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Štrnáste rokovanie poslaneckého zboru prebiehalo v online priestore

aktualitySedmičkové 
výročie
ocenenia, bankovka, výstava

3 Odložená 
premiéra
Divadla pri fontáne

4 Nové 
kroje
pre folkloristov

5 Vianoce 
otvoria nebesá
slovo pastora

6

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO
Štrnáste rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa konalo 29. no-
vembra. Poslanecký zbor sa stretol v online priestore prostredníctvom 
videokonferencie a prerokoval viac ako 20 bodov. Najdôležitejším bol 
viacročný rozpočet Mesta na roky 2022 – 2024. 

pokračovanie na 2. strane

NAJBLIŽŠIE 
ČÍSLO 

novín Michalovčan

vyjde 7. januára

MINULOSŤ JE DNES
kalendár 

Michaloviec 2022
si môžete zakúpiť 

v Informačnej kancelárii 
Mesta Michalovce 

(budova Zlatého býka)
cena 6 eur

MESTSKÝ ÚRAD 
MICHALOVCE

v súvislosti s vyhláseným 
núdzovým stavom 

poskytuje výlučne služby 
a úkony, ktoré nemôžu 
byť vykonané zaslaním 

zásielky alebo 
prostriedkami diaľkovej 

komunikácie

pondelok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30

streda
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

piatok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Ostatné služby sa poskytujú 
v dohodnutých prípadoch 
a nevyhnutnom rozsahu.

Vstup do budovy A
 je bočným vchodom 

od OD Dodo. 
Zasadnutie otvoril a viedol 

primátor Viliam Zahorčák. 
V úvode sa poslanci venova-

li informatívnej správe o  prijatých 
uzneseniach mestskej rady a správe 
o výsledkoch kontrol. Ďalej prero-
kovali návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) Mesta Michalov-
ce o  určení výšky dotácie na  pre-
vádzku a  mzdy na dieťa a  žiaka 
škôl a školských zariadení na území 
mesta na rok 2022. Dotácie sú po-
skytované z výnosu dane z príjmov, 
ktorý je Mestu prideľovaný zo štát-
neho rozpočtu. 

Nasledujúci bod sa týkal VZN 
o  nakladaní s  komunálnymi od-
padmi a  drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta. Zákon 
o  odpadoch bol od nadobudnutia 
svojej účinnosti 1/2016 novelizova-
ný 19-krát. V  dôsledku početných 
novelizácií došlo aj k zmenám v sú-
vislosti s  komunálnym odpadom. 
Pretože VZN obsahuje veľa legis-
latívno-technických zmien prevza-
tých zo zákona o odpadoch, z dô-
vodu lepšej prehľadnosti bolo pô-
vodne platné VZN 185/2016 o na-
kladaní s  komunálnymi odpadmi 
a  drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta zrušené a poslanci 
prijali nové VZN 217/2021 s  plat-
nosťou od 21. decembra 2021.

Ďalším bodom na preroko-
vanie bolo VZN o  určení názvov 

troch novovzniknutých ulíc. Ide 
o  nové ulice vybudované za úče-
lom prístupu pre novovybudované 
rodinné domy. V Močaranoch od-
teraz máme Ulicu Ľudovíta Pavla. 
Dr. Pavlo bol rodák z Michaloviec, 
lekár, literát a  významný predsta-
viteľ krajanského hnutia Slová-
kov v  USA. Ďalšie dve nové ulice 
sa  nachádzajú vo Vrbovci. Ulica 
Ferdinanda Alexu dostala meno 
po dlhoročnom michalovskom sta-
rostovi, ktorý sa zaslúžil o výstavbu 
novej budovy radnice a stál pri zria-
dení a  počiatkoch michalovského 
gymnázia. Ulica Michala Slávika 
nesie meno na počesť zemplínske-
ho župana, ktorý bol v  roku 1925 
zvolený za poslanca Národného 
zhromaždenia so sídlom v Prahe.

Aj nasledujúci bod rokovania 
poslanci venovali VZN. Dodat-
kom č. 2 k VZN o procese a pod-
mienkach pri povoľovaní užívania 
verejných priestranstiev sa dopĺňa 
časové obdobie umiestnenia let-
ných terás na verejnom priestran-
stve v Michalovciach od 1. 12. 2021 
do 28. 2. 2022.

V ďalších bodoch poslanci pre-
rokovali a odsúhlasili zabezpečenie 
spolufinancovania k  žiadostiam 
o  finančný príspevok na  realizá-
ciu  projektov. Projektom Moder-
nizácia veľkej sály mestského kul-
túrneho strediska budú upravené 

a  revitalizované priestory veľkej 
sály MsKS. V  pláne je výmena 
osvetľovacej techniky na báze LED, 
modernizácia riadenia osvetlenia, 
modernizácia látkového vybave-
nia javiska, koľajnicového systému 
a  ťahov. S  cieľom zlepšiť hygienic-
ké štandardy budú zakúpené tri 
stojany s  dávkovačmi dezinfekcie. 
Žiadaná výška nenávratného fi-
nančného príspevku je 95 percent 
z  celkových oprávnených výdav-
kov v  sume približne 214 tisíc eur, 
spolufinancovanie Mesta je 5 per-
cent. Ďalej na základe výzvy Fondu 
na podporu športu sa chce Mesto 
uchádzať o dotáciu v rámci progra-
mu Výstavba, rekonštrukcia a mo-
dernizácia športovej infraštruktúry. 
Získané peniaze umožnia vybudo-
vanie vzduchotechniky na vetranie 
hľadiska zimného štadióna a súčas-
ne odvlhčenie priestoru celého šta-
dióna. Celkové oprávnené náklady 
na projekt sa predpokladajú vo výš-
ke približne 335 tisíc eur, spoluf-
inancovanie Mesta je vo  výške 40 
percent, čo je približne 134 tisíc eur.

V  programe rokovania nasle-
doval balík ekonomických bodov. 
Mestskí zákonodarcovia schválili 
rozpočtové opatrenie č. 7 a  návr-
hy rozpočtov technických služieb 
a mestského kultúrneho strediska.



pobačeňe Miža z varoša

Daco nove prišlo na švet
Ňenarodzilo še, no prišol patent

Ňebul to dobroďiňec, aňi inakši Spasiteľ
Ľudzi začal košic, strašic, zavirac do posceľi

Odrazu povstaľi novi bojovňici
Ňe za pravdu, ňe slávu, ľem narjadzujuci

Každi še muši podrjadzic i buc spolupracujuci
Mi mame pravdu i povinnojsc

Chraňic šickich a ňesluchajucich máme dojsc
Šicki do radu povicirac porjadňe nos

I zdravi i chori na moju radojsc
Z veľkoho viciraňa prišlo veľo umiraňa

Ňepomohlo calkom veľo pochovaňa
Druhu povinnojsc vidumac treba

Injekcijami bojovac pre šickich šľeboda
Najľepši budze choľem dvaraz do roka 

Naša pravda še ukaže pri ochraňe života
Naj še opovaži dachto spochibňic našu radu 

Zavreme ho za ňespravnu poradu
Kec ňe do basi, ta zamok na nohu 
Žebi znal, chto tu ma ľem pravdu
Bo kec mu ňit aňi radi aňi pomoci 

Ňemože še dočekac našich radojsci 
Bo naš švet je ľem pre nas i našich hojsci

 Vaš Mižo z varoša

Čuľi sce...
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Najdôležitejším bodom progra-
mu bol predkladaný viacročný roz-
počet Mesta Michalovce na roky 
2022 – 2024. Pretrvávajúca pan-
démia Covid-19 naďalej nepriaz-
nivo ovplyvňuje procesy verejnej 
správy a  má negatívne dopady na 
život a fungovanie Mesta, ako aj na 
jeho príjmy. Rozpočet mesta na rok 
2022 je zostavený na nevyhnutné 
činnosti a procesy vzhľadom na tr-
vajúcu pandémiu, ktoré musia byť 
zabezpečené, aj keď ráta napr. s kul-
túrnymi a  športovými aktivitami. 
Investičné aktivity sú plánované len 
v rozsahu schválených projektov fi-
nancovaných z  európskych zdrojov 
a štátneho rozpočtu so spoluúčasťou 
Mesta z vlastných zdrojov. Rozpočet 
mesta sa člení na bežný, kapitálový 
a  finančné operácie. Pre rok 2022 
sú rozpočtované bežné a  kapitá-
lové príjmy vo výške približne 40 
miliónov eur, príjmové finančné 
operácie vo výške takmer 6 milió-
nov eur. Bežné a kapitálové výdavky 
sú vo výške približne 42,4 miliónov 
eur, výdavkové finančné operácie 
vo výške približne 3,6 milióna eur.

Mestské zastupiteľstvo rokovalo 
aj o petícii za udržateľný rozvoj síd-
liska SNP. Predmetom petície bola 
žiadosť obyvateľov sídliska o vylú-
čenie dvoch lokalít z návrhu rieše-
nia Zmien a doplnkov č. 9 Územ-
ného plánu mesta Michalovce. Rie-
šenie predkladá zmenu funkčného 
využitia lokalít z plochy občianskej 
vybavenosti na plochy bytových 
domov, s  čím tamojší obyvatelia 
nesúhlasia. Zastupiteľstvo hlasova-
ním schválilo vylúčenie iba jednej 
lokality.

Posledné body programu pojed-
návali o   majetkových a  majetko-
voprávnych záležitostiach, bola vy-
hlásená voľba hlavného kontrolóra 
mesta na termín 28. februára 2022. 
Poslanci schválili predložené plány 
rokovaní mestskej rady, mestského 
zastupiteľstva, komisií a  redakčnej 
rady novín Michalovčan na prvý 
polrok nového kalendárneho roka. 
V  závere predložili poslanci svoje 
interpelácie. Záznam zo zasadnutia 
MsZ je zverejnený na YouTube ka-
náli TV Mistral.
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Mestské 
zastupiteľstvo

dokončenie článku z prvej strany

Pokračujeme ďalším príspevkom v seriáli o predzáhradkách pred bytovými domami na michalovských 
sídliskách. Starostlivosť obyvateľov o tieto zelené plochy prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného 
prostredia a aj takto chceme oceniť ich snahu. V tomto čísle prinášame pohľad z Masarykovej ulice 
a Užhorodskej ulice.

Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene 
a oddychu

Na Masarykovej ulici sa v predzáhradkách nachádzajú 
pekne upravené záhony kvetov a aj takéto milé doplnky 
stvárňujúce zvieratká.

Predzáhradky na Užhorodskej ulici sa tiež tešia 
starostlivosti domácich. Nájdete tu záhony kvetov, nízke 
stromčeky aj kvitnúce kríky.
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Sedmičkové výročie – ocenenia aj bankovka

Pri príležitosti tohto výročia 
Mesto Michalovce udelilo ocenenie 
štyrom osobnostiam, ľuďom, ktorí 
sa po celý život podieľajú na rozvoji 
a šírení dobrého mena Michaloviec 
doma aj v  zahraničí. Primátor Vi-
liam Zahorčák odovzdal 19. novem-
bra toto ocenenie Milanovi Hvižďá-
kovi, Ľudmile Lakomej-Krausovej, 
Vladimírovi Sekelovi a Jele Timko-
vej. 

Výročie prvej písomnej zmienky 
sme si v Michalovciach počas uply-
nulého roka pripomínali viacerými 
aktivitami. V  Galérii pod nebom 
bola nainštalovaná výstava Micha-
lovce do roku 1945. Dvadsaťštyri 

výstavných panelov priblížilo vý-
znamné historické míľniky, udalosti 
a osobnosti späté s minulosťou Mi-
chaloviec. Na výročie upozorňovali 
po celý rok aj veľkoplošné banery 
na tribúne pri mestskom úrade, 
ktoré zobrazujú historickú vedutu 
a obrázky starých i nových Micha-
loviec. Téme výročia sa historici 
venovali v obľúbených Špacirkoch 
po varošu. V  novinách Michalov-
čan sme uverejnili seriál siedmich 
článkov z pera historika a kronikára 
mesta Martina Molnára. Texty boli 
venované míľnikom historického 
vývoja Michaloviec. No a napokon 
v  jeseni Mesto Michalovce vyda-

lo unikátnu zberateľskú bankovku 
Nula Euro Souvenir. 

Vyvrcholením sedmičkového 
roka mal byť slávnostný galaprogram 
s ocenením osobností, uvedením 
bankovky do života a  kultúrnym 
programom. Žiaľ, opatrenia v súvis-
losti s pandémiou tento zámer zne-
možnili, ocenenia boli odovzdané 

bez účasti verejnosti, bankovka uve-
dená do života spustením jej predaja 
20. novembra. Akt oceňovania lau-
reátov a kultúrny program, ktorého 
súčasťou je aj scénka Michalovský 
panteón v podaní Divadla pri fontá-
ne, si budete môcť pozrieť zo zázna-
mu na YouTube kanáli TV Mistral.

red

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
Novembrové dni sa v Michalovciach 
tradične nesú v znamení spomienky 
na oslobodenie mesta od fašistických 
okupantov. Spomíname si na tisícky známych 
aj neznámych vojakov, ktorí sa o oslobodenie 
Michaloviec zaslúžili. Delegácie 
z jednotlivých organizácií a inštitúcií 
si 26. novembra pripomenuli 77. výročie 
oslobodenia nášho mesta návštevou 
na Cintoríne Červenej armády a položením 
vencov, v tichosti, v časovej postupnosti 
a bez hromadnej účasti verejnosti. Veniec 
za Mesto Michalovce k pomníku položili 
zástupcovia primátora Jana Cibereová 
a Jozef Sokologorský. Nech je spomienka 
na tých, ktorí zaplatili za našu slobodu 
svojím životom, príležitosťou k prehĺbeniu 
ľudskosti a pozornosti k svojmu okoliu.

ms

Mesto Michalovce si v pomaly končiacom sa roku 2021 
viackrát pripomínalo významné výročie. Uplynulo 777 
rokov od prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, 
ktorá sa nachádza v listine Budínskej kapituly z roku 
1244. Záznam je svedectvom o jestvujúcej dedine, 
ktorá vznikla oveľa skôr a v roku 1244 už bola 
najdôležitejšou dedinou v okolí.

Vianočný stromček splnených prianí
Pri príležitosti sviatku 
darovania a štedrosti 
GivingTuesday sa zamestnanci 
Mesta Michalovce zapojili 
do aktivity Vianočný stromček 
splnených prianí. 

Cieľom akcie bolo splniť približne 40 via-
nočných prianí detí, ktoré sú klientmi Centra 
pre deti a rodinu v Michalovciach. Detí, kto-
ré sa ocitli v krízovej životnej situácii a v ná-
hradnom rodinnom prostredí trávia časť 
svojho detstva a  darčeky pod stromčekom 
pre ne nie sú samozrejmosť. Medzi želaniami 
boli pomôcky na športovanie, drobná elek-

tronika či oblečenie. Akcia trvala od 30. no-
vembra do 15. decembra a s radosťou konšta-
tujeme, že všetky priania sa podarilo splniť. 

Autor myšlienky a koordinátor celej akti-
vity, vedúci odboru sociálnych vecí, Ing. Ján 
Jasovský konštatoval: „Veril som kolegom, keď-
že v priebehu roka sa viacerí z nich pravidelne 
a úspešne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. 
Obzvlášť ma teší rýchlosť, akou sa želania „mí-
ňali“ zo stromčeka, a  skutočnosť, že niektorí 
sa rozhodli splniť aj dve či tri želania. Spolu-
pracovníci svojimi skutkami jasne dali najavo, 
že darovať je pre nich väčšia radosť než dostať.“  

Splnené priania vo forme vianočných ba-
líčkov budú odovzdané do sociálneho zaria-
denia v predvianočnom čase.

ma
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Nové vonkajšie fitness na detskom ihrisku

Premiéru museli odložiť

Nadácia SPP na tento účel 
prispela sumou 6 tisíc eur. Nadá-
cia každoročne podporuje viaceré 
projekty z  rôznych oblastí. Mesto 
Michalovce sa preto aj tento rok za-
pojilo do možnosti získať príspevok 
v  rámci oblasti Regionálny rozvoj, 
program Municipality, ktorá je rea-
lizovaná v spolupráci so spoločnos-
ťou Eustream, a.s. Mesto so  svojou 
žiadosťou uspelo, a tak mohli na ih-
risku Nad Laborcom pribudnúť k už 
existujúcim hracím prvkom exterié-
rové fitness zariadenia. Sú určené 
pre staršie deti a  mládež ale aj pre 
dospelý doprovod detí.  Na detskom 
ihrisku na Ulici nad Laborcom pri-

budli po dva kusy zariadení „veslár“ 
a  „bežkár“. Ide o kvalitné certifiko-
vané zariadenia určené na posilňo-
vanie svalstva horných a  dolných 
končatín. Projekt realizovali Tech-
nické a  záhradnícke služby Micha-
lovce. Obyvatelia sídliska majú takto 
ďalšiu možnosť podporiť svoje zdra-
vie a tráviť čas vonku aktívne.

Tento projekt sa uskutočnil vďa-
ka finančnej podpore Nadácie SPP 
a Eustream, a.s.

mj 

Od roku 2012 sa jeden z takýchto 
potleskov ozýval pravidelne 12. de-
cembra v preplnenej sále aj pre 
hercov ochotníckeho Divadla pri 
fontáne, ktoré vzniklo pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Michalovce.

Tohto roku mala byť desiata 
premiéra, ale všetko zmarila cho-
roba. Objavila sa znenazdajky, 
ako keby sa bola materializovala 
z katastrofických filmov. Nevieme 
si ani predstaviť, čo prežívajú pro-
fesionálni umelci, keď aj amatérom 
tak veľmi chýba divadlo a diváci. 
Ochotníkom sa podarilo nacvičiť 
scénku Michalovský panteón. Bola 

určená na slávnostnú akadémiu 
k 777. výročiu prvej písomnej sprá-
vy o Michalovciach. Pre protipan-
demické opatrenia dostala priestor 
vo vysielaní  televízie Mistral. 

Na svoje uvedenie si musí poč-
kať hra Samko Tále. Scenár vznikol 
podľa úspešného románu Daniely 
Kapitáňovej Kniha o cintoríne. Tri 
týždne pred premiérou sa zastavil 
čas, herci a  technici museli pre-
stať skúšať. Ale neprestávajú dúfať, 
že čoskoro budú opäť prežívať tie ne-
opakovateľné chvíle na javisku a tešiť 
sa zo smiechu a aplauzu divákov.

jet

Dotyk s históriou alebo ako priblížiť dejiny

Šiestaci sa na hodinách dejepisu 
zoznamujú s pravekom a  starove-
kom. Práve tieto historické obdobia, 
plné nepriamych svedectiev, mýtov 
a legiend, sú pre žiakov veľmi ťažko 
predstaviteľné a ani si neuvedomujú, 
že pri skúmaní tejto etapy ľudských 
dejín dokážu uplatniť poznatky 
z  ostatných predmetov – biológie, 
geografie či chémie. I preto sa žiaci 
6. ročníka na niekoľko týždňov stali 

archeológmi a  odborníkmi na  pra-
veké spoločenstvá a staroveké civi-
lizácie, akými boli Mezopotámia, 
Sumeri či Staroveký Egypt. 

Na úvodnej hodine sa žiaci oboz-
námili s prácou archeológa a na na-
sledujúcej už vyrazili do terénu. Ich 
cieľom bolo na základe stôp nájsť 
hrob pravekého muža a jeho miesto 
zakresliť. V okolí hrobu sa  našli 
aj hmotné pramene – akési praveké 

sošky. Tak sa  naši budúci nádejní 
archeológovia presunuli z  terénu 
do „historikovej dielne“. Ich úlohou 
bolo rekonštruovať Venuše, praveké 
sošky žien s výraznými ženskými čr-
tami. Následne sa presunuli do špe-
ciálneho laboratória, kde analyzovali 
kostrové pozostatky a najmä chrup 
„ľadového“ muža. Dôkladným skú-
maním prišli na to, že praveký muž 
zomrel na  následky vyčerpania 
a  zranenia, ktoré utrpel po ťažkom 
boji. Pri pohľade na jeho chrup 
si všimli, že množstvo zubov je po-
škodených a na povrchu badať kazy, 
čo je dôkazom zmeny spôsobu živo-
ta. Z lovcov a zberačov sa zrazu stali 
pestovatelia a chovatelia, čo žiaci vy-

pozorovali práve z chrupu, v ktorom 
našli zvyšky pšenice, z ktorej sa za-
čali vyrábať kaše obsahujúce vysoké 
množstvo sacharidov. To už našich 
archeológov zavolali do  Egypta, 
kde sa podarilo odkryť tajnú chod-
bu v  starovekej pyramíde. V  tajnej 
miestnosti našli polorozpadnutý 
sarkofág neznámeho faraóna. Opä-
tovne sa presunuli do  „historikovej 
dielne“ a pokúsili sa zrekonštruovať 
posledné miesto odpočinku panov-
níkov starovekého Egypta, teda fa-
raónov. Nemohla chýbať ani staro-
veká hudba, ktorá dotvárala mladým 
archeológom a historikom atmosfé-
ru starovekého Egyptu.

Matúš Burda

Dejepis si mnohí spájajú so zapamätávaním 
množstva rokov, významných udalostí z národných 
či svetových dejín, či memorovaním výrokov 
významných osobností alebo objavov, ktoré menili 
dovtedajší pohľad na svet.

Na jednom z michalovských detských ihrísk pribudli 
nové exteriérové fitness zariadenia. Boli zakúpené 
v rámci projektu Dobudovanie detského ihriska 
Nad Laborcom.

Predvianočný čas mával neobyčajnú atmosféru. 
Na námestiach rozvoniaval vianočný punč, 
v domácnostiach vanilka a škorica, v sálach 
i na tribúnach znel potlesk pre účinkujúcich 
najrozmanitejších žánrov. 
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

VIANOCE VO ZVYKOCH NÁŠHO ĽUDU
predvianočný online kvíz, Zemplínska knižnica G. Zvonického
www.zkgz.sk

CYKLUS ONLINE PREDNÁŠOK 
ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
december, Facebook Zemplínske múzeum

40 ROKOV HVEZDÁRNE V MICHALOVCIACH
online kvíz o histórii Hvezdárne, https://hvezdaren-mi.sk/ 

KALENDÁRIUM VÝROČÍ
prehľad výročí osobností pamätných dní a historických udalostí
december, www.zosmi.sk 

VIANOČNÉ OZDOBY Z PAPIERA
videonávod, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

SVÄTÝ MIKULÁŠ
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

TKANIE POKROVCOV S JOZEFÍNOU ŠTEFANČÍKOVOU
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy 
CESTA SLOVENSKOU AMERIKOU
online výstava, do 31. januára
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
Galéria pod nebom
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Kroje pre folkloristov

Žiadosť o dotáciu na doplnenie 
krojovej výbavy podalo Združenie 
rodičov ZUŠ. Dvanásť chlapčen-
ských košieľ a  lajblíkov, dvanásť 
dievčenských blúzok, lajblíkov 
a sukienok podporí celkový dojem 
z  vystúpení mladých folkloristov 
reprezentujúcich folklór Zemplína. 
Detská ľudová hudba udržuje fol-
klórne tradície už od svojho vzniku 
v roku 1977. Za celé obdobie svojho 
pôsobenia spolupracuje s folkloris-
tami z celého Slovenska, zúčastňo-
vala sa rôznych súťaží a  úspešne 
reprezentovala nielen školu, ale aj 
mesto Michalovce na stovkách rôz-
nych verejných vystúpení. 

Na žiadosť rodičov o  dotáciu 
na nové kroje reagovalo Mesto klad-

ne a schválilo dotáciu vo výške 1000 
eur. Členovia Detskej ľudovej hudby 
aj speváčky skupiny Čerkotky tak 
potešia svoje publikum hneď dva-
krát. Nielenže sa budú dobre počú-
vať, no bude na nich aj radosť poze-
rať. Spolupráca rodičov, pedagógov, 
žiakov školy a  finančná podpora 
Mesta tak prispievajú nielen k  roz-
voju hudobne talentovanej mládeže, 
ale aj k  zachovávaniu folklórnych 
tradícií Zemplína. A za to patrí všet-
kým uznanie a poďakovanie. Pohľad 
na mladých hudobníkov v  nových 
krojoch si zatiaľ môžete vychutnať 
na online vystúpeniach zverejne-
ných na webovej a  facebookovej 
stránke ZUŠ Michalovce. 

al

Členovia Detskej ľudovej hudby a speváckej skupiny 
Čerkotky, pôsobiacich v ZUŠ, Štefánikova 20, dostali 
nové kroje v celkovej hodnote takmer 2 a pol tisíc 
eur. Časť nákladov uhradilo zo svojho rozpočtu 
formou dotácie Mesto Michalovce.

PO KAŽDEJ BÚRKE PRÍDE DÚHA
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vy-
hlásili súťaž Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Súťažné prí-
spevky sa vyhodnocovali v  troch kategóriách: výtvarná, literárna a audio-
vizuálna. Žiaci prvého stupňa Základnej školy, Komenského 1, sa zapojili 
do audiovizuálnej kategórie, v ktorej obsadili 1. miesto. Víťazná audiovizu-
álna nahrávka s názvom Po každej búrke príde dúha vynikla vo všetkých 
hodnotených kritériách. Škola vďaka víťazstvu získala poukaz na nákup 
cudzojazyčnej literatúry od spoločnosti MegaBooks SR, spol. s.r.o.

B. Magurová

ĎALŠÍ KROK K LEPŠIEMU VZDELÁVANIU
Snahou vedenia Základnej školy, J. Švermu 6, aj pedagogických 
zamestnancov je neustále skvalitňovanie procesu vzdelávania. Okrem 
kvalifikovaných a zanietených pedagógov je dôležité aj technické 
vybavenie a motivujúce prostredie. K modernému vybaveniu odborných 
učební chémie, fyziky, biológie, informatiky, školskej knižnice, 
a k triedam s moderným nábytkom a interaktívnymi tabuľami, pribudla 
aj moderná špeciálna učebňa cudzích jazykov s relaxačnou zónou. 
Umožní nielen lepší individuálny prístup, ale aj vyššiu motiváciu 
a kvalitu vzdelávania. Určite sa nenájde nik, kto by sa v nej nechcel učiť.

Ján Džara
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Vianoce sú otvorené nebesá, kedy sa spája 
nebeské s ľudským

Príchod zvrchovaného Boha na 
svet bolo niečo veľké. Všetko v nebi 
i  na zemi bolo v  pohybe. Hviezda 
sprevádzala Ježišovo narodenie 
a zastala nad Betlehemom, mestom 
v  Izraeli, kde sa narodil. Na zemi 
prebiehala veľká migrácia kvôli sčí-
taniu obyvateľstva. Celé nebo bolo 
v nemom úžase, anjeli zostupovali 
z  neba a  ohlasovali príchod Boha. 
V Biblii sa píše: A zrazu sa zjavilo 
s anjelom množstvo nebeského voj-
ska chváliacich Boha a hovoriacich: 
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi 
pokoj, v  ľuďoch zaľúbenie! Ježiš 
opustil nebo a Otcovu lásku so zá-
merom zmieriť človeka s  Bohom 
Otcom, obnoviť vzťah stvorenstva 
so svojím Stvoriteľom. Ani moc pe-
ňazí, ani moc politického systému 
ho nezastavila a nezlomila.

Vianoce, teda príchod Boha na 
svet, hovoria o cene človeka. Zaľú-
bilo sa mu v ľuďoch. Boh sa ponížil 
a sklonil, aby si získal srdce človeka. 
Bola za nás, za naše hriechy vypla-
tená tá najväčšia cena – smrť Božie-
ho Syna. Boh mohol poslať najlep-
šieho anjela z  najlepších. Neurobil 
to, dal nám nielenže to najlepšie, 
ale aj svojmu srdcu najmilšie. Na 
svet poslal svojho jediného syna Je-
žiša. Ako je napísané: „Zaznel hlas 
z  nebies: Toto je ten môj milovaný 
Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ To 
ukazuje, ako nás nebeský Otec veľ-
mi miluje. 

Aký je vlastne Boh? Ukázal sa 
nám prostredníctvom svojho syna 
Ježiša Krista. Ježiš povedal: „Kto 
videl mňa, videl Otca.“ Najbližší 
Ježišov učeník Ján, ktorý počul Je-

žiša spievať, hovoriť, poznal jeho 
chôdzu a  zakúsil jeho lásku, cha-
rakterizoval svojho učiteľa slovami: 
"Bol plný milosti a  pravdy." Práve 
bez týchto dvoch atribútov by ne-
vydržal žiadny vzťah.

Možno si myslíš, že Vianoce sú 
len tradícia otcov a možno pripúš-
ťaš, že je to zašlá minulosť. A čo 
mi Vianoce môžu dnes povedať? 
Je Boh vlastne reálny? Tak, ako je 
to s vetrom, ktorý síce nevidíš, ale 
lístie na stromoch sa pohybovať 
áno, tak je to aj s Bohom. Nevidíš 
ho, ale môžeš ho zakúšať v rôznych 
situáciách svojho života. Napríklad, 
keď sa ti narodilo dieťa. Je to veľký 
Boží zázrak. Alebo keď si bol vylie-
čený zo zákernej choroby. Boh je 
reálny. On ťa miluje. Možno sa ti 
rúca život a máš problémy, s ktorý-

mi si nevieš poradiť. Príď k Bohu, 
utíš sa v tomto veľkom hluku sveta. 
On ťa počuje. Povedz Bohu: Nepo-
znám ťa, ale ak existuješ, daj sa mi 
prosím spoznať. Najsmutnejšia vec 
je, keď človek premrhá svoj život 
a  pritom nespozná úžasnú Božiu 
lásku. 

Každý z  nás má v  sebe potrebu 
byť milovaný. V Ježišovi máme veľkú 
nádej v lepší zajtrajšok. Majte všetci 
požehnané dni Vianoc, prežite na-
novo Božiu lásku a  to, že ste veľmi 
milovaní a nie ste osamelí. Žehnám 
vám tiež Jeho pokoj, nech vám pri-
nesie bezpečie bez strachu, čo bude. 
Nech radosť z  narodenia Spasiteľa 
sveta prežiari vaše domovy a prine-
sie novú nádej do týchto ťažkých dní.

Štefan Handzok, 
pastor Apoštolskej cirkvi

Rozsvietený stromček, vianočná výzdoba, koledy znejúce v nákupných centrách, napečené koláče, darčeky 
a mrazivé chvenie vločiek uprostred noci. To všetko je neodmysliteľnou časťou vianočného čara. Všetko 
je nádherné a malebné a máme to radi. Nesmieme však zabudnúť, že to je len sprievodná krása. Lebo 
to najkrajšie sa skrýva v zvesti, že po zemi chodil Boh. On prišiel za človekom.
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Mižo z varoša

Pred 
Kračunom
Každi rok še opakuje, bo každi rok prichodzi šveto 
švetov, chtore každoho vecej abo meňej ovpľivňi. 
Pravda, najvecej še na ňoho ceša male dzeci, 
no od ňepameci i obchodňici. Malim dzecom švica 
očka u očekavaňu darunkov. Obchodňici zato, 
bo popredaju i toto, co še jim ňedarilo predac cali rok. 
Každim dospelim zatrepe pocit najs pre tich svojich 
najbľižšich dajake prekvapeňe. Ozdaľ i ňenaplňenu, 
aľe tušenu radojsc. Darunki po Kračuňe zovšedňu. 
Každoďenne starosci čekaňim jari vinulujú kračunsku 
atmosferu. Zaš še vracime až o rok. Ľem jedno 
ostaňe. Prejaviľi sme še, že zname dumac na druhich. 
Cešic še, kec še voňi raduju. Radovac še, že še mame 
o koho bac i o koho starac. Že odrazu zname vidzec 
aj inakši švet, ňe ľem ten, dze je robota, vonkajši 
švet. Aľe i ten naš, našich najbľižšich, našej rodzinnej 
pevnojsci. 

Ozdaľ bi trebalo zavejsc choľem na jeden rok 
„caloročňi“ Kračun. Ozdaľ bi me tak mohľi patrec 
na šickich ľudzi kolo nas. Ozdaľ bi ňebulo teľo 
ňeščesca. Ňemušeľi bi me še bac vijs vonkaľ. Ňichto 
bi še na ňikoho ňehňeval, kec še mu daco ňepodari. 
Ňenadavaľi bi me tim, co nas calkom ňechapu. 
Ňeplašiľi bi me še, ľem žebi bulo po našim. Ušmivaľi 
bi me še na šickich od rana do večara. Zos ňikoho 
bi me še ňešmjaľi. Znaľi bi me pomohnuc i vtedi, 
kebi to pre nas ňebulo najjednoduchše. Znaľi bi 
me otvoric a potrimac dzvere sušedoj. Ňič na to, 
že še ponahľame. Šofere bi zapomľi trubic, kec pred 
ňima idze dachto pomalši. Prestaľi bi me zavidzec 
druhim. Ľem calkom druhi ľudze bi še z nas staľi. 
Radojsc a ščesce bi me kolo sebe širiľi. Dumace, 
že še to hodno stac? 

Ozdaľ ňechcem pred Kračunom veľo? Kec inakši 
ňe? Ta choľem teľo zavinčovac! Žebi sce cali rok ľem 
zdrave buľi. Žebi sce ščesce cali rok maľi. Dobrich 
ľudzi cali rok štritaľi. 

Vianoce
Hlas zvonov polnočných,
ozýva sa krajinou.
melódie kolied znejú...

Nad Betlehemom hviezda žiari, 
oznamuje svetu, že Ježiško sa narodil,
láska, pokoj – je tu.

Ľudské srdcia rozžiaruje, plní láskou 
samou.
Otvára v nich brány, uzavreté svárom.

 k sebe cesty našli,
dary si dávajú 
a Ježiška spevom kolied 
radostne vítajú.

Nech ten pokoj vianočný nikdy 
neprestane,
nech láska radosť prebýva v ľudských 
srdciach stále.

Terézia Pavlíková
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Mikulášske darčeky 
v materskej škole
„Mikuláš, Mikuláš, čo 
v tom batôžteku máš? 
Čokoládu, cukríky a či 
chutné perníky?“ 

Aj týmito slovami vítali deti Mi-
kuláša, ktorý ich ani tento rok ne-
sklamal a spolu s anjelom a čertom 
zavítali do Materskej školy, J. Šver-
mu 8. 

Deti obdarovali balíčkami slad-
kostí za vzorné správanie, milé 
piesne a básničky. No nielen Miku-
láš urobil deťom radosť, ale aj spo-
ločnosť OBI Michalovce darova-
ním nádherného stromčeka, ktorý 
si spolu s učiteľkami deti ozdobili.  

Ďalším prekvapením bol darček 
od zriaďovateľa materskej školy – 
interaktívna podlaha Funtronic. 
Niektoré deti si ju už stihli vyskú-
šať. Zapojili sa do zábavných hier 
a edukačných aktivít so zvukovými 

efektami, prostredníctvom ktorých 
svojím pohybom menili virtuál-
ne dianie okolo seba. Obraz, pre-
mietaný projektorom na podlahu 
a reagujúci na pohyb, ich vtiahol 
do inej dimenzie učenia. Suchou 
nohou chodili po vode a odháňali 
rybky, nohami či rukami odhŕňa-
li jesenné lístie, skokmi praskali 
balóny, hrali futbal, kreslili rukou 
rôzne obrázky, či počítali získané 
kocky cukru. Veríme, že touto ino-
vatívnou pomôckou budeme u detí 
rozvíjať pohybovú koordináciu, lo-
gické myslenie, postreh, vnímanie, 
trpezlivosť i spoluprácu. 

Učebná pomôcka zatraktívni 
výchovno-vzdelávací proces a pri-
nesie deťom veľa zábavy a chuti do 
učenia. Ďakujeme Mestu Micha-
lovce za netradičný dar pre novú 
generáciu, vyrastajúcu vo svete di-
gitálnych technológií.

Iveta Čechovičová 

Vianočná pošta
Hoci dnes písanie listov 
nie je veľmi moderné, 
jestvuje jedno obdobie, 
počas ktorého má svoje 
čaro. 

Obdobie pred Vianocami. Piata-
ci zo Základnej školy na Švermovej 
ulici si na hodine slohu vyskúšali 
list napísať. Spoločne sme sa preto 
rozhodli, že sa zapojíme do Vianoč-
nej pošty, ktorá funguje na Sloven-
sku už 23 rokov. V roku 2020 prišlo 
na adresu „999 99 Ježiško“ až 93 208 

listov, z  toho 91  627 v  slovenčine, 
1 417 zo zahraničia a 164 od nevi-
diacich a slabozrakých detí. 

Žiaci napísali skutočné listy, 
ktoré sme reálne odoslali. Učili 
sa nielen písať správne osobné zá-
mená v  korešpondencii, ale aj ho-
voriť o  svojich pocitoch, želaniach 
pre seba a svojich blízkych, vysloviť 
vďaku za všetko, čo prežili i dostali 
uplynulý rok. K listom mnohí pri-
ložili aj kresbičky. V  priebehu de-
cembra sa dočkali odpovede od Je-
žiška a ich šťastné tváre hovoria za 
všetko.

Veronika Savková

Advent

Bola za tým snaha zabezpečiť, 
zohnať, a  možno medzi prvými, 
aj  nedostatkový tovar v  snahe vy-
hnúť sa tlačenici. Toto všetko je 
v  súčasnosti minulosťou. Advent 
dneška je iný. 

Hluk, zmätok, naháňačku vy-
striedalo ticho púšte. Ticho, na kto-
ré nie sme zvyknutí, ale nie je prob-
lém si naň zvyknúť a uvítať ho ako 
nenáročného, vzácneho hosťa v do-
move nášho vnútra. V tichu púšte, 
bez vzťahov a vonkajších podnetov, 
je celkom možné, že  nájdeme tú 

dlho hľadanú vzácnu perlu. Poklad, 
ktorý je v strede nášho osobného ži-
vota. Je to hodnota našej originality 
a  jedinečnosti. Byť sám so sebou, 
akceptovať výbavu svojich charak-
terových vlastností je síce najťažšia 
ale veľmi podstatná vec. Len vtedy, 
ak vieme akceptovať seba a  vyjsť 
zo seba, nájdeme si cestu smerom 
k  iným ľuďom, aby mohli prísť 
Vianoce vo vzťahoch. Lebo človek 
človeku môže byť najhodnotnejším 
darom.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Prežívame adventné obdobie. Opäť je to inak, 
ako sme zvyknutí. Pred pandémiou bolo často 
reálne, že sme toto obdobie akoby preskočili. 
Predvianočný zhon, na námestiach vianočné koledy 
a uprostred toho zmätku my, ktorí sme sa tejto 
realite prispôsobili.

NADÝCHNIME SA ATMOSFÉRY VIANOC
Vianočnú výzdobu v meste sme tento rok rozsvietili 
6. decembra. Síce opäť bez tradičných sprievodných 
udalostí, ale o to viac tak máme príležitosť precítiť, o čom 
sú Vianoce. Vianoce sme my. Sú to naši rodičia, súrodenci, 
priatelia. Vianoce sú o ľuďoch. Sú o nás a o láske, ktorú 
sa rozhodneme dať v týchto chvíľach.

rr
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Ako správne zatočiť s odpadom,
ktorý vznikne počas sviatkov?
Živý stromček:

 každoročná dilema. Dekorovanie domácností 
živým vianočným stromčekom je tradíciou už od 
nepamäti. Jednou z najväčších nevýhod je však 
jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach? 
Nechajte ho voľne položený pri stojiskách 
odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina 
miest zabezpečuje od januára zvoz stromčekov 
a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky 
koncern IKEA každoročne zbiera vianočné 
stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, 
že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili 
nový nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže 
mať príbeh so šťastným koncom. Nezabudnime 
ho zbaviť všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, 
letáky, obaly z múky: 

 patria do modrého kontajnera či vreca na papier, 
pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. 
A nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť.

Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, 
plastové fľaše, tégliky z jogurtov:

 patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného 
na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné 
zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať 
zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:

 patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. 
Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len 
dôkladne odstrániť ich obsah.

Žiarovky, batérie 
z hračiek či svetelných dekorácií:

 môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto 
výrobky predávajú. 

Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče: 

 zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory 
či mobilné zbery, ale aj predajne elektrospotrebi-
čov, ktoré prevezmú elektroodpad bezplatne.

Zvyšky jedla:

 šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká 
z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa 
dajú kompostovať v domácich kompostéroch,

 pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla 
či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť 
do kuchynského odpadu.

Použitý kuchynský olej:

 dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej 
z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých super-
marketov, prípadne na zbernom dvore. V niekto-
rých obciach je možné nájsť kontajner na použitý 
olej priamo pri stojiskách triedeného zberu.

Textil a obuv:

 môžete posunúť známym, ktorí ich využijú, 
darovať charite, odovzdať na zbernom dvore 
alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo.

Staré alebo nepotrebné hračky:

 darujte niekomu, komu ešte urobia radosť.

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.

� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
� Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
� Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru 

modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová 
farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  

� Riaďte sa pravidlami svojej obce.
� Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho 

zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
� Obal označený         patrí do triedeného zberu.

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma
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 Noviny Mistral
premiéry vo štvrtok 16. 12., 23. 12. 2021 

a v sobotu 1. 1. 2022 
reprízy každú párnu hodinu 

Záznamy
Vianočný koncert ZUŠ Štefánikova

repríza z decembra 2017
17. 12. – 22. 12. 2021 vždy o 14.00 hod.

Slávnostný program k 777. výročiu 
prvej písomnej zmienky o Michalovciach

premiéra
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vždy o 14.00 hod.

 
Sledujte nás na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube 

(Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN 
a TV VÝCHOD v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Ukončenie projektu
Rozsievač, združenie 
šíriace kresťanskú 
kultúru, pripravuje pre 
svojich členov i širšiu 
komunitu všetkých 
vekových kategórií 
rôzne aktivity. V roku 
2021 realizovalo 
projekt Spoznaj lokalitu 
Spišský Jeruzalem, 
a to vďaka poskytnutej 
dotácii z rozpočtu 
Mesta Michalovce.  

Turisticko-poznávaciu cestu 
zorganizovali koncom augusta 
po trase Prešov, Spišské Podhra-
die, Levoča. Účastníci navštívili 
Gréckokatolícky kňazský seminár 
v  Prešove, pokračovali do Spiš-
skej Kapituly, kde sa oboznámili 
s mnohými historickými pamiat-
kami. Absolvovali prehliadku 
Katedrály svätého Martina, ktorá 
je architektonickým skvostom 

a  prezreli si unikátne interiérové 
vybavenie. Príjemná bola aj pre-
chádzka obnovenou barokovou 
Biskupskou záhradou. Pútnici po-
kračovali do Levoče, kde v Chrá-
me svätého Jakuba obdivovali 
prácu Majstra Pavla – drevený 
oltár a  interiér kostola, ktorý je 
jedinečným múzeom stredoveké-
ho sakrálneho umenia. Zaujímavé 
boli výstavy v  Spišskom múzeu 
a  navštívili aj  Múzeum Majstra 
Pavla, ktorým ukončili bohatý 
celodenný program putovania. 
V tejto lokalite spišského regiónu 
obdivovali množstvo historických 
pamiatok, ktoré sú zapísané na 
Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva Unesco.

Projektovým zámerom bolo 
vzbudiť záujem širšej verejnosti 
o  národnú históriu, kresťanskú 
kultúru, zvýšiť kvalitu života senio-
rov a zmysluplne prežiť voľný čas. 

OZ Rozsievač ďakuje Mestu 
Michalovce za finančnú podporu, 
vďaka ktorej sa aktivity projektu 
mohli uskutočniť. 

A. Serečunová
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Timea Statníková
Ela Golmicová

Michalovčan informuje Primátor mesta Michalovce 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 9. 12. 2021
výberové konanie na obsadenie funkcie 

RIADITEĽ/KA  
Materskej školy, Mlynská 1, Michalovce

 Ponúkaná základná zložka mzdy: 
•  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

•  k základnému platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky;
•  k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100%.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov v zmysle zákona č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov:
•  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy 

v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. 
z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných za-
mestnancov, 

•  samostatný pedagogický zamestnanec
•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
•  bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
•  zdravotná a duševná spôsobilosť, 
•  ovládanie štátneho jazyka, 
•  predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
•  absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie 

rozvoja školy 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
•  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej ško-

ly, na ktorú sa hlási,
•  doklady o vzdelaní,
•  štruktúrovaný profesijný životopis,
•  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov peda-

gogickej činnosti,
•  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
•  písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu najviac 4 strán,
•  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej čin-

nosti a riadiacej pedagogickej v zmysle (nie staršie ako 3 mesiace),
•  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbero-

vého konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v plat-
nom znení,

•  čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7. písm. 
a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

Na účely preukázania bezúhonnosti v  zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač 
je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle 
§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 3. janu-
ára 2022 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) na adresu 
zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a  športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 
Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výbero-
vé konanie riaditeľka MŠ – Materská škola v Michalovciach, Mlynská 1 – neotvárať“. 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového kona-
nia uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne 
sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-
čiatke. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v zákonom stanovenej lehote.



malý oznamovateľ

Rôzne
n	V Močaranoch darujem hnoj do záhrady.  

Tel. kontakt: 056 644 3332
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poďakovania

spomienka

Dňa 18. 11. 2021 nás vo veku 70 rokov 
navždy opustil manžel, otec, brat a švagor 

VLADIMÍR MUCHA 
Ďakujeme príbuzným, susedom, priateľom, kolegom 
a známym za prejavenie účasti na našom zármutku. 
Spomínajte  na neho v dobrom. 
manželka Emília, dcéry Vladimíra s rodinou a Veronika

So slzami v očiach, bolesťou v srdci sme prijali, 
že dňa 29. novembra poslednýkrát vydýchol milovaný 

manžel, brat, švagor, krstný otec, ujo, sused, priateľ 

DUŠAN KUKURA
Za účasť na poslednej rozlúčke a prejavy sústrasti 

ďakuje smútiaca manželka

Dňa 30. novembra uplynulo 40 rokov, 
odkedy nás opustil náš otec a dedko 

JOZEF ASVERUS 
Kto ste ho poznali venujte mu tichu spomienku. 
rodina Asverusová 

Jazykové esá
Projekt Jazykové eso 
je celoslovenský projekt 
pre tých, ktorí (sa) radi 
učia a spoznávajú jazyky. 

Každoročne ho organizuje me-
dzinárodná asociácia IALF (Inter-
national Association of Language 
Fans). Po prehodnotení všetkých 
kritérií a podmienok na nomináciu 
odborná porota rozhodla, že jazyko-

vé esá sa nachádzajú aj na Základnej 
škole, J. A. Komenského 1. Žiačka 
Tamara Hamadejová získala druhé 
miesto v kategórii študentov a  uči-
teľka PaedDr. Ľubica Šaffová získala 
prvé miesto v kategórii učiteľov. 

Ocenenia sú uznaním za popred-
né umiestnenia a profesionálne vede-
nie a úspešnú prípravu žiačky na jed-
notlivé postupové kolá súťaže Jazyko-
vý kvet 2021 a Kráľovský kvet 2021.

 A. Dudová  

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. 18 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach, (poliklinika, MsKS),
e) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd),
f) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
h) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
i) Ul. športová v Michalovciach (mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 10. januára 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
mesta Michalovce 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
1) VYHLASUJE 
a)  voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce na deň 28. 2. 2022 na zasadnu-

tí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
2) SCHVAĽUJE
a)  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hla-

sovaním poslancov mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje 
§ 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra schválený MsZ 
pre túto voľbu. 

b)  kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
•  minimálne úplne stredné vzdelanie (vyššie vzdelanie výhodou, ktorú môžu 

poslanci MsZ zohľadniť pri voľbe)
•  bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z o výkone prác vo ve-

rejnom záujme v znení neskorších predpisov (výpis z registra trestov vyžia-
da zamestnávateľ Mesto Michalovce na základe poskytnutých údajov podľa 
bodu 2c)

c)  náležitosti písomnej prihlášky:
•  identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu na doručovanie písom-

ností, telefonický respektíve e-mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní. 
•  meno priezvisko, rodné priezvisko alebo priezvisko ak došlo k zmene mena 

alebo priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia a  okres 
narodenia adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, štátne ob-
čianstvom pohlavie a  meno, priezvisko a  rodné priezvisko rodičov (údaje  
za účelom vyžiadanie výpisu registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z.z 
o registri trestov)

•  vlastnoručne podpísaný súhlas na spracúvanie poskytnutých svojich osob-
ných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zá-
kona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

•  úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•  životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície 
Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a kto-
rého prihláška nespĺňa a neobsahuje náležitostí ustanovené týmto uznese-
ním, nebude uvedený na hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného 
kontrolóra
d)  termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 14. 2. 2022 (ponde-

lok) do 14.30 hod. Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre 
osobné doručenie, ale aj pre doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna 
lehota).

e)  miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane ná-
ležitosti kandidáti zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu: 
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením 
„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Na obálke musí byť uvedené  
meno, priezvisko a adresu podávajúceho. Pri osobnom doručení výlučne 
na podateľňu Mestského úradu, kancelária č. 106, Námestie osloboditeľov 
30, Michalovce 

f)  zrušenie uznesenia č. 192 zo dňa 22. 2. 2021, ktorým bola vyhlásená voľba 
hlavného kontrolóra na deň 21. 6. 2021 a zaradenie prihlášok uchádzačov, 
ktorí podali prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra vyhlásenej a neusku-
točnenej v deň 21. 6. 2021, za predpokladu ak splnia všetky podmienky tam 
stanovené a za podmienky, že svoju prihlášku do dňa uzávierky prihlášok 
14. 2. 2022 písomne nestiahnutiu a naďalej v čase uzávierky prihlášok t. j. 
14. 2. 2022 spĺňajú podmienku bezúhonnosti 

g)  určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, 
bez prestávky na jedenie a oddych t. j. plný pracovný úväzok

h)  komisiu, ktorá overí splnenie kvalifikačných a ďalších predpokladov v zlo-
žení: Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie, Mgr. Milan Kaplan, MUDr. 
Jozef Makohus, členovia komisie, administrátor komisie Ján Bumbera. 

Schválené uznesením MsZ číslo 258/2021 zo dňa 29. 11. 2021.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Hádzaná
MŠK IUVENTA – AHT HC TATRAN STUPAVA
18. 12., 17.30 hod., MOL liga žien – 12. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – AHT HC TATRAN STUPAVA
19. 12., 11.00 hod., MOL liga žien – 25. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK NITRA
20. 12., 19.00 hod., Tipos Extraliga - základná fáza – 27. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
30. 12., 17.30 hod., Tipos Extraliga - základná fáza – 47. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC 21 PREŠOV
4. 1., 17.30 hod., Tipos Extraliga - základná fáza – 48. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
6. 1., 16.00 hod., Tipos Extraliga – základná fáza – 49. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

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

SYMBOLICKÝ BEH OSLOBODENIA MESTA
Beh oslobodenia mesta Michalovce plánovaný na piatok 
26. novembra nebolo možné v aktuálnej situácii zorganizovať 
ako súťažné podujatie. Napriek tomu si Oblastná bežecká 
liga Michalovce – Sobrance chcela aspoň symbolicky, 
v rámci individuálneho športového tréningu, pripomenúť 
výročie oslobodenia mesta odbehnutím 5 x 1000 m po Námestí 
osloboditeľov. Nestačilo, že je lockdown, tesne pred štartom 
sa ešte aj totálne pokazilo počasie. Našťastie ešte sa nájde 
zopár nadšencov, pre ktorých platí, že nie je zlé počasie, 
iba zle oblečený bežec. Upršaný symbolický Beh oslobodenia 
Michaloviec si odbehlo 15 statočných. Štartovali 
o 18.00 hod. z obvyklého miesta pri fontáne pred budovou 
mestského úradu a bežali individuálne alebo v malých 
skupinkách. Každý účastník je víťazom.

gs

očkovanie bez registrácie 
 19. decembra 9.00 – 17.00 hod.
Veľkokapacitné očkovacie centrum Michalovce, 
Gymnázium Pavla Horova

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,
nech je pre vás nasledujúci rok 

rokom radosti a spokojnosti
redakcia Michalovčana


