  služieb v  Mi-
chalovciach získala ocenenie Škola 
eTwinningu na roky 2021 – 2022. 
Je to veľký medzinárodný úspech 
v  rámci práce na eTwinningových 
projektoch, na ktorých sa zúčast-
ňujú mnohí žiaci a  vyučujúci rôz-
nych predmetov, no najmä cudzích 
jazykov. Vedenie školy podporuje 

a  uvedomuje si dôleži-
tosť takejto formy výuč-
by, ktorá v dnešnom on-
line svete spája mladých 
ľudí z  rôznych krajín, 
formuje ich občianstvo, 
podporuje ich kreativitu 
a  vzdeláva modernými 
metódami, ale hlavne 

ich učí byť tolerantnými a humán-
nymi voči iným.  

Mgr. Mária Mihalková

Škola eTwinningu 
2021 – 2022

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

TVORIVÁ DIELŇA PRE HELIGONKÁROV
11. júna, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

FOTOGRAFIA V MALÍČKU
tvorivé dielne pre fotografov
12. júna, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

ART SOIRÉE
tvorivé dielne zamerané na výtvarnú tvorbu
12. júna, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

TVORIVÉ DIELNE PRE DIRIGENTOV SPEVÁCKYCH ZBOROV
13. júna, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

výstavy 
LADISLAV HREHA – INŠPIROVANÉ MOUSSONOM
autorská výstava
do 25. júna, galéria Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

SLNIEČKOVÉ PLANÉTY
výstava k 90. výročiu časopisu Slniečko
do 30. júna, Zemplínska knižnica G. Zvonického

KNIHA ZEMPLÍNA 2014 – 2020
online výstava ocenených a nominovaných kníh, YouTube 
Zemplínska knižnica G. Zvonického

LUCIA CHOCHOLÁČKOVÁ – OBRAZY KRAJINY
výstava, do 30. júna, malá galéria MsKS

REMESLO MÁ MODRÉ DNO
výstava o modrotlači
do 13. júna, výstavné krídlo Zemplínskeho múzea

„Zvoňte lúčne zvončeky, 
prvý, druhý, tretí, že k nám 
opäť zavítal sviatok 
všetkých detí.“ 

Slovami tejto piesne pozdravila 
víla Jarmilka všetky deti Materskej 
školy na Ulici Jána Švermu 8 v Mi-
chalovciach. Zapriala im veľa lásky 
od rodičov, učiteliek a kamarátov, 
veľa zdravia, spokojnosti, nových 
zážitkov i dobrodružstiev. Pozvala 
ich spolu s pani riaditeľkou na krás-
ne športovo-zábavné dopoludnie 
plné zaujímavých aktivít, priprave-
ných pani učiteľkami, pani uprato-
vačkami a ujom školníkom. 

Deti po jednotlivých triedach 
prichádzali k pripraveným stano-
vištiam, kde mohli preukázať svoje 
schopnosti a zručnosti. Na prvom 
stanovišti sa premenili na veselé 
žabky a vyskúšali si v rámci žabích 
pretekov skoky znožmo cez pripra-
vené obruče. Na druhom stanovišti 
ich vítali veselé delfíny, ktoré im 
ponúkli skvelú zábavu s loptami. 
Deti si tak precvičili prenášanie 
i  hádzanie lôpt z jedného bazéna 
do  druhého. Na treťom stanovišti 
pri „rybníku“ ich už netrpezlivo 
čakali farebné rybičky. Bola to po-
riadna fuška, kým háčikom na udici 

trafili do papuľky rybky, aby ju vy-
lovili do pripravenej kade. Pomohli 
i  smutnej opičke, ktorej na štvrtom 
stanovišti museli pohľadať stratené 
loptičky. No nemali to ľahké. Cestu 
plnú prekážok museli zdolávať pre-
kračovaním, podliezaním, plaze-
ním, vystupovaním po schodíkoch 
i sklzom dolu po šikmej ploche. 
Posledným stanovišťom bolo „pole 
zajkov“, kde si deti vyskúšali rýchly 
štafetový beh s vrecúškom mrkvi-
čiek v rámci zajačích pretekov. 

Odmenou deťom za ich preuká-
zanú pomoc a šikovnosť na jednot-
livých stanovištiach bol nafukovací 
hrad, na ktorom sa mohli do sý-
tosti vyblázniť. Nezaháľali ani pani 
kuchárky, ktoré si popri svojich po-
vinnostiach našli čas upiecť voňavé 
perníkové koláče. Celým ovzduším 
tohto výnimočného dňa sa niesla 
radostná atmosféra, podfarbená 
veselými pesničkami uja Ľuba. 
Aj napriek nechcenému ukončeniu 
zábavy, sa deti museli rozlúčiť s ví-
lou Jarmilkou a odobrať sa do svo-
jich tried, kde ich ešte čakali ďalšie 
prekvapenia – farebné lopty za-
kúpené rodičovským združením 
a balíčky sladkých dobrôt z kuchy-
ne, ktoré si popoludní šťastne od-
nášali domov. 

Iveta Čechovičová

Deň detí v škôlke
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Olívia Sušková
Axel Jurčo

Sára Gelatičová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a športové správy

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

Záznam 
Koncert HAVRANA

z júna 2014
11.6. – 17.6. vždy o 14.00 hod.

Špacirki na kaveju 
Počiatky kresťanstva v Michalovciach

Moderuje: Mgr. Matej Starják, PhD.
Hosť: PaedDr. Martin Molnár, historik ZM a mestský kronikár

premiéra v piatok 11.6., reprízy v pondelok 14.6. a v stredu 16.6.

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.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

Ing. Pavol Varchoľak  
a Ing. Gabriela Puciová

Adrián Astaloš  
a Ing. Martina Danková

Jan Lucák  
a Nicol Čupková

Ing. Patrik Tomko  
a Mgr. Miriama Knapeková

Dennis Pechač  
a Marketa Zemanová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, 

e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, 
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Na Gymnáziu, Ulica 
Ľudovíta Štúra sme 
prežili dva intenzívne 
mesiace, počas ktorých 
sme sa venovali programu 
eTwinning. Zapojili sme 
sa do medzinárodných 
projektov, dvoch nemeckých 
a jedného anglického. Našimi 
partnermi boli žiaci zo škôl 
v Poľsku, Turecku, Taliansku 
a Francúzsku. 

Garantom projektov bola Mgr. 
I. Biačková, za IT stránku bola zodpo-
vedná Mgr. S. Kocúreková, za ume-
lecké stvárnenie Mgr. L. Chocholáč-
ková. Do projektu sa s vervou a zá-
ujmom pustili žiaci tried IV.O a II. B. 

Témou projektov bol náš život 
počas pandémie. Snažili sme sa 
využiť túto ťažkú dobu na získa-
nie nových poznatkov v  oblasti in-
formačných technológií, geografie 
či  rozšírenia znalostí nemeckého 
a  anglického jazyka. Jednotlivé ak-
tivity zahŕňali vytváranie produktov 
v aplikáciách genially, bitmoji, story-
boardthat, kahoot, padlet. Stretnutia 
prebiehali prostredníctvom komu-
nikačných platforiem zoom, google 
meet, teams. 

Etwinning-projekty podporujú 
spoluprácu škôl v Európe s využi-
tím informačných a komunikačných 
technológií. Tohtoročné projekty 
nadviazali na našu tradíciu medzi-
národných projektov eTwinning, 
Socrates a Comenius.

Pripravili sme rôzne prezentácie 
o meste Michalovce, o našej škole, 
farebné plagáty s  témou Náš život 
pred pandémiou a  počas pandé-
mie, natáčali sme filmy o priebehu 
dňa, varení, scénky so zdravotníc-
kou problematikou. V  aplikáciách 
bimoji, genially, storyboardthat 
sme pripravili príbehy, slovníky, 
vyjadrili sme naše pocity v  básni. 
Naučili sme sa vytvoriť nahrávky 
k  príbehom, veľmi zaujímavá bola 
príprava slovníka v  jednotlivých 
jazykoch. 

Nezabudnuteľné ostanú naše 
stretnutia, na ktorých sme si mohli 
vyskúšať naše znalosti v  cudzích 
jazykoch, porozumieť hovorené-
mu slovu a  vedieť reagovať. Kvízy 
v  aplikácii kahoot boli príjemným 
a zábavným spestrením, kde si mo-
hol každý individuálne vyskúšať 
svoje vedomosti z  jednotlivých 
úloh v projekte, z geografie, slovnej 
zásoby. Každá krajina mohla polo-
žiť otázky, na ktoré partneri odpo-
vedali. 

I toto nás posunulo v našom na-
zeraní na dôležitosť medzinárod-
ných projektov. V  anglickom pro-
jekte bolo úlohou žiakov napísať 
kontaktný list vybraným partne-
rom, tým sa žiaci cibrili v štylistike, 
v  správnom používaní jazykových 
výrazov a gramatiky. 

Zapojenie sa do takýchto pro-
jektov odporúčame všetkým ško-
lám. Bude pre nás radosťou podeliť 
sa s  našimi skúsenosťami v práci 
na ďalšom projekte v  programoch 
eTwinning a Erasmus+.

Mgr. Ivana Biačková

Čo sme sa naučili počas 
pandémie 

V súvislosti s vykonávaním 
preventívnych aktivít 
a projektov Okresné 
riaditeľstvo Policajného 
zboru v Michalovciach 
opakovane realizuje 
aktivitu pod názvom Auto 
nie je výklad.  

Vodičov upozorňuje na skutoč-
nosť, že ponechaním otvorených 
okien na  vozidle či neuzamknutého 

vozidla porušujú § 4 ods. 1, písm. h) 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke.

Realizáciou tejto preventívnej 
aktivity chce zároveň vodičov upo-
zorniť, aby v autách odstavených na 
parkoviskách pri nákupných cen-
trách nenechávali na viditeľných 
miestach tašky s nákupom, mobilné 
telefóny, doklady a iné cenné veci, čo 
by mohlo viesť k páchaniu trestnej 
činnosti. 

OR PZ MI

Nedávajte šancu 
zlodejom



n	23. júna od 8.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Okružná ul. č. d. 68, 70, 
1300/70

n	24. júna od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Okružná ul. č. d. 72, 
1300/72, 4465

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Predám 1-izbový byt s balkónom na Ulici Martina Rázusa 

v Michalovciach. Tel.: 0949 684 536

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Kto ho poznal, spomenie si. 
Kto ho mal rád, nezabudne. 
Už je to 10 rokov, čo spomíname na drahého 
manžela, ocka a dedka 

VLADIMÍRA ČVERČKA
smútiaca rodina

Milovali sme Ťa, Ty nás, tú lásku v našich srdciach 
nezničí čas. S láskou a tichou pokorou na Teba 
spomíname. Dňa 6. júna uplynul rok, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec, dedko, svokor 

DUŠAN LELLÁK
Prosíme o tichú spomienku.
manželka, dcéry s rodinami

Len čas snáď zmierni našu veľkú bolesť 
nad Tvojím odchodom.
Dňa 2. júna uplynul rok od smrti

PATRIKA IHNÁTA
Spomíname na Teba s láskou.
mama a sestra Diana s rodinou

V nedeľu 6. júna prešiel 
bránou smrti don 
Jozef Šebo. V komunite 
saleziánov na území 
nášho mesta pôsobil 
bezprostredne po páde 
totalitného režimu. 

Stál teda pri začiatkoch čin-
nosti rehole saleziánov. Pod jeho 
vedením sa spustila činnosť ora-
tória, ktorá bezprostredne súvisí 

s pastoráciou mládeže. Don Jozef 
prezentoval priamy a otvorený po-
stoj k človeku, a teda aj k mládeži, 
ktorá práve v tomto období pre-
chádzala skúsenosťou formácie.

Aj jeho pričinením sa stredisko 
saleziánov v meste stalo živou ko-
munitou ľudí, ktorí hľadali dobro 
iných. Don Jozef neodišiel ďaleko. 
Bude žiť v srdciach tých, ktorí ho 
mali radi. Otcovskú stopu totiž 
zanechal v mnohých z nás. Ďaku-
jeme. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Odišiel Jozef Šebo

Stomia je vážny zásah 
do života. Stomik je 
zdravotne postihnutý 
človek, ktorý má dočasne 
alebo trvale vyvedený 
orgán navonok (hrubé 
črevo, močový mechúr). 
Týmto dochádza k zmene 
fyziologických funkcií, 
neovládateľnému 
vyprázdňovaniu 
s nutnosťou používania 
stomických pomôcok.

Každý stomik má právo na po-
radenstvo, aby poznal základné 
skutočnosti o  živote so stomiou. 
Má právo na kvalitnú a  profesio-
nálnu lekársku a  ošetrovateľskú, 
ale aj psychickú podporu v  pre-

doperačnom i operačnom období. 
Tiež právo na úplnú informáciu 
o  vhodných pomôckach a  vý-
robkoch, ktoré sú k  dispozícii. Sú 
zriadené stomické poradne, kde 
špeciálne stomické sestry poskyt-
nú adekvátne ošetrenie a poraden-
stvo. Úsilie o  začlenenie stomika 
do bežného života viedlo vytvoriť 
kluby stomikov.

Na Slovensku je stomické hnutie 
Slovilco, Slovenské združenie sto-
mikov, ktoré existuje vyše 30 rokov. 
Jeho poslaním je zmierňovať ľud-
ské nešťastie a  utrpenie a  podpo-
rovať integráciu pacientov. Jedným 
zo  16 ILCO klubov na Slovensku 
je aj ILCO klub Michalovce, ktorý 
má viac ako 20 rokov. Jeho členovia 
sa zúčastňujú rôznych akcií, špor-
tových i  spoločenských. Budeme 
radi, ak sa k nám pridáte.

Marianna Sobčáková

Klub stomikov 
v Michalovciach

https://michalovce.web-gis.sk



NAŠE HÁDZANÁRKY OPÄŤ ZLATÉ
Hádzanárky MŠK Iuventa získali už trinásty slovenský 
titul, keď vo finále zdolali HC DAC Dunajská Streda 2:0 
na zápasy. Úspech klubu si vedenie Mesta Michalovce váži 
a oceňuje. Preto 31. mája prijal primátor Viliam Zahorčák 
na pôde mestského úradu zástupcov klubu a hráčky. 
Primátor poďakoval celému tímu za reprezentáciu mesta 
a ocenil ich prácu, energiu a vytrvalosť. Hádzanárky 
darovali primátorovi klubové tričko a medailu.

rr

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
1.BK MICHALOVCE – RIM BASKET KOŠICE
13. 6., 9.30 hod., kategória U12, ZŠ, Krymská 5 

1.BK MICHALOVCE – ŠBK GALAXY KOŠICE
13. 6., 12.30 hod., kategória U12, ZŠ, Krymská 5 
Info: http://new.1bkmi.sk/

Cyklistika
OLYMPIJSKÝ PEDÁL  
27. 6., 10.00 hod., areál I. ZŠ T. J. Moussona 
Info: Michal Paľo, tel.: 0915 898 170

Tenis
TENISOVÝ TURNAJ HRÁČOV NAD 50 ROKOV
20. 6., 8.00 hod., tenisový kurt bývalé SOU stavebné
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.: 0903 603 359

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

OLYMPIJSKÝ KLUB 
MICHALOVCE 
A VELOBIKER

OLYMPIJSKÝ 
PEDÁL

CYKLISTICKÁ SÚŤAŽ 
PRE DETI

nedeľa 27. júna 
o 9.00 hod.

ZŠ T. J. Moussona
tel.: 056 643 53 33


