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Míľniky historického vývoja Michaloviec

PRÍBEH PRIORA 

ALBERTA

Šľachtic Albert z  Michaloviec, 
alebo aj Albert Užský či Albert 
Viniansky, pochádzal z micha-

lovskej vetvy rodu Kapľon. Rodina 
šľachticov z  Michaloviec vlastnila 
rozsiahle majetky v  Zemplínskej 
i Užskej stolici a bola tiež dosť vplyv-
ná. Albertov priamy predok – An-
drej, sa v druhej polovici 13., respek-
tíve začiatkom 14. storočia, spomína 
ako užský župan (išlo o najvyššieho 
predstaviteľa jednej z územnospráv-
nych jednotiek Uhorska, ktorý za-
bezpečoval prepojenie danej stolice 
s  panovníkom a  ústrednou štátnou 
mocou).

Známe je tiež meno Albertovho 
prastarého otca (bol to Jakub, syn 
už spomínaného župana Andreja), 
starého otca (Ján), otca (Gregor), 
aj  mená starších súrodencov (La-
dislav a Juraj).

Albert z Michaloviec sa narodil 
koncom 14. storočia, presný rok 
nepoznáme. Niečo o jeho veku na-
povedá listina z roku 1410, kde sa 
spomína ako mladý. Ako mnoho 
iných šľachticov, aj Albert sa veno-
val predovšetkým vojenskej službe. 
Zúčastnil sa napríklad ťažení proti 
Bosniakom v rokoch 1405 – 1410. 
Bojoval tam tiež kráľov obľúbený 
rytier Stibor zo Stiboríc. A zrejme 
v  tomto období vstúpil do Stibo-
rových služieb aj Albert z Micha-
loviec. Keď sa Stibor v  roku 1410 

stal sedmohradským vojvodom, 
Albert bol medzi jeho familiármi 
(šľachtici v službách majetnejšieho 
aristokrata, pričom pán im za vy-
konané služby na svojom majetku 
– administratívne, súdne, správne, 
vojenské či remeselné – poskyto-
val nielen spoločenskú a  právnu 
ochranu, ale aj živobytie a pôdu). 
Vojvoda si šikovného Alberta 
obľúbil. V roku 1410 tento prís-

lušník rodu šľachticov z Michalo-
viec získal ďalšie majetky, Stibor 
ho dokonca menoval za svojho 
podžupana. Zároveň mu otvoril 
cestu na kráľovský dvor, kde sa Al-
bert stal najskôr pážaťom, neskôr 
dvorským rytierom a získaval ďal-

šie majetky v  rozličných častiach 
Uhorského kráľovstva.

V rokoch 1411 – 1413 úspešne 
bojoval vo vojne proti Benátkam, 
kde dokonca velil Stiborovým od-
dielom. Jeho rozhodnutie vstúpiť 
do služieb vojvodu sa ukázalo ako 
správne, provinčný šľachtic sa po-
stupne dostal do spoločnosti naj-
vplyvnejších ľudí vtedajšieho feu-
dálneho Uhorska. Keď v roku 1414 
Stibor zo Stiboríc zomrel, Albert 
vstúpil do služieb jeho synovca, já-
gerského biskupa Stibora. 

Ďalšie veľké zmeny v jeho živote 
priniesla účasť na koncile, ktorý sa 
začal v roku 1414 v nemeckej Kost-
nici, blízko dnešných švajčiarskych 
hraníc. Do mesta sa dostal zrejme 
v  sprievode svojho nového pána, 
jágerského biskupa. A  opäť ho tu 
postretlo šťastie. Žigmund Luxem-
burský mu v roku 1417 udelil hod-
nosť priora Vrany, čím sa stal naj-
vyšším predstaviteľom johanitské-
ho rádu v Uhorsku. Zo  strany pa-
novníka išlo o prejav veľkej priazne 
a dôvery, pretože panovník nemal 
s odbojným rádom johanitov dobré 
skúsenosti. Johaniti boli členmi pô-
vodne jeruzalemského cirkevného 
rytierskeho Rádu svätého Jána a ich 
predstaviteľom v Uhorsku bol pri-
or, sídliaci na  chorvátskom hrade 

V predchádzajúcom čísle novín sme odštartovali sedemdielny seriál článkov o zá-
sadných momentoch histórie Michaloviec pri príležitosti 777. výročia prvej písom-
nej zmienky o meste. V tomto čísle pokračujeme príbehom Alberta, nášho prvého 
rytiera, ktorý v stredoveku zviditeľnil Michalovce tak ako nikto iný.

pokračovanie na 2. strane

Erb rodu pánov z Michaloviec 
z roku 1418



Vrana („prior Aurane“). Vstupom 
do rádu sa Albert z  Michaloviec 
musel zriecť určitých stránok svet-
ského života. V  tom čase bol už 
vdovcom, pričom mal niekoľko 
detí (Jána, Ladislava a Juraja). 

O  rok neskôr (1418) mu pa-
novník Žigmund Luxemburský 
dal za verné služby vystaviť listinu, 
„polepšujúcu“ jeho erb (ten v na-
sledujúcich storočiach preslávili 
i ďalší príslušníci rodu pánov z Mi-
chaloviec). V  tom istom roku, no 
o  niekoľko mesiacov neskôr, pa-
novník oddanému priorovi Vrany, 
jeho synom a príbuzným potvrdil 
držbu majetkov v  Užskej, Zem-
plínskej a Satmárskej stolici, medzi 
nimi aj mestečka Michalovce. 

Albert sa následne zúčastnil voj-
ny proti husitom, zapojil sa tiež do 
ďalších ťažení. Za zásluhy mu bolo 
udelené právo zastávať úrad dal-
mátsko-chorvátskeho bána (uve-
dené územia totiž v  danej dobe 
patrili k Uhorsku). Navyše v  roku 
1428 získal Albert od panovníka 
rozsiahle majetky na  Dolnej zemi, 
v Nadlaku. Ku koncu svojho života 

(zomrel niekedy pred 3. februárom 
1434) tak mal vo vlastníctve nie-
koľko desiatok dedín so stovkami 
poddaných.

Z pôvodného rodu pánov z Mi-
chaloviec sa postupne vyčleňovali 
ďalšie rody. K najznámejším pat-
rili Stáraiovci (Sztáray), Pongrá-
covci (Pongrácz), Eödönfiovci 
(Eudenfy, Eödenffy) či Bánfiovci 
(Bánffy), pričom ich príslušníci si 
okrem svojich nových mien i  na-
ďalej uvádzali prídomok „z Mi-
chaloviec“ (de Nagmihály, maďar-
sky Nagymihályi). Zakladateľom 
michalovsko-bánfiovskej vetvy sa 
stal najstarší syn Alberta (neskôr, 
v  17.  storočí, vlastnili Bánfiovci 
v Michalovciach jeden kaštieľ). 
Žiadny iný predstaviteľ rodu pánov 
z  Michaloviec nedosiahol v stre-
doveku také významné postavenie 
ako prior a bán Albert. Slávu si zís-
kal hlavne na bojiskách, dobre za-
stával i zverené úrady, o čom svedčí 
priazeň panovníka Žigmunda Lu-
xemburského, ktorou ho zahŕňal 
po väčšinu života. 

PaedDr. Martin Molnár

2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Doteraz každi, kec chcel daco spravic, ta še tomu mušel priučic. Možeš 
isc gu tomu, co robi z drevom a patrec, jak to robi. Veckaľ tote grifi pod joho 
dohľadom probovac. Pomaľučki še učic šicko, co tot druhi zna. A kec už daco 
znaš spravic, ta možeš skušac zrobic i inšo. Toto, co ten tvuj majster ňerobil. 
Vtedi začinaš vlastnu drahu virabjaňa. Takoho dačoho, co doteraz ňebulo. 
Od tebe še može učic dachto druhi. Tiž možeš daco nove vidumac. Funguje 
to u veľo remesloch. No i  tu placi, že dakedi še dajaka robota zapomňe. 
Dachtora še da išče zľepšic, dachtora nanovo objavic. Najľepši je, kec še to 
zapiše, abo inakši zaznači. 

Odteraz še možeš gu dachtorim robotom dostac i jich objaveňom. Chto 
zna pisac i čitac, ta može na veľo prisc čitaňom. Kec čitaš kňižku, ta znaš, 
chto ju napisal. Všadzi to zvikňe buc zaznačene. I   kec daco zarjadzuješ, 
ta to i podpisuješ. Podpisuješ dajaku zmluvu? Prečitaš i podpišeš. Ľem tak 
možeš znac, že šicko je tak, jak chceš. Ozdaľ še ňebudzeš bizovac, že ši pod-
pisal daco, ňeznaš aňi co. 

No toto jagbač ňemuši placic u každoho. Dachto zna vibavovac šicko 
i tak, že ňezna, co vibavil. Ňezna, co podpisal. Bo zmluvu ňečital. Naco? Šak 
najľepši še budze hľedac vinovati. Prinajhoršim tot, co aňi o zmluvoj ňeznal. 
Šak ja chcel ľem dobre...

Vaš Mižo z varoša

Už budze dobre...

Prvý rytier alebo 
príbeh priora Alberta

dokončenie článku z  pr vej  strany

DOMSPRÁV, s.r.o.
b y t y ,  t e p l o  a  i n é  s l u ž b y

oznamuje svojim odberateľom, že termíny odstávok – 
plánované alebo havárie a poruchy budú zverejňované 

na webovej stránke 
www.domsprav.sk 

v sekcii odstávky.

Mestský úrad Michalovce 
oznamuje rodičom, 
že zápis detí do materskej 
školy pre školský rok 
2021/2022 sa začne 
1. mája a skončí 31. mája 
2021. 

Dieťa prijíma riaditeľka ma-
terskej školy na základe písomnej 
žiadosti rodiča spolu s  potvrdením 
lekára o zdravotnej spôsobilosti die-
ťaťa. Na predprimárne vzdelávanie 
v  materskej škole sa prijíma dieťa 
spravidla od troch do šiestich rokov 
veku. Od 1. septembra 2021 je podľa 
zákona povinné predprimárne vzde-
lávanie pre deti, ktoré do 31. augusta 
dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú 
zákonní zástupcovia povinní zapísať 

do materskej školy. Po prijatí detí 
s povinným predprimárnym vzdelá-
vaním vyhovie riaditeľka ďalším žia-
dostiam len do naplnenia kapacity 
materskej školy.

Bližšie informácie o  spôsobe 
podávania žiadostí a termínoch 
poskytne žiadateľom o prijatie ma-
terská škola, do ktorej chcú dieťa 
zapísať.

Materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta:
n	MŠ, F. Kráľa 78 
n  MŠ, Školská 5 
n  MŠ, J. A. Komenského 2 
n  MŠ, Masarykova 30 
n  MŠ, Okružná 19 
n  MŠ, Leningradská 1 
n  MŠ, S. H. Vajanského 5 
n  MŠ, J. Švermu 8

MsÚ

Zápis detí 
do materskej školy

Asistované sčítanie obyvateľov
Jedná sa o formu sčítania, pri ktorej na zabezpečenie 
svojej povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mobilný 
alebo stacionárny asistent. 
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom 
Slovensku od 3. mája do 13. júna.
Ako sa bude realizovať asistované sčítanie 
n  Mesto Michalovce zriadilo dve kontaktné miesta, 

na ktorých bude k dispozícii technika a stacionárny 
asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc 
od stacionárneho asistenta, alebo mu stacionárny 
asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. 

n  Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, 
môžete si k sebe domov objednať mobilného 
asistenta, a to telefonicky na čísle 0905 798 944 
alebo 056 686 41 20. Pri telefonickom nahlasovaní 
požiadavky na mobilného asistenta je potrebné 
uviesť vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás 
má mobilný asistent navštíviť, a telefónne číslo. 

n  Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej 
domácnosti platia hygienicko-epidemiologické 
opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných 
prostriedkov). 

Adresa kontaktného miesta
Mestský úrad Michalovce, Nám, osloboditeľov 30, 
kancelária číslo: 120 a 129
Prevádzkové hodiny od 3. 5. do 7. 5. 2021
Po:  8.00 – 12.00  12.30 – 14.30
Ut:  8.00 – 12.00  12.30 – 15.00
St:  9.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Št:  8.00 – 12.00  12.30 – 15.00
Pi:  8.00 – 12.00  12.30 – 14.00



3 AKTUALITY 

V sobotu 24. apríla otvoril 
Košický samosprávny 
kraj druhé krajské 
veľkokapacitné očkovacie 
centrum, a to v priestoroch 
športovej haly 
Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach. Vďaka 
novému očkovaciemu 
centru sa zvýši dostupnosť 
vakcín pre obyvateľov 
Zemplína. Po Košiciach je 
toto druhé veľkokapacitné 
očkovacie centrum v kraji, 
ďalšie sa pripravuje 
v Spišskej Novej Vsi.

Aktuálne sa očkuje vakcínou 
od  AstraZenecy. V  prevádzke je 
osem registračných a  päť očkova-
cích kójí, denná kapacita je 1  500 

očkovaní. Vchod do očkovacieho 
centra je z  Masarykovej ulice, vy-
chádza sa opačným východom, na 
ulicu P. O. Hviezdoslava. Chod oč-

kovacieho centra zabezpečuje pri-
bližne 20 zdravotníkov a dobrovoľ-
níkov a je v prevádzke od 9.00 hod. 
do 16.00 hod. Zaočkovať sa  môžu 

prísť tí, ktorým bol pridelený ter-
mín v  potvrdzujúcej SMS správe. 
Nie je potrebné prísť s veľkým ča-
sovým predstihom. Po očkovaní je 
potrebné prevziať si lekársku sprá-
vu, ktorá je nevyhnutná aj ako po-
tvrdenie pre zaočkovanie druhou 
dávkou vakcíny.

Kraj chce v  tomto očkovacom 
centre očkovať aspoň jeden deň 
v  týždni. Každý, kto má záujem 
o vakcínu, sa môže registrovať pro-
stredníctvom čakárne Národného 
centra zdravotníckych informácií 
na korona.gov.sk. Podľa aktuál-
nej národnej očkovacej stratégie 
sa  môžu na očkovanie registrovať 
ľudia nad 40 rokov a osoby zo špe-
ciálnych skupín obyvateľov ako 
zdravotníci, policajti, ľudia pracu-
júci v zariadeniach sociálnych slu-
žieb či osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

ksk

Veľkokapacitné očkovacie centrum v Michalovciach

Realizácia ďalšej etapy rekonštrukcie 
Zemplínskeho múzea začala vo februári 
tohto roka. Košický samosprávny kraj 
na tento účel vyčlenil z krajského 
rozpočtu 263 000 eur. 

Práce na obnove zimnej záhrady napredujú pod-
ľa harmonogramu a, ak všetko pôjde podľa plánu, 
hotové by mali byť v lete. V pláne je postupne obno-
viť celý objekt, vrátane vonkajšieho areálu. 

Práce napredujú, stavebníci v  najbližších týž-
dňoch dokončia rekonštrukciu strechy zimnej 
záhrady, v  interiéri opravia podlahy aj omietky. 
Pribudne tiež nová elektroinštalácia, prípojka 
plynu, vody a rozvody ústredného kúrenia, zdra-
votechniky či kanalizácie. Práce nateraz nesto-
pol koronavírus ani počasie. „Dispozičné riešenie 

zimnej záhrady po novom prinesie aj bezbariéro-
vý prístup a bezbariérové sociálne zariadenie tak, 
aby bola kultúra prístupná pre všetkých záujemcov. 
Veríme, že po obnove, a v prípade priaznivej epi-
demiologickej situácie, budeme môcť zorganizovať 
pre  verejnosť prvé kultúrno-spoločenské podujatia 
či besedy,“ uviedla riaditeľka múzea Stanislava 
Rovňáková.

V rámci ďalšej etapy obnovy múzea župa zre-
konštruuje aj budovu galérie. V  pláne je výmena 
okien, oprava schodísk a  ich prestrešenia či do-
danie nových vstupných dverí. Zároveň pribudne 
aj  nový zabezpečovací systém a  obnovou prejde 
aj ústredné vykurovanie. Priestor bude k dispozícii 
pre kancelárske účely a aj ako centrálny depozitár 
múzea. Na rekonštrukciu budovy galérie vyčlenil 
kraj 120 000 eur.

Anna Terezková

Rekonštrukcia Zemplínskeho 
múzea pokračuje

OPRAVÍME ĎALŠIE CHODNÍKY 
A CESTY V MESTE
V minulom roku boli rekonštruované chodníky 
a cesty viacerých ulíc. V ich obnove Mesto 
pokračuje aj v roku 2021. Aktuálne stavebné 
práce už prebiehajú na ulici Boženy Nemcovej, 
kde sa opravuje cesta a chodník, na Kollárovej 
ulici sa okrem cesty rekonštruujú aj chodníky 
po oboch stranách. V pláne opráv na tento 
rok sú aj komunikácie na uliciach Andreja 
Kmeťa, Terézie Vansovej, Meďovská, Vila-Real 
a vstup na futbalový štadión pri medicínskom 
centre. Nových chodníkov sa dočkajú 
obyvatelia ulíc Fraňa Kráľa - od Janka Alexyho 
po P. I. Čajkovského, Terézie Vansovej, 9. mája 
a opravou prejde aj chodník na Tulipánovej ulici 
– spojnica so Zvončekovou ulicou. Rekonštrukciu 
Mesto financuje z vlastných zdrojov.

rr

DEŇ MATIEK
9. mája 

Deň, kedy sa vzdáva úcta 
matkám a materstvu. 

Na Slovensku sa oslavuje druhú 
májovú nedeľu. Myšlienka 

medzinárodných a pravidelných 
osláv tohto sviatku vznikla 

v roku 1907 na počesť Anny 
Reeves Jarvisovej, ktorá 

bojovala za práva matiek. 
V roku 1914 vyhlásil vtedajší 
americký prezident Woodrow 
Wilson prvú oficiálnu oslavu 

Dňa matiek ako celonárodného 
sviatku.



4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Téma odpadu nás sprevádza 
na každom kroku. Počujeme 
o potrebe triedenia 
v rozhlase, v televízii, 
čítame v novinách, učíme 
a učili sme sa v školách, 
vieme o znečisťovaní 
vôd v riekach, moriach 
a oceánoch. 

Vrecká z PVC sa našli už aj v ža-
lúdkoch rýb. Poznáme následky 
a možnosti samovoľného rozkladu. 
Niektoré materiály  sa nerozložia 
ani po  niekoľkých storočiach. 

Mestá sa podieľajú na triedení 
odpadu aj tým, že zabezpečili kon-
tajnery zvlášť na papier, sklo, plasty 
a kovy. Naposledy, keď som vyniesol 
roztriedený odpad, všimol som si, 
ako suseda hodila celé vrece odpadu 
do kontajnera. Veľmi bojazlivo som 

sa spýtal: ,,Vy netriedite odpad?“ 
Slušne odpovedala: „Dnes nie.“ Po-
kračoval som ďalej: „A kedy začne-
te?“ „A čo vás do toho!?“ odpovedala. 
Odvetil som: „Veľa“. Keby jednotlivé 
kontajnery boli od seba vzdialené 
niekoľko metrov, tak sa to možno 
dá uznať, ale akonáhle sú pri sebe, 
nič nebráni roztriedeniu odpadkov 
hoci aj priamo pri kontajneroch. 

Prečo sme k  sebe a  celkovému 
prírodnému prostrediu tak necit-
liví? Kedy sa spamätáme? Už dnes 
je neskoro. Na jedného obyvate-
ľa ročne pripadá 420 kg odpadu. 
Už v roku 1963 náš rodák spisovateľ 
Jozef Puškáš vo svojej prvotine po-
ukázal na význam triedenia odpa-
du. Predpovedal, že ľudia a krajiny, 
kde sa nebude odpad triediť, č. a zá-
roveň sa nebude aj recyklovať, tak 
sa v odpade sami udusia. Jeho vízia 
sa napĺňa. Prosím, spamätajme sa!  

JG

Triedenie odpadu

Ani počas pandémie Detský 
folklórny súbor Zemplínik 
nezaháľal a pracoval 
na vydaní nového 
debutového detského CD 
Rečňovanki i špivanočki 
našo, na ktorom prináša 
ľudové piesne, riekanky 
a vyčítanky z oblasti 
regióna Zemplína. 

Ešte v lete minulého roka sa 
dievčenská spevácka zložka spolu 
s  hudobnou zložkou DFS Zemplí-
nik zúčastnili nahrávania nového 
hudobného CD. Prvé dni nahrávala 
hudobná zložka, ostatné dni už bolo 
všetko na speváčkach, ktoré sa na-
hrávali postupne po hlasoch a oso-
bitne sólové časti. Ešte pred vypuk-
nutím pandémie sa podarilo nahrať 
s tanečníkmi DFS detské riekanky a 
vyčítanky, ktoré sú taktiež uvedené 
na novom CD. 

Vydaniu detského CD predchá-
dzala príprava od výberu piesňové-
ho a hudobného materiálu, výberu 
riekaniek a vyčítaniek, až po samot-

né naštudovanie celého vybraného 
materiálu zozbieraného Milanom 
Hvižďákom a Melánou Nemcovou 
počas ich dlhoročnej činnosti v ob-
lasti tradičnej ľudovej kultúry.

Hudobný nosič môže slúžiť 
ako pomôcka k poznaniu det-
ských zemplínskych riekaniek, 
vyčítaniek a piesní pri výučbe 
na hodinách hudobnej výchovy, 
v  materských školách, základných 
školách a  umeleckých školách, 
v kolektívoch a krúžkoch so zame-
raním na  tradičnú ľudovú kultú-
ru – folklór. Objednať si ho môže 

ktokoľvek na stránke Folklórneho 
súboru Zemplín www.fszemplin.
sk, prípadne mailom na zemplin@
zemplin.org.

Dúfame, že sa čoskoro bude-
me môcť stretnúť pri krste tejto 
prvotiny DFS Zemplínik, ktorá 
bude reprezentovať kultúru a tra-
dície Zemplína. Vydanie nahrávky 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. Poďakova-
nie patrí členom Detského súbo-
ru Zemplínik, rodičom, vedúcim 
a pedagógom Folklórneho súboru 
Zemplín a Folklórnemu združeniu 

Zemplín, ktoré uvedený CD nosič 
vydalo. 

DFS Zemplínik je už takmer 
50-ročný umelecký kolektív s 250 
členmi. V nižších ročníkoch sa kla-
die dôraz na osobité spracovanie 
detských hier, riekaniek, ale i tancov 
a detských piesní. Vo vyšších roční-
koch sa kladie dôraz na osvojenie 
si tanečných, hudobných a spevác-
kych motívov nielen zo  Zemplína, 
ale z celého Slovenska. DFS Zemplí-
nik zastrešuje Zemplínske osvetové 
stredisko a SZUŠ Talent-Um. 

Mgr. Patricia Buxarová

Rečňovanki i špivanočki našo

KVETY V UMENÍ   
Mestské kultúrne stredisko pokračuje vo svojej činnosti aj 
sprístupnením galérie, v ktorej pokračuje výstavná expozícia 
H. W. Ungera z decembra minulého roka. Ide o sprostredkovanú 
expozíciu európskeho formátu. Výstava je ladená v radostnom 
duchu, lebo jej obsahom sú kvetinové námety. Tešíme sa na 
vašu návštevu a dúfame, že v našich priestoroch nadobudnete 
veselú myseľ. Výstava je prístupná do 7. mája.
 MsKS

Tesco vyhlasuje 
deviatu edíciu 
grantového programu 
Vy rozhodujete, 
my pomáhame, 
aby podporilo projekty 
zamerané na zlepšenie 
prostredia vo vašom 
okolí. 

Chcete zmeniť detské ihrisko 
vo vašej komunite, rozvíjať športo-
vé aktivity pre deti v škôlke, skrášliť 
verejné priestranstvá vo vašom su-
sedstve alebo uskutočniť iné dobré 
projekty vo vašej miestnej komuni-
te, či zabezpečiť bezpečné fungova-
nie Centra voľného času? 

Neváhajte osloviť vhodnú nezis-
kovú organizáciu, občianske zdru-
ženie, obec, mesto, škôlku, školu 

alebo príspevkovú organizáciu 
a prihláste sa do grantového progra-
mu Vy rozhodujete, my pomáhame. 
Celkovo bude medzi 231 projektov 
prerozdelená suma 169 400 eur. O 
víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí 
budú hlasovať v  obchodoch Tesco 
a vyberú organizácie, ktoré získajú 
granty vo výške 1300 eur, 600 eur a 
300 eur. Organizátorom grantové-
ho programu je spoločnosť Tesco. 

Partnerom Programu je Nadácia 
Pontis. 

Zo všetkých podaných žiadostí 
následne grantová komisia vyberie 
tri najlepšie projekty za každý región. 
Vybrané projekty postúpia do hlaso-
vania, ktoré bude prebiehať vo všet-
kých obchodoch spoločnosti Tesco 
v období od 14. júna do 11. júla. Po-
radie víťazov vyhlásime v júli. 

Peter Sabo

Vy rozhodujete, my pomáhame
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

POHUTORME SEBE
online kvíz zemplínskeho nárečia
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

ROZPRÁVKOVÝ SVET HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
online literárna súťaž pre deti
Zemplínska knižnica G. Zvonického www.zkgz.sk 

ČO JE TO?
online obrázková súťaž, Hvezdáreň Michalovce 
www.hvezdaren-mi.sk/obrazkova-sutaz-co-je-to/ 

UROBTE SI KVÍZIK – KOMÉTY
online kvíz, Hvezdáreň Michalovce 
www.hvezdaren-mi.sk/urobte-si-kvizik 

výstavy 
KVETY V UMENÍ
výstava, do 7. mája, malá galéria MsKS

REMESLO MÁ MODRÉ DNO
výstava o modrotlači, do 13. júna, Zemplínske múzeum

TVORBA 2021
virtuálna výstava neprofesionálnych výtvarníkov
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

ZO ŽIVOTA RIEKY BODROG
online výstava fotografií, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

Na základe rezolúcie, 
ktorú prijala všeobecná 
konferencia UNESCO v roku 
1995, 23. apríl sa stal 
Svetovým dňom knihy 
a autorských práv. 

Hlavnou myšlienkou Svetového 
dňa knihy je dostať do povedomia 
ľudí knihy a čítanie a zároveň upo-
zorňuje na problematiku právnej 
ochrany tvorcov literárnych diel. 
Dátum nebol zvolený náhodne. 
23. apríla v roku 1616 zomreli takí 
velikáni svetovej literatúry ako 
William Shakespeare a Inca Gar-
cilaso de la Vega. Výročie narode-
nia alebo úmrtia majú v tento deň 
aj  Maurice Druon, Halldór Kiljan 

Laxness a  Manuel Mejía Vallejo. 
Pozvanie na online besedu pre 
žiakov Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb prijal pri tejto prí-
ležitosti regionálny prozaik Branko 
Mateja, ktorý píše pod menom 
Brandon McYntire. Žiakov II.C 
triedy, ale aj žiakov iných tried, 
ktorí píšu vlastnú tvorbu, obohatil 
autor o mnoho cenných informácií 
týkajúcich sa súčasnej literatúry, 
regionálnej literatúry, ale najmä 
svojej vlastnej tvorby. Hovoril 
o  svojich literárnych začiatkoch, 
o témach, ktorým sa venuje. 

Študentov inšpiroval a motivoval 
nielen k čítaniu kníh, ale i k  tomu, 
aby sa učili, lebo práve to im otvára 
dvere do sveta úspešných. 

Mária Denciová

Krajské kolo Olympiády 
v ruskom jazyku, ktorého 
organizátorom bola 
Základná škola T. J. 
Moussona, sa konalo 
12. marca. 

Ako všetky súťaže v  súčasnej si-
tuácii aj táto jazyková olympiáda sa 
uskutočnila v online priestore a uká-
zala, že aj počas dištančnej formy štú-
dia majú mladí ľudia motiváciu vzde-
lávať sa a venovať sa štúdiu jazykov. 
Tento fakt potvrdzuje aj počet pri-
hlásených súťažiacich. V  krajskom 
kole v siedmich kategóriách súťažilo 
33 žiakov a  študentov základných 
a  stredných škôl Košického kraja. 

Vedomosti žiakov preverili online 
testy, pozostávajúce z počúvania a čí-
tania s porozumením, slovnej zásoby 
a kulturológie. Praktické používanie 
jazyka súťažiaci preukázali počas úst-
nej časti, ktorá mala formu voľného 
rozhovoru a práce s obrázkom. 

Víťazi jednotlivých kategórií 
postúpili do celoslovenského kola, 
ktoré sa konalo 8. apríla 2021 ta-
kisto v online forme. Veľmi nás teší 
úspech žiakov našej školy. V  kraj-
skom kole v  kategórii A1 Samuel 
Uhrín obsadil druhé miesto. Prven-
stvo získal Richard Čornej v  ka-
tegórii A2 a postúpil do celosloven-
ského kola, kde získal druhé miesto 
a striebornú medailu. 

Anna Kaputová

Brandon McYntire 
na besede so žiakmi

Ruský jazyk súťažne

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Životný oblúk PhDr. Jozefíny 
Čižmárovej sa uzavrel 
23. apríla 2021 v Bytči. 
Jej profesionálna dráha 
bola s výnimkou jedného 
roku spätá s Gymnáziom 
P. Horova v Michalovciach. 

Generáciám študentov rozdáva-
la zrelé ovocie svojej zodpovednej 
prípravy na vyučovanie v predme-
toch dejepis a geografia. 

Neriadila sa striktne predpísa-
nými osnovami, čo je znakom kaž-
dého hĺbavého učiteľa. Známa bola 
svojimi, sčasti tajomnými, rituálmi 
pred skúšaním sprevádzanými psy-
chickým napätím v radoch žiakov. 
Tieto „slabôstky“ len potvrdzovali 
jej humanistický naturel. Niektorí 
študenti, ktorým hrozila kritická 
známka, uznali, že príčina tkvela 

v ich ľahostajnosti či lajdáctve a po 
rokoch na pani profesorku s úctou 
spomínajú.

Zvlášť v mladosti veľa cestovala. 
Cesty boli bohatým zdrojom no-
vých poznatkov, ktorými oboha-
covala myšlienkové obzory svojich 
zverencov. Nie každý vie, že starost-
livo opatrovala svoju matku. Dlho 
si zachovávala vitalitu, zvedavosť, 
radosť z  komunikácie s  priateľmi, 
bývalými žiakmi. Fenomén covi-
du ju spútal obručami osamelosti, 
potlačil u  nej elementárnu ľudskú 
túžbu po šťastí. Pridali sa vážne 
úrazy, vylučujúce fyzické aktivity. 
Žiaľ nenaplnili sa ani slová básni-
ka „a nenechaj nás dlho umierať“... 
Zástup blízkych, kolegýň, kolegov, 
bývalých žiakov a priateľov sa sklá-
ňa pred jej pamiatkou. Odpočívaj 
v pokoji.

ah

Za Jozefínou Čižmárovou
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Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Koncert Zboru Byzantskej Cyperskej 

pravoslávnej cirkvi 
repríza z roku 2010

30. apríla – 6. mája vždy o 14.00 hod. 

Diskusná relácia projektu 
Zaočkujem sa

s prof. MUDr. Milošom JESEŇÁKOM, 
klinickým imunológom, alergiológom a pediatrom 

v piatok 30. 4., v pondelok 3. 5. a v stredu 5. 5. 
vždy o 18.00 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.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

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 30. 04. 2021 
výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ/KA  
Materskej školy, Leningradská 1, Michalovce

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
n  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 sa ponúkaná zložka mzdy pohybuje v  rozmedzí 
od 1052,00 € do 1614,50 €

n  k základnému platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky;
n  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:
n  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, 

n  vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy, 
n  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
n  bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
n  zdravotná a duševná spôsobilosť, 
n  ovládanie štátneho jazyka, 
n  spracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
n  absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie 

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

ly, na ktorú sa hlási,
n  doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy 

(overené kópie),
n  štruktúrovaný profesijný životopis,
n  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov peda-

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

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

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
n  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 predlo-
žiť 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 zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
n	Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 28. mája 

2021 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) na adresu zria-
ďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Mi-
chalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové ko-
nanie riaditeľka MŠ – Materská škola v Michalovciach, Leningradská 1 – neotvárať“. 

n	Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa 
do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. 

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺ-
ňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v zákonom stanovenej lehote.

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, 
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tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: 
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do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Šimon Hotový
Hannah Drotárová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ing. Erik Draškovcy  
a Ing. Lucia Šariková

Ing. Marek Matiscsák  
a Ing. Juliana Halasová

blahoželanie
Dňa 27. apríla sa dožila naša drahá mamička, 

babička a prababička 

EMÍLIA MAJVITOROVÁ 
vzácneho životného jubilea – 80. rokov. 

K okrúhlym narodeninám jej prajú do ďalších 
rokov hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania 

deti Peter, Alena a Emília s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá 



n	4. mája od 11.10 hod. do 14.10 hod., úseky: Ul. 1. mája č. d. 1 – 6, 8, 
10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 821, 3248/14, Ul. Eda Urxa č. d. 1 – 11, 
13, 15, 2914/10, Ul. J. Fándlyho č. d. 1 – 8, 10 – 13, 15, Ul. krátka č. 
d. 1 – 11, Ul. L. Novomeského č. d. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 3234/54, 
Ul. lipová č. d. 58, Ul. Miloša Uhra č. d. 1 – 6, 8 – 13, 2632/7, Ul. 
višňová č. d. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 – 21, 23, 25, 27, 29, 31, 1816/5, 
1830/9, 1831/11, 1842/6

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Primátor mesta Michalovce 
v y h l a s u j e 

dňom 30. 04. 2021 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Fr. Kráľa 78
UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Školská 5

UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30
UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1
UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Jana Švermu 8
UČITEĽKA Materskej školy v Michalovciach, Mlynská 1  

Ponúkaná základná zložka mzdy:
n  tarifný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických za-

mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe min. 738,50 €; 

n  k základnému platu zamestnanca sa vyplácajú všetky zákonné príplatky;
n  k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
n  minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti v výberovým konaním:
n  bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
n  zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
n  ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., 
n  absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom.  

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového 
konania:
n  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
n  doklady o vzdelaní (overené kópie), 
n  potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
n  štruktúrovaný profesijný životopis,
n  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
n  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogic-

kej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace);
n  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení,

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
n	Žiadosť a  potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 

24. 5. 2021 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) 
na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. oslobo-
diteľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosie-
lateľa a označenej: „Výberové konanie učiteľka MŠ – neotvárať“. 

n	Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky 
zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dá-
tum podania na poštovej pečiatke. 

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 uchá-
dzač 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 zákonov v znení neskorších predpisov. Termín a miesto výberového 
konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadova-
né predpoklady, písomne v zákonom stanovenej lehote.  

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mes-
ta. Interný poriadok je zverejnený na webovej stránke Mesta. Na výberové kona-
nie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných 
dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie 
poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí so zverej-
nením výsledkov výberového konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výbe-
rového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného 
poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovanie
Odišiel náhle a bez rozlúčenia. 
Dňa 4. apríla 2021 nás opustil vo veku 71 rokov 
manžel, otec, brat, dedko, zať 

PETER KITTAN
Úprimne ďakujeme všetkým za účasť na poslednej 
rozlúčke, ako aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti 
v našom veľkom žiali.
smútiaca rodina

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 17. mája 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov  

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom prenájmu na dobu neurčitú nebytové priestory, nachádzajúce 
sa v objekte: Základnej školy na Ul. Komenského 1 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej le-
hote, 17. mája 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na in-
ternetovej stránke www.michalovce.sk.

ŠPACIRKI 
NA KAVEJU

M e d z i n á r o d n ý  d e ň  p a m i a t o k

hostia: Pavol Hríň, Martin Molnár
YouTube TV Mistral
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Aktivity Olympijského klubu Michalovce
Rok 2021 je v športovej 
obci výnimočný tým, 
že prvýkrát v histórii 
sa uskutočnia olympijské 
hry, ktoré sú presunuté 
o rok, ale budú mať názov 
OH Tokio 2020. 

Slovenský olympijský a  špor-
tový výbor (SOŠV) pri príležitosti 
štafety s  olympijským ohňom, kto-
rý 25. marca začal v Japonsku svoju 
púť a  23. júla dorazí na olympijský 
štadión v Tokiu, pripravil plán sprie-
vodných akcií, ktoré bude koordi-
novať Olympijský klub Michalovce. 

Prvou aktivitou je vytvorenie origi-
nálnej pochodne, ktorú je potrebné 
odfotografovať alebo natočiť a poslať 
SOŠV. Ďalšou aktivitou je natoče-
nie originálneho videa, v  ktorom 
pozdravíte Hry XXXII. olympiády 
v  Tokiu svojou vlastnou virtuálnou 
štafetou. Nám sa takúto štafetu po-
darilo natočiť a  súčasne zdieľať na 
sociálnych sieťach i  stránkach mes-
ta Michalovce, čím sa stala súčas-
ne aj výzvou pre širokú verejnosť. 
Verejnosti sú určené pripravované 
webináre o  olympijských symbo-
loch, hodnotách a  ceremoniáloch. 
V  máji sa budeme môcť zapojiť do 
vedomostnej súťaže o  olympizme 

a školáci aj do výtvarnej súťaže. Opäť 
nebudú chýbať špeciálne pohľadnice 
pre športovcov, ktorí budú reprezen-
tovať Slovensko na OH. Vyvrchole-
ním sa stane Beh olympijského dňa, 
pravidelne organizovaný 23.  júna, 
pri príležitosti založenia Medzi-
národného olympijského výboru 
v  roku 1894. Práve v  tento deň by 
sme mali zvládnuť behom, chôdzou 
či na bicykli symbolických 2021 m. 

Pandemická situácia nám možno 
dovolí v najbližších mesiacoch orga-
nizovať aj tradičné podujatia ako sú 
školské olympiády, cyklistickú súťaž 
Olympijský pedál, Olympic cup – 
turnaj veteránov v  tenise a  žiacku 

konferenciu o  športe. Novinkou je 
aj spolupráca s  Klubom fair play 
a zavedenie špeciálnej zelenej karty 
na mládežníckych turnajoch. Nebu-
dú sa udeľovať len žlté a červené kar-
ty ale aj karta zelená za fair play čin 
na ihrisku a  tiež  fanúšikom za prí-
kladné fandenie. Počas leta by sme 
chceli prinášať zábavný vedomostný 
kvíz s možnosťou vyhrať pekné ceny 
a pri príležitosti 10. výročia založe-
nia nášho klubu prinesieme aj turis-
tickú výzvu. Podrobnosti zverejníme 
postupne na našom webe i na soci-
álnych sieťach. Veríme, že čoskoro 
sa uvidíme na športoviskách.

rh

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

Atletika
VIRTUÁLNY XXXVI. ROČNÍK PODVIHORLATSKÉHO MARATÓNU 
XVIII. ROČNÍK MICHALOVSKÉHO POLMARATÓNU
online registrácia do 20. 5. 
termín odbehnutia trás: 1. – 31. 5.  
Info: www.podvihorlatskymaraton.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK  
1. 5., 17.00 hod., nadstavbová časť o udržanie – FORTUNA liga/muži
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK BANÍK MOST 
1. 5., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

HISTORICKÝ EXTRALIGOVÝ BRONZ 
Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce v šiestom 
semifinálovom zápase podľahli Popradu 1:3 a domov sa vrátili 
s bronzovými medailami. Tréner Michaloviec Valtonen, 
po zápase: „Poprad bol jednoducho lepší, v sérii na štyri 
víťazstvá vyhráva lepší tím. Nie je to ľahké priznať a povedať 
hneď po zápase, prečo sme neuspeli. Som hrdý na svoj tím.“

tasr


