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pozývame...Michalovčan 
storočnice
má svoju bustu i park

3 Dawinci
v knižnici
nový informačný systém

5 Basketbalisti
juniori víťazmi
domáceho turnaja

16Mestské 
ocenenia
za rok 2022
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DIVADLO PRI FONTÁNE 
SAMKO TÁLE

repríza

19. septembra 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

TIFFANY ŠPERKY
workshop

19. septembra 
o 16.00 hod.

Krajská hvezdáreň 
a zemplínske kultúrne 

centrum

PADÁM, PADÁM...
komiksová výstava

do 30. septembra
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

POKLAD 
Z THROVIŠŤA

výstava bronzových 
predmetov z mladšej 

doby bronzovej

do 11. novembra
Zemplínske múzeum

Posledné pracovné rokovanie v tomto volebnom období

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák privítal prí-
tomných a otvoril rokovanie. 

Po zvolení návrhovej a  mandáto-
vej komisie sa Jozef Sokologorský 
vzdal poslaneckého mandátu, z dô-
vodu novej funkcie, ktorú zastáva 
od 1. júla ako prednosta mestského 
úradu. Prvou náhradníčkou v tom-
to prípade bola Marianna Pillárová, 
ktorá na zasadnutí zastupiteľstva 
slávnostne zložila sľub. 

Poslanci následne prijali infor-
matívne správy o  prijatých uzne-
seniach Mestskej rady v Michalov-
ciach, o plnení uznesení mestského 
zastupiteľstva a o riešení interpelá-
cií poslancov. Hlavná kontrolórka 
Iveta Palečková predložila poslan-
com správu o výsledku kontrol. 

Vedúci odboru školstva Ale-
xander Šoth predložil poslancom 
návrh Všeobecne záväzného na-
riadenia (VZN) o  určení výšky 
dotácie na prevádzku a  mzdy na 
dieťa a žiaka škôl a školských zaria-
dení v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce na rok 2022. 
Navrhovaná výška dotácie bola 
vypočítaná z očakávanej výšky vý-
nosu dane z  príjmov na rok 2022. 
Poslanci schválili zmenu jednotko-
vého koeficientu na jedného žiaka 
v školách a školských zariadeniach, 
ktoré mestá a obce financujú z vý-
nosu dane z príjmu fyzických osôb 
z 98,70 eur na 103,05 eur na jedné-
ho prepočítaného žiaka. Následne 
poslanci schválili ďalší návrh VZN, 

tentokrát o určení školských obvo-
dov v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce, a to vzhľadom 
na skutočnosť, že v meste pribudli 
nové ulice. 

Poslanci taktiež schválili návrh 
VZN o zmene názvu časti Námes-
tia slobody na Park Metoda Do-
minika Trčku, ktorý vedúca odbo-
ru výstavby predložila z  dôvodu 
osadenia sochy Metoda Dominika 
Trčku. Ten sa v  roku 2019 stal ví-
ťazom ankety Michalovčan sto-
ročnice. V roku 2019 uplynulo sto 
rokov, kedy sa mesto stalo centrom 
Zemplínskej župy. Mesto Micha-
lovce pripravilo pri tejto príležitosti 
anketu, v ktorej si Michalovčania 
volili svoju najvýznamnejšiu osob-
nosť spojenú s mestom Michalovce 
a  uvedeným obdobím. Po vyhláse-
ní výsledkov sa Mesto Michalovce, 
po rozhovore s  redemptoristami 
v Michalovciach, rozhodlo vytvoriť 
sochu, ktorá bude Michalovčanom 
i  návštevníkom mesta pripomínať 
túto osobnosť a túto udalosť. 

Odbor sociálnych vecí predložil 
poslancom návrh na úpravu a zme-
nu VZN o  rozsahu poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výš-
ke úhrad za sociálne služby v meste 
Michalovce. Navrhovaná zmena sa 
týkala prevádzky mestských det-
ských jaslí. Predmetným návrhom 
sa upravila položka stravovanie 
detí. Súčasnú platbu za stravu vo 
výške 2,50 eur na jedno dieťa na je-
den deň odbor navrhol navýšiť na 3 

eurá. Mesačná úhrada sa tak zvýši 
zo  súčasných 50 eur na čiastku 60 
eur. Dôvodom je prudké zvyšova-
nie cien potravín a energií. Poslanci 
tento návrh schválili a zmena bude 
platiť od 1. októbra. Nasledoval 
návrh na zmenu charakteru triedy 
v  Materskej škole na Vajanského 
ulici. Poslanci schválili pozasta-
venie činnosti špeciálnej triedy 
z dôvodu nenaplnenia minimálne-
ho počtu detí v  triede na neurčito 
a  zároveň otvorenie štandardnej 
triedy v školskom roku 2022/2023. 
Mesto Michalovce zároveň vydalo, 
po schválení mestským zastupiteľ-
stvom, súhlasné stanovisko, aby 
bola Súkromná materská škola 
na Okružnej ulici zaradená do siete 
škôl a školských zariadení SR. 

Nasledoval blok finančných 
bodov. Vedúca finančného odboru 
prítomným poslancom predložila 
Monitorovaciu správu k  rozpočtu 
mesta za I. polrok 2022 a  násled-
ne riaditeľ Technických a  záhrad-
níckych služieb mesta Michalovce 
a  riaditeľka Mestského kultúrneho 
strediska v Michalovciach predloži-
li vyhodnotenie rozpočtov daných 
organizácií za prvý polrok 2022. 
Poslanci zároveň schválili aj  zme-
ny rozpočtov týchto organizácií. 
Po  majetkovoprávnych záležitos-
tiach bolo poslancom predložené 
rozpočtové opatrenie č. 4, v ktorom 
sa bežné príjmy a  výdavky Mes-

V utorok 30. augusta sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zišli 
na  svojom sedemnástom zasadnutí. Bolo posledné v  tomto volebnom období. 
Prerokovali viac ako tridsať bodov programu.

pokračovanie na 2. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Najvecej še balamuci vtedi, kec idze o veľo. I kec dňeška še veľo veci da ľehko 
overic. No prave zato, že jest veľo zaujemcov, ňit to až take ľehke. Už to tak 
biva u povahe čľoveka, že perše duma každi na sebe. Dachtori ľem zato, žebi še 
maľi ľepši. Bo me še naučiľi. Poslucham, co hutorja u televizoru. I znam šicko. 
Dakedi šicki hutoreľi, jak nam budze dobre. Aňi dňeš še to ňezmeňilo. Kec še 
chceš doznac, co še stalo u švece, vipňi televizor. Darmo maš stovki staňic. I kec 
rozumiš dajakim jazikom. Jak kebi jich „jedna maťer mala“. Každi ľem svojo 
chvaľi. No co še tam robi, abo co še stalo, še ňedoznaš. Doznaš še, komu ukradľi 
psa. Ľem ci ňepovedza, jak tam ľudze žiju. Že i kec robja cale dňi, za almužnu, 
co zarobja, ľedvo uživja svoju rodzinu. Tak jak dakedi, ta i teraz. Kec ňechceš 
buc calkom glupi, pohľedaj i posluchaj tich, co znaju čitac i medži rjadkami. 
Otvoric oči i  posluchac, še furt oplaci. No najme porozdumovac, porovnac, 
zhodnocic, dac sebe dokopi zos svojima životňima skušenoscami. Bo furt pla-
cilo i placi. Rozum i urad ňemuša buc jedno. Kec še vibira „kraľovna krasi,“ ta 
ňe podľa inteligenčnoho testu. I u nadherňim jablučkoj še može skrivac červik. 

Najvecej še do tich trapeňi dostavame, kec še mame rozhodnuc. Ponuka je 
veľka. Jak še zachovac i ňepochramac. Inštinkti hutorja: pozor na sladke reči. 
Zato treba chodzic zoz otvoreňima očami, nastražeňima ušami. Zoz otvorenu 
hlavu ňešednuc na ľep sľubov. Pravda o  šickim še da dopatrac. Ľem zoz ňej 
maju strach šicki podvodňici. Ňeschopnojsc mušiš viciťic. Chrapuňstvo spoznac 
takoj. Veľikašstvo i  nadutojsc ci uderi do čola. Pokriťeckojsc i  ňetolerancija 
ci zakriči zos peršoho povedzenoho slova. Izolovanojsc hutori o ňeschopnojsci 
davac ľudzi dokopi. Znam, ňe je to jednoduche. Kec vibirac, ta najschopňejšich. 
Ňe tich, co veľo kriča. Bo zoz veľo kričeňa ľem veľke vihvarjaňe veckaľ ostava. 
Zato še trimme, jak še patri. Bo še ňebavi o pasuľki. Ľem o našo daľše žice. 

Vaš Mižo z varoša

Koho še boja...

KNIHA

HISTÓRIA 
MICHALOVIEC IV

ŠPORT V MICHALOVCIACH DO ROKU 1960

je v predaji
v Informačnej kancelárii mesta Michalovce
(Nám. osloboditeľov 10, budova Zlatý býk)

cena 15 eur

ZASADALI PORADNÉ ORGÁNY PRIMÁTORA 
Zasadnutia Rady cirkví, Rady seniorov, Rady zdravotne 
postihnutých a Rady Rómov sa konali 6. septembra. 
na svojich štvrťročných stretnutiach rokujú s vedením 
Mesta o aktuálnych spoločenských, kultúrnych 
a sociálnych témach. Členovia jednotlivých rád diskutovali 
s prítomnými zástupcami mesta aj o niektorých bodoch 
rokovania ostatného mestského zastupiteľstva či aktuálnej 
situácii na Mlynskej ulici. Zriadenie poradných orgánov 
primátora bolo jednou z prvých aktivít Viliama Zahorčáka 
po jeho nástupe do funkcie primátora mesta.

rr

ta zvyšujú o  viac ako 1,1 milióna 
eur a  kapitálové príjmy sa znižujú 
o  viac ako 350 tisíc eur a  výdav-
ky o  viac ako 107 tisíc eur. Mesto 
Michalovce v  roku 2021 v  rámci 
zabezpečenia mestskej autobuso-
vej dopravy pre širokú verejnosť 
na území mesta Michalovce pokra-
čovalo v  zmluvnom vzťahu s  do-
pravcom DZS – M.K. Trans s.r.o., 
ktorá bola uzatvorená na obdobie 
rokov 2019 – 2028. Na základe toho 
vedúca odboru výstavy, životné-
ho prostredia a miestneho rozvoja 
predložila mestskému zastupiteľ-
stvu Správu o činnosti mestskej au-
tobusovej dopravy v meste Micha-
lovce za rok 2021. Vedúci odboru 
sociálnych vecí predložil poslan-
com Návrh Komunitného plánu 
sociálnych služieb na obdobie 2023 
– 2026 v meste Michalovce. V  sú-
časnosti mesto používa Komunitný 
plán sociálnych služieb na obdobie 
2018 – 2022, keďže platnosť tohto 
dokumentu končí, odbor sociál-
nych vecí v spolupráci s odborník-
mi v  danej oblasti a  v  spolupráci 
s  verejnosťou vypracovali návrh 
nového plánu. Tento plán dáva 
odpoveď na otázky aké sociálne 
služby treba vytvoriť, ako by mali 
byť na území mesta rozmiestnené 
a aké ľudské, materiálne a finančné 
zdroje máme na tento účel k dispo-
zícii. Poslanci návrh komunitného 
plánu schválili. Vedúca odboru ko-
munikácie, marketingu a  kultúry 
predložila prítomným poslancom 
návrh na  osadenie piatich pamät-
ných dlaždíc na pamiatku obetiam 
holokaustu, ktoré žili v  našom 
meste. Mesto Michalovce oslovil 
Liad Barkan s prosbou o osadenie 
tzv. kameňov zmiznutých, ktoré sa 
spravidla osádzajú pred domom 
obetí. Nakoľko mesto nemá infor-
mácie o  presnej adrese jeho prí-
buzných, budú kamene osadené 
na Námestí osloboditeľov v  okolí 
miniatúry michalovskej synagógy. 
Spomienkové kamene zmiznutých 

sú dlažobné kocky, ktoré pripo-
mínajú obete nacizmu a ich osudy 
sú vpísané do mosadznej tabuľky. 
Kamene zmiznutých sa nachádzajú 
takmer vo všetkých krajinách, kto-
ré boli okupované nacistami a tak-
tiež v mnohých mestách na Sloven-
sku. Poslanci následne schválili ná-
vrh na udelenie mestských ocenení 
a taktiež udelenie Ceny Košického 
samosprávneho kraja pre Gymná-
zium Pavla Horova pri príležitosti 
100. výročia založenia tejto školy. 

Erik Sibal ako predseda komisie 
pre nezlúčiteľnosť funkcií predložil 
poslancom dva doplňujúce body, 
ktoré sa týkali Majetkovej komi-
sie a poslancov Radovana Geciho 
a  Milana Kaplana. Primátor mes-
ta doplnil na zasadnutí bod, ktorý 
sa týka voľby predsedov a  členov 
komisií a  poverenie sobášiacich 
poslancov. Nakoľko sa Jozef Soko-
logorský vzdal poslaneckého man-
dátu, predsedom finančnej komi-
sie sa stal Marián Sabovčík. Záro-
veň sa poslanec Martin Nebesník 
vzdal svojej funkcie a to z dôvodu, 
že sa od 1. augusta stal riaditeľom 
Základnej školy na Okružnej ulici. 
V  tejto súvislosti sa Maroš Eľko 
stal predsedom Komisie životné-
ho prostredia a verejného poriad-
ku, Marianna Pillárová sa stala 
členkou tejto komisie a  Miroslav 
Dufinec sa stal členom majetko-
vej komisie. Namiesto spomína-
ných dvoch poslancov, ktorí boli 
zároveň poverenými sobášiacimi 
poslancami, schválili Danielu 
Barkasi a  Miroslava Dufinca ako 
nových poverených sobášiacich 
poslancov.

Po interpeláciách a  štvrťhodi-
ne pre občanov primátor ukončil 
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva a všetkých prítomných pozval 
na  slávnostné mestské zastupiteľ-
stvo, ktoré sa uskutoční 30.  sep-
tembra o  17.00 hod. v  mestskom 
kultúrnom stredisku.

ak

Mestské zastupiteľstvo
dokončenie článku z prvej strany

FOLKLÓRNY SÚBOR SVOJINA
PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA

POZÝVA NA PREMIÉROVÝ PROGRAM
1. OKTÓBRA 2022 O 16.00 HOD.

MSKS MICHALOVCE
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Práve pri príležitosti 100. výro-
čia tejto významnej udalosti vznikol 
námet nájsť Michalovčana storočni-
ce, ktorým sa napokon stal blahosla-
vený Metod Dominik Trčka. 

Mesto Michalovce v spolupráci 
so Zemplínskym múzeom v  Mi-
chalovciach, ako odborným ga-
rantom, pripravilo v roku 2019 pri 
tejto príležitosti viacero podujatí 

a aktivít. Od špecializovaných Špa-
cirok po varošu na tému Zemplín-
ska župa až po anketu, súvisiacu 
s  najvýznamnejšími osobnosťami 
Michaloviec z rokov 1919 až 2019. 

Spomedzi desiatich kandidátov 
sa na základe hlasovania verejnosti 
stal víťazom rehoľník redemptoris-
ta, blahoslavený Metod Dominik 
Trčka, CSsR (1886 – 1959). Výsled-
ky ankety boli ohlásené v  októbri 
2019 na  slávnostnom galaprogra-
me, ktorý bol venovaný storočnici.

Primátor mesta Michalovce Vi-
liam Zahorčák deklaroval snahu, aby 
v Michalovciach bolo niečo, čo bude 
niesť meno blahoslaveného Domini-
ka Trčku. Po rôznych konzultáciách, 
po komunikácii a  s veľkou pomo-
cou aj zo strany michalovských re-
demptoristov, sa Mesto rozhodlo vy-
tvoriť bustu blahoslaveného Domini-
ka Trčku. Autorom bronzovej busty 
osadenej na travertínovom podstavci 
je umelec János Lukács. Vytvore-
nie diela podporila spoločnosť SPP 
v  rámci programu Municipality 
sumou šesťtisíc eur. Redemptoristi 
prispeli na bustu sumou tisíc eur.

Slávnostné odhalenie busty sa 
uskutočnilo 7. septembra na Námes-
tí slobody. Pri  tejto príležitosti bol 
zároveň premenovaný aj park, v kto-
rom bola busta osadená, a bude niesť 
názov Park Metoda Dominika Trčku. 

rr

Michalovčan storočnice má svoju bustu i park

JESENNÝ ZBER ODPADOV • OD 3. DO 14. OKTÓBRA
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob 
(napr. starý nábytok, koberce, sedačky, dvere a pod.). V zmysle zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej 
dvakrát do roka zber takýchto objemných odpadov. Objemný odpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň 
ako komunálny odpad. V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného 
priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod. Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný 

odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý.

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, textílie a obaly 

znečistené škodlivinami a pod.) sa bude zberať priamo od domov v ten istý deň ako komunálny odpad. 
Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta celoročne 

a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ulica 55 a Lastomírska ulica 2).

MICHALOVSKÉ ŠKOLY OTVORILI 
SVOJE BRÁNY
V pondelok 5. septembra sa oficiálne 
začal školský rok 2022/2023. Michalovské 
materské a základné školy otvorili svoje 
brány pre viac ako 5000 žiakov v 202 
triedach. Do školských lavíc si po prvýkrát 
zasadlo viac ako 500 prváčikov. 
Počas letných prázdnin Služby mesta 
Michalovce v priestoroch škôl realizovali 
rekonštrukcie, ktoré si jednotlivé 
objekty vyžadovali. Išlo zväčša o opravy 
hygienických zariadení, kuchyniek, učební 
a podobne. Žiakom želáme veľa úspechov 
v novom školskom roku a učiteľom veľa 
trpezlivosti a kreatívnych nápadov.

ak

V lete 1919 sa Michalovce stali centrom československej Zemplínskej župy. V tom čase tak 
mestečko v rámci administratívno-správneho členenia krajiny začalo písať svoju zrejme 
najslávnejšiu históriu, ktorá nakoniec trvala štyri roky.



Koncom augusta sa na 
Základnej škole T. J. 
Moussona konal denný 
mestský tábor. 

V  pondelok sa deti zoznámili, 
vytvorili si táborovú vlajku a  tá-
borové tričko. Poobede sa zapotili 
s  profesionálnym trénerom Pet-
rom Lukáčom. Utorok sme strá-
vili v  Zemplínskom múzeu a  ces-
tou späť do školy sme sa schladili 
chutnou zmrzlinou. Streda bola 
zameraná na bezpečnosť v  cestnej 
premávke. Navštívili sme doprav-
né ihrisko v Sobranciach, kde pán 
Onder doprial deťom možnosť 
zažiť reálne situácie, ktoré môžu 
nastať na cestách. Medzi nimi bola 
aj dopravná nehoda. Vo štvrtok nás 
milý ujo šofér vyviezol až na Mor-
ské oko, kde sme sa stretli s lesným 
pedagógom, ktorý nám predstavil 
faunu a  flóru v  tejto oblasti. Do-

konca nám sprístupnil kaštielik 
grófky Gladys Vanderbilt-Széche-
nyi. Piknik po túre každému padol 
dobre. Piatok bol venovaný zábave 
a rozlúčke. Rôzne tvorivé a športo-
vé aktivity a  samozrejme táborová 
diskotéka nesmela chýbať. Ani sme 
sa nenazdali a  týždeň plný zábavy 
a nových kamarátstiev sa končil. 

Touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkým, ktorí prispeli k  tomu, 
aby táborové deti mali krásne zá-
žitky. Veľká vďaka všetkým paniam 
vychovávateľkám, našim tetám 
kuchárkam, ktoré nám každý deň 
pripravovali chutné jedlá, paniam 
upratovačkám, ktoré po nás upra-
tali a každé ráno na nás čakala žia-
rivo čistá trieda. Pre nás organizá-
torov tohto tábora bol každý deň 
špeciálny a  výnimočný. Ďakujeme 
aj sponzorovi, ktorý nám daroval 
finančný príspevok na nákup ma-
teriálno-technického zabezpečenia. 

Petra Mesaroš

Denný letný tábor

Príležitosť oboznámiť 
sa s dejinami starovekého 
Grécka, okolo roku 7000 
pred n. l. zhruba do roku 
1200 pred n. l., ponúka 
výstava Grécko na úsvite 
dejín. 

Pripravilo ju Zemplínske múze-
um v Michalovciach, kultúrne za-
riadenie Košického samosprávneho 
kraja, v  spolupráci so zberateľom 
a cestovateľom Jánom Hertlíkom. 
Vo výstavných priestoroch mú-
zea ju môžu záujemcovia navštíviť 
do 11. novembra 2022.

„Výstava posúva do popredia vy-
spelú kultúru egejskej oblasti, ktorú 
neskôr zatienilo umenie klasické-
ho Grécka. Na Kréte boli v tej dobe 
postavené výstavné paláce zdobené 
nástennými maľbami, vznikali dra-
hocenné šperky, pútavé sošky i kera-

mika rôzneho druhu. Prezentované 
exponáty sú svedectvom nespočetnej 
rozmanitosti umeleckých diel vyzna-
čujúcich sa dokonalosťou výrobných 
techník a vysokou umeleckou kvali-
tou,“ uviedla riaditeľka múzea Sta-
nislava Rovňáková. 

Výstava je rozdelená do štyroch 
tematických celkov. Každý z  nich 
približuje rôzne vývojové etapy 
kultúry v egejskej oblasti, neolitic-
kú, kykladskú, minojskú a mykén-
sku kultúru. Výstava je výsledkom 
dlhoročnej zberateľskej činnosti 
Jána Hertlíka z  Pezinka, ktorý 
svoj voľný čas venuje cestovaniu 
a spoznávaniu starovekých kultúr. 
Okrem bohatých spomienok si 
zo svojich ciest prináša aj suveníry 
v podobe starovekých replík, kto-
ré upravuje rôznymi maliarskymi 
technikami na podobu originálov 
vystavených v  múzeách po ce-
lom svete. 

zm

Aktivity členov Slovenskej 
únie sluchovo postihnutých 
v Michalovciach naďalej 
pokračujú a snaha 
integrovať sa medzi zdravú 
spoločnosť neustále 
napreduje. Spoluúčasť 
formou pridelenia dotácie 
má na tomto i vedenie 
mesta. 

V júni sa členky organizácie zú-
častnili sociálno-rehabilitačného 
pobytu v Bešeňovej. Tam si zopa-
kovali základy posunkového ja-
zyka, rehabilitovali na termálnom 
kúpalisku a obdivovali okolitú prí-
rodu. Folklórna skupina Mihaľov-
čan, ktorá pôsobí v tomto združení, 
usporiadala v  auguste 12.  ročník 
festivalu Na Zempliňe tak. Konal 
sa aj pri príležitosti medzinárod-

nej česko-slovenskej Expedície 
18. Folklórna skupina pripravila 
aj program k otvoreniu 51. roční-
ka Zemplínskeho jarmoku. Mesto 
Michalovce prezentovala v tomto 
roku, okrem iného, aj na festivale 
v Chorvátsku a Poľsku. Počas celé-
ho roka sa sluchovo postihnutí ve-
nujú aj kreatívnej tvorbe rôznymi 
technikami, vrcholom je Abilym-
piáda sluchovo postihnutých, ktorá 
sa  konala v rekreačnom zariadení 
na Vinianskom jazere. 

Všetci naďalej spolupracu-
jú s  ďalšími združeniami v meste 
a komunitnými centrami, Domom 
Matice slovenskej v Michalovciach 
či Krajskou hvezdárňou a zemplín-
skym kultúrnym centrom. Poďa-
kovanie patrí aj Mestu Michalovce 
a  ich predstaviteľom za pomoc 
počas tejto integrácie a všestrannú 
spoluprácu.

Valéria Mitrová

Grécko na úsvite dejín

Integrácia sluchovo 
postihnutých

4 KULTÚRA – ŠKOLSTVO

VÝNIMOČNÝ ŽIAK 
Nový školský rok na Základnej škole, Krymská 5, otvorila 
riaditeľka Mgr. Katarína Novotná príhovorom. Náležitú 
pozornosť si zaslúžili naši najmenší, ktorí prvýkrát 
vstúpili do sveta školákov. Milým prekvapením bol prvák, 
ktorý svojou veľkosťou vyčnieval z radu. Je to žiačik 
zrodený z fantázie a kreativity našich školákov a volá 
sa Krymkáčik. Maskot bude stáť po našom boku a zdieľať 
s nami každú významnú chvíľu našej dlhej cesty. 

Mgr. Kristína Berezňaninová

ŠPACIRKI 
PO VAROŠU

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA OBETÍ HOLOKAUSTU 
A RASOVÉHO NÁSILIA

Židovský cintorín Michalovce – Hrádok 
v novom termíne

18. septembra o 16.00 hod.



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

Z TVORBY FS ZEMPLÍN
galaprogram k 65. výročiu
16. septembra o 16.00 hod. a o 19.00 hod., veľká sála MsKS

VÝMENA KNÍH
dones najviac 10 kníh a vyber si koľko chceš
17. septembra o 10.00 hod., Nostalgia garden

DIVADLO PRI FONTÁNE – SAMKO TÁLE
19. septembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

TIFFANY ŠPERKY
workshop, 19. septembra o 16.00 hod., KHaZKC

BIELA PASTELKA
verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým
23. septembra v uliciach mesta

MAGICKÁ FYZIKA
stretnutie záujemcov o astronómiu, 29. septembra o 17.00 hod.
Krajská hvezdáreň a zemplínske kultúrne centrum

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
30. septembra o 17.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
POKLADY KROJOVNE
výstava pri príležitosti 65. výročia FS Zemplín, do 23. septembra 
galéria Krajskej hvezdárne a zemplínskeho kultúrneho centra

POKLAD Z THROVIŠŤA
výstava bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

PADÁM, PADÁM...
komiksová výstava o živote Milady Horákovej
do 30. septembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

JAMÉS – MOJE ZAČIATKY 2021 – 2022
maľba, do 30. septembra, malá galéria MsKS

GRÉCKO NA ÚSVITE DEJÍN
prezentácia súkromnej zbierky cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka, 
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

EKO ART
výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov
do 23. septembra, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava, do 30. septembra, Galéria pod nebom

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
do 31. decembra, Zimná záhrada Zemplínskeho múzea

Nový knižnično-
informačný systém 
prinesie čitateľom lepšiu 
orientáciu vo vyhľadávaní 
kníh a uľahčí prácu 
aj knihovníkom. 

Modernizácia, redizajn kniž-
ničných priestorov a zavádzanie 
moderných technológií sa stá-
va prioritou všetkých súčasných 
moderných knižníc 21. storočia. 
Tomuto trendu sa nevyhýba ani 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvo-
nického v  Michalovciach, organi-
zácia Košického samosprávneho 
kraja. Neustále sa snaží o zvyšova-
nie úrovne poskytovaných knižnič-
no-informačných služieb, kvalitné 
budovanie a profiláciu knižničného 
fondu, od ktorého sa odvíja aj vyš-
šia návštevnosť knižnice, počet vy-
požičaných knižných titulov a ďal-
šie štatistické ukazovatele.

Knižnica zabezpečuje knižnič-
no-informačné služby pre registro-
vaných čitateľov, verejnosť a poten-
ciálnych používateľov prostredníc-
tvom integrovaného knižničného 

systému KIS 3G – VIRTUA od 
apríla 2006. Po viac ako 16 rokoch 
je však tento systém nevyhovujúci 
s  ohľadom na súčasné moderné 
elektronické a digitálne formy po-
skytovaných knižničných služieb 
pre verejnosť a potreby knihovníc-
kych štatistík. Od 1. októbra 2022 
preto knižnica prechádza na nový 
knižnično-informačný systém 
Dawinci, ktorý prinesie čitateľom 
lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní 
kníh a  tiež uľahčí prácu knihov-
níkom. Na  budúci rok plánuje 
knižnica prostredníctvom tohto 
programu zabezpečiť svojim čita-
teľom aj novú on-line službu – po-
žičiavanie e-kníh.

Tento nový systém bude zohľad-
ňovať požiadavky 21. storočia a či-
tatelia si budú môcť prehliadať 
knižničný fond a realizovať objed-
návky kníh aj cez mobil či tablet. 
Župa plánuje uvedený systém po-
stupne zaviesť do všetkých knižníc 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnos-
ti. Košický samosprávny kraj in-
vestoval do nového programu Kis 
Dawinci takmer 11 300 eur.

PhDr. Alena Vasiľová

Dawinci v Zemplínskej 
knižnici G. Zvonického

5 KULTÚRA – ŠKOLSTVO

PODPÍSALI SME DOHODU O SPOLUPRÁCI 
S UNIVERZITOU 
Primátor mesta Michalovce včera dopoludnia podpísal 
s rektorom Prešovskej univerzity Petrom Kónyom 
Memorandum o spolupráci medzi univerzitou a mestom 
Michalovce. Ide o dohodu medzi samosprávou a univerzitou, 
ktorá bude výhodná pre obe strany. Ako nám povedal 
Peter Kónya, univerzita združuje intelektuálny potenciál, 
ktorý je škoda nevyužiť pre chod samosprávy. Na druhej 
strane samospráva nemá na všetky oblasti svojho pôsobenia 
odborníkov, a tak jej univerzita môže poskytnúť cenné 
služby, či už pre projektové činnosti, rôzne enviromentálne 
riešenia, odhaľovanie dejín a podobne. Veľkým stimulom je 
tiež to, že na východnom Slovensku by malo byť spoločným 
záujmom, ako univerzity, tak aj samosprávy, aby mladí ľudia 
neodchádzali a zostali študovať tu.

rr

Redakcia novín Michalovčan ponúka 

PRIESTOR PRE POLITICKÚ 
REKLAMU 

v novinách Michalovčan č. 21, ktoré vyjde 14. októbra.
Reklamu uverejníme podľa dátumu doručenia, resp. dátumu 

úhrady faktúry, ktorej úhrada má byť zrealizovaná najneskôr 
do 10. októbra 

Bližšie informácie na www.michalovce.sk a v Informačnej kancelárii 
mesta Michalovce na Námestí osloboditeľov 10, Zlatý býk
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CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2022
Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva, 
primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni 
mestského úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. 
Na základe ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu. Ceny mesta Michalovce sa vždy odovzdávali na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. 
Pre pandemické opatrenia takéto podujatie nebolo možné zorganizovať, preto ceny za rok 2020 aj 2021 budú 
odovzdané až tento rok, spolu s oceneniami za rok 2022. Medailóny s profilmi ocenených za rok 2020 sme priniesli 
v novinách Michalovčan č. 24/2020 a za rok 2021 v čísle 24/2021. Ceny mesta za rok 2022 boli schválené štyrom 
jednotlivcom a jednému kolektívu:

PaedDr. Martin Molnár

Bc. Alena Niklasová

PaedDr. Martin Molnár sa  na-
rodil v  júli 1972 v  Michalovciach. 
V  rodnom meste navštevoval zák-
ladnú aj strednú školu. Po maturite 
nastúpil na Filozofickú fakultu UPJŠ 
Košice a vyštudoval odbory história 
a filozofia. Toto vedecké zameranie 
výrazne ovplyvnilo jeho život a prá-
cu. Po ukončení štúdia sa zamestnal 
v Zemplínskeho múzeu, kde pracuje 
dodnes. 

V roku 1999 napísal spolu s uni-
verzitným profesorom Ferdinandom 
Uličným svoju prvú publikáciu, his-

torickú brožúru o  obci Trhovište. 
V  tvorbe venovanej regionálnym 
témam pokračuje aj v súčasnosti. 
Za  bohatú publikačnú a  odbor-
no-historickú činnosť získal niekoľ-
ko ocenení na mestskej, regionál-
nej, celoslovenskej i medzinárodnej 
úrovni. V roku 2022 mu rektor Pre-
šovskej univerzity udelil za dlhoroč-
nú spoluprácu bronzovú medailu. 

V  Zemplínskom múzeu pôsobí 
25 rokov ako kurátor historickej 
zbierky – historik. V roku 2019 bol 
na niekoľko mesiacov poverený 

vedením danej inštitúcie. Od  roku 
2007 pôsobí aj na mestskej úrovni 
ako historik, neskôr kronikár mesta 
Michalovce. Patrí k spoluzakladate-
ľom podujatia Dies pro honore ci-
vitatis (Dni na poctu mesta), alebo 
obľúbených Špacirok, na  ktorých 
osobne sprevádza hostí po meste. 
Na podporu kultúrno-spoločen-
ských aktivít s priateľmi založili ne-
ziskovú organizáciu Priatelia Zem-
plína. K jeho záľubám patrí aj šport, 
dlhé roky hrával futbal, obľubuje 
turistiku, lyžovanie či tenis. Postup-

ne si nachádza cestu aj k  ľudovým 
tradíciám a  krásnemu zemplínske-
ho folklóru. V tomto roku sa Paed-
Dr. Martin Molnár dožíva význam-
ného životného jubilea.

Kreatívna výtvarná tvorba 
sprevádza Alenu Niklasovú od 
detských čias, kedy navštevovala 
Ľudovú školu umenia v Sobran-
ciach. V  Košiciach absolvovala 
Strednú umeleckopriemyselnú 
školu v  odbore propagačná gra-
fika. Vysokoškolské štúdium 
ukončila bakalárskym diplomom 
na Pedagogickej fakulte Univer-
zity Konštantína Filozofa v  Nit-
re. Vzdelanie rozšírila štúdiom 
na  Súkromnej škole úžitkového 
výtvarníctva v  Topoľčanoch, od-
bor ručné výtvarné spracovanie 
textílií.

Pravidelne sa zúčastňuje me-
dzinárodných kreatívnych kurzov 
v  Prahe, Budapešti i  v  Rakúsku. 

Svoje skúsenosti, získané vedo-
mosti a  zručnosti odovzdáva 
pri  organizovaní vlastných tvori-
vých dielní, letných kreatívnych 
táborov a  víkendových výtvar-
ných maratónov nielen pre deti, 
ale aj pre pedagógov materských 
a základných škôl a aj pre záujem-
cov z  celého Slovenska. Od roku 
2004 spolupracuje s klientmi Do-
mova sociálnych služieb Anima 
v  Michalovciach na projekte Art 
terapie. 

Má za sebou niekoľko samo-
statných aj spoločných výstav. 
Je odbornou garantkou projek-
tov Michalovce očami mladých 
výtvarníkov a  Mladí výtvarníci 
v meste. Skôr narodení si pod jej 

vedením rozvíjali svoju kreativitu 
v  projekte Vzdelávanie a  tvorivé 
dielne pre seniorov, ktorý bol or-
ganizovaný v  spolupráci s  Mest-
ským úradom Michalovce. V spo-
lupráci s televíziou Mistral reali-
zuje program Kreatívne tvorenie.

V Základnej umeleckej ško-
le Michalovce učí od roku 1988. 
V jej ateliéri sa žiaci zoznamujú 
s  rôznymi technikami výtvarnej 
tvorby, cez kresbu, maľbu na rôz-
ne materiály, grafické techniky 
ako je suchá ihla, či linorez, tex-
tilné techniky – maľba na hod-
váb, plstenie, drôtovanie, dekupáž 
na  rôzne povrchy, modelovanie, 
venuje sa aj technikám na výrobu 
šperkov, napr. tiffany a  množstvu 

iných známych aj menej známych 
techník. Počas svojej profesio-
nálnej dráhy dosiahla so svojimi 
žiakmi celý rad celoslovenských 
i zahraničných úspechov. 

V roku 2012 dostala cenu pri-
mátora mesta Michalovce a v ob-
lasti pedagogiky bola v  rokoch 
2015 a 2017 ocenená titulom Čin 
roka.

Za výrazný prínos v kultúrnej, publicistickej a historickej činnosti o našom meste 
a Zemplíne a tiež za významnú propagáciu mesta a pri príležitosti okrúhleho 
životného jubilea.

Za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti umeleckého školstva a výtvarného umenia, 
za významný podiel na rozvoji školstva v Slovenskej republike z hľadiska výchovy 
a vzdelávania talentovaných žiakov a študentov. 
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Pavol Regenda

Teodor Šimonič, in memoriam

Základná škola, Komenského 1

Pavol Regenda je slovenský ho-
kejový útočník, aktuálne hráč tímu 
NHL Anaheim Ducks. Narodil 
sa  v  roku 1999 v  Michalovciach, 
kde vyrástol a začal svoju športovú 
kariéru. V rokoch 2009 – 2014 bol 
žiakom športových tried zamera-
ných na hokej na Základnej škole, 
Školská 2. 

Ako žiak hral za klub Mládež 
Michalovce, za dorast chvíľu hrá-
val v Spišskej Novej Vsi. Niekoľko 
sezón strávil aj vo Švédsku a Fínsku 
a opäť sa vrátil do rodného mes-
ta. Pôsobil v  tíme extraligových 
Michaloviec HK Dukla Ingema. 
Do  seniorskej reprezentácie pre-
miérovo nahliadol v  sezóne 2020 

– 2021, keď odohral štyri príprav-
né zápasy. V  ročníku 2021 – 2022 
bol členom olympijského tímu 
na Zimných olympijských hrách 
v  Pekingu, ktorý vybojoval bron-
zové medaily. V  tej istej sezóne 
sa prvýkrát predstavil aj na senior-
ských majstrovstvách sveta v hokeji 
vo Fínsku, kde v ôsmich zápasoch 

nastrieľal päť presných zásahov 
a stal sa najlepším strelcom tímu.

V  januári 2022 vo veku osem-
desiat rokov navždy opustil rodi-
nu Iuventy dlhoročný funkcionár, 
neskôr podporovateľ klubu Teodor 
Šimonič. Narodil sa v  roku 1941 
v  okrese Stropkov, ale vyrastal 
v  Michalovciach. Od mladosti bol 
všestranný vynikajúci športovec. 
Ako pätnásťročný začal aktívne 
hrať hádzanú v  mužskej kategórii, 
popri tom hrával futbal v  žiackej 
a  neskôr v  dorasteneckej lige, pô-
sobil aj ako basketbalový rozhodca 
či hrajúci tréner. Po ukončení ak-

tívnej činnosti v jednotlivých špor-
toch ostal športu verný ako organi-
zátor a funkcionár. 

Bol medzi zakladateľmi TJ 
Odeva Michalovce so zameraním 
na ženské športy a takmer od sa-
mého začiatku bol v  úzkej spo-
jitosti s  klubom, ktorý vytváral 
podhubie dnešnej Iuventy Micha-
lovce. V  ženskom hádzanárskom 
klube pôsobil nepretržite od roku 
1977 a  pamätal si  všetky etapy 
vývoja klubu, či  už ako funkcio-
nár, tréner alebo človek zodpo-

vedný za bezpečnosť v hale počas 
majstrovských zápasov. V  klube 
Iuventy pôsobil ako organizač-
ný pracovník a neskôr ako bez-
pečnostný manažér. Bol to práve 
on, kto pomáhal tvoriť základy 
klubu, ktorý je v  súčasnosti stá-
licou na čele slovenskej hádza-
nej. Teodor Šimonič, hádzanár-
sky matuzalem, bol pri všetkých 
tituloch, ziskoch Slovenského 
pohára, či  prvenstvách v nadná-
rodnej súťaži. Angažoval sa pri 
zápasoch či už v rámci ligy, alebo 

medzinárodných, kde ako hlavný 
organizátor zabezpečoval všetko 
potrebné pre plynulý chod podu-
jatí. Nechýbal ani na tých, kde sa 
ukazovala naša mlaď.

Svoju históriu začala škola písať 
v roku 1962, kedy Odbor školstva 
a  kultúry ONV v  Michalovciach 
zriadil samostatnú IV. Základnú 
deväťročnú školu. Do roku 1972 
sa žiaci vzdelávali v priestoroch vte-
dajšej SVŠ na Gottwaldovej ulici, 
dnešné gymnázium na Masaryko-
vej ulici.

Prvým riaditeľom novoutvorenej 
základnej školy bol Ján Štefan. V pr-
vom školskom roku na škole vyu-
čovalo 20 interných a dvaja externí 
učitelia. Od 1. septembra 1962 za-
znelo 60 prvých zvonení a s každým 
novým školským rokom škola rást-
la, vyvíjala sa, získavala skúsenosti. 
V školskom roku 1973/74 sa škola 
presťahovala do novej priestrannej 
budovy situovanej do tichého pro-
stredia na Ulici J. A. Komenského.

Dobré výsledky a časté popred-
né umiestnenia vo vedomostných, 
umeleckých ale najmä  športových 
súťažiach dostali školu rýchlo 
do povedomia Michaloviec. Šport sa 
stal jedným z jej cieľov. V školskom 
roku 1985/86 bola na škole otvore-
ná prvá športová trieda zameraná 

na atletiku. Talentovaní atléti odvte-
dy skvele reprezentujú školu, mesto 
i  región na najvyšších športových 
súťažiach. Súčasťou školy je Atletic-
ký klub ŠK Commenium pri IV. ZŠ, 
ktorý sa podieľa na organizovaní 
viacerých atletických súťaží.

Počas svojej existencie škola 
vychovala stovky žiakov, ktorí sa 
úspešne uplatnili v rôznych pro-
fesiách. Sú medzi nimi inžinieri, 

lekári, učitelia, umelci i  odborníci 
rôznych odvetví spoločenského 
či kultúrneho života.

Základná škola, Komenského 
1, to sú žiaci, pedagogickí aj nepe-
dagogickí pracovníci. V  súčasnosti 
školu navštevuje 310 žiakov. Ria-
diteľom je Jaroslav Semko, v škole 
pracuje ďalších 38 stálych zamest-
nancov, štyria asistenti učiteľa a je-
den školský psychológ. Všetci títo 

zamestnanci svojou každodennou 
obetavou prácou pozitívne formujú 
detskú dušu, zabezpečujú plynulý 
chod školy, svojím vystupovaním 
a  zodpovedným prístupom všte-
pujú do sŕdc žiakov lásku k  člove-
ku i povinnostiam. V súčasnosti je 
škola skúsenou vzdelávacou inštitú-
ciou, ktorá má srdce a vie flexibilne 
reagovať na zmeny a  nové trendy 
vo výchovno-vzdelávacom procese.

Za výraznú reprezentáciu mesta Michalovce a Slovenska ako hráč extraligového 
klubu Michaloviec HK Dukla Ingema Michalovce, tiež ako člen slovenskej 
hokejovej reprezentácie na Zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022 
a na Majstrovstvách sveta 2022 v hokeji vo Fínsku. 

Za dlhoročnú, obetavú a oddanú prácu funkcionára MŠK Iuventa Michalovce, 
ktorý sa významne pričinil o rozvoj ženskej hádzanej. 

Pri príležitosti 60. výročia 
vzniku školy.
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CENY PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2022 
V zmysle schváleného štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora 
mesta Michalovce. Návrhy na udelenie tejto ceny predkladá aj mestská rada Michalovce, o jej udelení rozhoduje 
primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
mesta. Pre pandemické opatrenia takéto podujatie nebolo možné zorganizovať, preto ceny za rok 2020 aj 2021 budú 
odovzdané až tento rok, spolu s oceneniami za rok 2022. Medailóny s profilmi ocenených za rok 2020 sme priniesli 
v novinách Michalovčan č. 24/2020 a za rok 2021 v čísle 24/2021. Ceny primátora za rok 2022 boli udelené ôsmim 
jednotlivcom a trom kolektívom.

Ján Bumbera

Divadlo pri fontáne

Ján Bumbera sa narodil v  roku 
1955 v  Michalovciach. V  rodnom 
meste a okrese strávil, s výnimkou 
štúdií a vojenskej služby, celý svoj 
doterajší život. 

Jeho pracovné aktivity sú od 
roku 1974 do roku 1997 spojené 
s  prácou vo vtedajšom Poľnohos-
podárskom družstve Šírava v  Zá-
vadke, kde pracoval ako vedúci per-
sonálneho útvaru, ale aj ako vedúci 
organizačného oddelenia, ekonóm 
a  podpredseda. V  rokoch 1985 – 
1990 pracoval ako  vedúci oddele-
nia na vtedajšej výskumno-výrob-

nej jednotke pre  Východosloven-
skú nížinu. 

Od roku 1997 až do roku 2022 
pracoval na Mestskom úrade v Mi-
chalovciach, prvé dva roky na od-
delení podnikateľskej činnosti, 
na bytovom referáte. Od roku 1999 
pracoval ako vedúci personálneho 
referátu a neskôr ako vedúci útvaru 
primátora. Je autorom a  spracova-
teľom väčšiny vnútorných noriem, 
ktorými sa upravujú a  riadia pro-
cesy a organizácia práce mestského 
úradu a  časti mestských organizá-
cií. Dvadsať rokov bol garantom 

zákonnosti a  hladkého priebehu 
volieb do orgánov samosprávy 
v  meste. Významne prispel svoj-
imi písomnými komunikačnými 
zručnosťami pri tvorbe množstva 
dokumentov. Má významný podiel 
na  starostlivosti o  zamestnancov 
a ich sociálnom postavení. Je záro-
veň viac ako 20 rokov podpredse-
dom základnej odborovej organi-
zácie pri michalovskom mestskom 
úrade a hlavným tvorcom a vyjed-
návačom takmer všetkých kolek-
tívnych zmlúv. Svoje tvorivé schop-
nosti uplatňoval nielen v  práci na 

úrade, ale aj ako konateľ televízie 
Mistral, s.r.o. Michalovce. Svoju 
pracovnú činnosť na mestskom 
úrade ukončil Ján Bumbera po 25 
rokoch odchodom do dôchodku.

Ochotnícke Divadlo pri fontáne 
pri  Mestskom kultúrnom stredis-
ku Michalovce vzniklo 20. marca 
2012. Prvú premiéru uviedlo v de-
cembri toho istého roku a odvtedy 
dodržiava tradíciu vždy 12. decem-
bra predstaviť sa michalovskému 
publiku s novou hrou pod vedením 
režisérok Heleny Andreevy a Jely 
Timkovej. 

Za desať rokov ochotníci odo-
hrali pre divákov v našom meste 
i v okolí 116 predstavení. Divadlo 
má svojich priaznivcov aj pre-
to, lebo uvádza prevažne vlastné 
autorské hry, ktoré humorným 
spôsobom odzrkadľujú aktuálnu 
spoločenskú situáciu. Úspešné sú 
aj  vystúpenia  na podujatí Miha-
ľovski deski na tribuňe alebo te-
matické programy.

Divadlo pri fontáne sa pre-
zentovalo na festivaloch v Koši-
ciach, Michalovciach, v  Ruskom 
Keresture v Srbsku a pravidelne 

sa  zúčastňuje krajskej súťažnej 
prehliadky amatérskeho divadla 
Divadelný Trebišov. Tohto roku 
na  nej súbor získal prvé miesto 
v kategórii I. Prúdy súčasného di-
vadla za inscenáciu Samko Tále. 

Prvenstvo znamenalo postup 
na 47. celoštátnu súťaž a prehliad-
ku neprofesionálneho divadla do-
spelých Belopotockého Mikuláš, 
ktorá sa každoročne koná v Lip-
tovskom Mikuláši. 

Tu odborná porota zaradila ko-
lektív michalovských ochotníkov 
do bronzového pásma a Ján Hla-
váč získal individuálne ocenenie 
za mužský herecký výkon postavy 
Samko Tále.

Za dlhoročnú pracovnú angažovanosť pri budovaní a riadení personálnych a riadiacich 
procesov mestského úradu a mesta Michalovce.

Pri príležitosti 10. výročia 
vzniku ochotníckeho 
divadla v Michalovciach 
a za výraznú 
reprezentáciu 
neprofesionálneho 
divadelného umenia. 
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RNDr. Mária Dományová

Bc. Emília Koribaničová

JUDr. Gabriel Dorič

Mária Dományová stála za ka-
tedrou 38 rokov, z  toho 35 rokov 
na Gymnáziu Pavla Horova v  Mi-
chalovciach, ktoré si v  roku 2022 
pripomína svoju storočnicu. 

Už od detstva sa u  Márie Do-
mányovej prejavovali mnohora-
ké záujmy, postupne však začala 
dominovať matematika, ktorú 
študovala na PF UK v  Bratislave 
v učiteľskom odbore v kombinácii 
s fyzikou. Už ako vysokoškoláčka 
viedla krúžky matematickej olym-
piády na bratislavských gymná-
ziách. Z  Bratislavy ju osud zavial 
do Michaloviec a  v  70. rokoch 

20.  storočia ju prijali na Gymná-
zium Pavla Horova, kde sa v tom 
čase začali zakladať programátor-
ské triedy. Spolu s kolegami Anto-
nom Hnáthom a Jánom Novákom 
viedla krúžky matematickej olym-
piády a popri tradičných kategóri-
ách sa venovala aj novovzniknutej 
kategórii programovanie. Takmer 
každý rok mali účastníka v  ce-
loštátnom kole.

V roku 2012 odišla do dôchod-
ku, avšak matematika ostala jej 
srdcovou záležitosťou a ďalej sa jej 
intenzívne venuje. Spolupracova-
la s  NÚCEM-om na tvorbe úloh 

pre elktronické testovanie, vydala 
pracovný zošit z  matematiky pre 
gymnáziá a  stredné školy. Stala 
sa ocenenou finalistkou Ceny Dio-
nýzy Ilkoviča za rok 2021. V  Na-
dácii Dionýza Ilkoviča sa sústre-
dia výhradne na podporu učiteľov 
a  žiakov v oblasti prírodných vied 
so zameraním na mimoškolskú 
činnosť. Mária Dományová je uči-
teľkou, ktorá vedela mladých ľudí 
nadchnúť, prebudila v nich záujem 
o vedu či výskum a pomohla tak 
vychovať talentovaných ľudí dneš-
ka. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje 
práve takýchto učiteľov.

Vo voľnom čase sa venuje 
aj svojim umeleckým záľubám, ma-
ľuje, spieva v chrámovom zbore a je 
členkou literárneho klubu Čriepky 
senior.

Emília Koribaničová vyštudo-
vala strednú pedagogickú školu 
v Prešove. Najprv učila v materskej 
škole v  Bánovciach nad Ondavou 
a v  roku 1982 nastúpila do mater-
skej školy na Ul. J. Švermu. V  ro-
koch 1991 až 2014 stála na  pos-
te riaditeľky, v roku 2020 odišla 
do dôchodku. 

Podpora športu viedla Emíliu 
Koribaničovú k vytvoreniu nových 
možností športovania aj  v  mater-

skej škole. Pod jej vedením bolo 
vybudované prvé detské dopravné 
ihrisko v  rámci materských škôl 
v  okrese Michalovce, rovnako 
aj prvá telocvičňa, ktorá vznikla 
v jednej z tried školy. V areáli tiež 
pribudli tri altánky, ktoré slúžia 
deťom a  učiteľkám pri výchov-
no-vzdelávacej práci. Medzi hlav-
né záujmy Emílie Koribaničovej 
patrí spev a hudba, čo sa odrazilo 
aj v  pracovnej oblasti. V  mater-

skej škole založili detský folklórny 
súbory Materáčik, s  ktorým deti 
vystupovali v  rámci Dní rodiny, 
alebo pre seniorov v dennom sta-
cionári. 

Je členkou Občianskeho zdru-
ženia Močarany. Bola aj pri zrode 
folklórnej speváckej skupiny Moča-
ranka v roku 2015, ktorú stále vedie 
a jej členovia vystupujú na všetkých 
kultúrnych podujatiach v Močara-
noch. 

Gabriel Dorič bol najdlhšie 
pôsobiacim prezidentom klu-
bu Iuventa v  doterajšej histórii. 
Na  čelo klubu si zasadol v  roku 
2007 a  za 13 rokov Iuventa pod 
jeho patronátom získala deväť 
majstrovských titulov a šesť prven-
stiev v spoločnej slovensko-českej 
súťaži WHIL a MOL lige a sedem-

krát zvíťazila v Slovenskom pohá-
ri. Gabriel Dorič je teda právom 
považovaný za  prezidenta, ktorý 
klub doviedol k  ozajstnej žatve 
trofejí. Iuventa Michalovce ak-
tívne účinkovala aj v  európskych 
pohárových súťažiach. Ako pre-
zident klubu dohliadol na  vstup 
Mesta Michalovce do  klubových 

štruktúr Iuventy, čo sa premiet-
lo do novej skratky názvu klubu 
MŠK Iuventa. 

Na pozícii prezidenta sa 
Gabriel Dorič rozhodol skončiť 
v  roku 2020 a veliteľskú taktovku 
symbolicky odovzdal Patrikovi 
Sabovovi. 

Za získanie Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 za prácu s prírodovednými talentami 
a pri príležitosti storočnice Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, na ktorom 
pôsobila ako dlhoročná učiteľka. 

Pri príležitosti 40. výročia vzniku Materskej školy na Ul. J. Švermu 8, na ktorej pôsobila 
po celý svoj pracovný život najprv ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka. 

Za významný podiel na rozvoji ženského hádzanárskeho klubu MŠK Iuventa Michalovce 
počas svojho trinásťročného pôsobenia vo funkcii prezidenta klubu. 

M E S T O  M I C H A L O V C E  V Á S  P O Z Ý V A  N A

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SPOJENÉ S ODOVZDÁVANÍM MESTSKÝCH OCENENÍ 
30. SEPTEMBRA O 17.00 HOD. • VEĽKÁ SÁLA MSKS, VSTUP VOĽNÝ • HUDOBNÝ HOSŤ: SPEVÁCKE KVARTETO ELEGANCE
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Občianske združenie Močarany

Ing. Katarína Poláková

Do roku 1960 boli Močarany 
samostatnou obcou s  vlastnou sa-
mosprávou. Po tomto roku sa stali 
miestnou časťou Michaloviec. 

Občianske združenie Močarany 
vzniklo v roku 2001. Jeho hlavnou 
činnosťou je rozvoj miestnej kul-
túry, organizovanie kultúrnych 
a  športových podujatí. Prvým cie-
ľom bolo však za pomoci poslancov 
vybudovať dom smútku na moča-
rianskom cintoríne. Od počiatku 
existencie združenia sa pod vede-
ním PhDr. Ernesta Sirochmana, 
bývalého predsedu OZ, a  zanie-
tených členov organizovali sláv-
nosti na  počesť vzácneho rodáka 
Gorazda Zvonického v  spolupráci 
s  mestom Michalovce a  Maticou 
slovenskou. Júl 2003 patril nedo-
žitým 90. narodeninám Gorazda 
Zvonického a  organizovanie Go-
razdových večerov sa  stalo pre 
združenie tradíciou. 

Po krátkej odmlke OZ Močara-
ny obnovilo v roku 2010 svoju čin-
nosť a predsedníčkou sa stala Anna 
Kostovčíková. Aktívni členovia 
začali v  spolupráci s  mestom Mi-
chalovce a Domom Matice sloven-
skej Michalovce novú éru podujatí 
i  slávností na počesť ich rodáka. 
Od roku 2012 začali organizovať 
stretnutia rodákov a bývalých žia-
kov tunajšej školy so sprievodným 
kultúrnym programom. Pravidelne 
sa zapája aj brigádnickou prácou do 
úpravy okolia bývalej školy i  vnú-

torných priestorov, kde v roku 2013 
pri príležitosti storočnice narode-
nia Gorazda Zvonického vznikla 
pamätná izba Gorazda Zvonického. 
OZ Močarany každý rok organizu-
je Deň Močarian s  bohatým kul-
túrnym programom i  športovými 
podujatiami a  zábavné programy 
pre deti. Počas roka sú to stretnutia 
v  obnovených priestoroch na fa-
šiangy, stavanie mája, mesiac úcty 
k  starším, koledy pri vianočnom 
stromčeku, ale aj dobrovoľnícke 
aktivity pri skrášľovaní malého ná-

mestia, pri cintoríne či iných verej-
ných priestorov.

OZ Močarany v spolupráci 
s Mestom Michalovce vydalo knihu 
o histórii Močarian, ktorá bola uve-
dená do života v roku 2018 a odo-
vzdaná do každej rodiny. Združenie 
začalo vydávať občasník Močaran-
čan. Koncom júla pripravili pri prí-
ležitosti 700. výročia prvej písom-
nej zmienky o Močaranoch kultúr-
no-spoločenské podujatie, ktorého 
súčasťou bolo aj uvedenie do života 
prvého CD súboru Močaranka.

Ing. Katarína Poláková pracovala 
v oblasti školstva po celý svoj aktív-
ny pracovný život. Od roku 1982 
do roku 1990 pôsobila na vtedajšom 
Mestskom národnom výbore v Mi-
chalovciach ako referentka odboru 
školstva, kde sa venovala predo-
všetkým predškolským zariadeniam 
a materským školám. V rokoch 1991 
– 2003 pracovala na školskej správe, 
resp. na Okresnom úrade v Micha-
lovciach, odbor školstva, ako vedúca 

oddelenia. Tu okrem mestských ma-
terských a základných škôl sa v pod-
statnej miere podieľala na rozvoji 
celého základného školstva v okrese 
Michalovce. Od roku 2003 do roku 
2022 pracovala na Mestskom úrade 
v Michalovciach ako vedúca odboru 
školstva a športu. Svojou činnosťou 
v prvých rokoch prispela k hladké-
mu prechodu základného školstva 
a  predškolských zariadení zo štátu 
na mesto. 

Svojím pôsobením výraznou 
mierou prispela k rekonštrukciám 
takmer všetkých materských a zá-
kladných škôl v meste Michalovce. 
Bohatými vedomosťami a skúse-
nosťami sa podieľala na výchove 
a vzdelávaní detí a v posledných ro-
koch je neodškriepiteľný jej podiel 
na rozvoji športu v  meste Micha-
lovce. V  tomto roku Ing. Katarína 
Poláková ukončila svoju pracovnú 
činnosť odchodom do dôchodku.

Pri príležitosti 700. výročia 
prvej písomnej zmienky 
o Močaranoch a za aktívnu 
prácu Občianskeho 
združenia Močarany 
pri rozvoji kultúrno-
spoločenského života 
na Močarianskej ulici.

Za rozvoj školstva v meste Michalovce a v okrese Michalovce.

Milan Ruják

V júli 2021 sa konali vo Varšave 
Majstrovstvá Európy v judo Kata. 
Slovensko reprezentovali Dominika 
Kincelová ako tori (útočník) a Mi-
lan Ruják ako uke (obranca). V sil-
nej konkurencii obsadili výborné 
prvé miesto a tak sa stali majstrami 
Európy juniorov v judo KATA. 

Milan Ruják sa narodil v  roku 
1999. Študoval na Strednej odbor-
nej škole technickej Michalovce 

v odbore mechanik – mechatronik 
a po maturite sa zamestnal v spo-
ločnosti BSH, zameranej na prie-
mysel. Športu sa venuje od svo-
jich siedmich rokov. V roku 2006 
ho  priviedol do klubu jeho otec 
a Milan zotrval dodnes.

Džudu sa venuje aktívne popri 
práci a získal mnoho úspechov. Vy-
bojoval medailové pozície na  rôz-
nych domácich aj zahraničných 

súťažiach, bol úspešný aj na  maj-
strovstvách Slovenska v  Kate. 
Od roku 2006 je členom ŠK Zem-
plín judo klub Michalovce, kde tré-
nuje pod vedením trénera Gabriela 
Čopáka. Milan Ruják pôsobí aj ako 
rozhodca, tréner a predseda špor-
tovo technickej komisie pre Vý-
chod, ktorá sa zaoberá registráciou 
a  evidenciou súťaží judo v  rámci 
kraja.

Za zisk titulu majster Európy v súborných cvičeniach KATA do 23 rokov spolu 
s Dominikou Kincelovou (cenu primátora dostala v roku 2016) a za reprezentáciu 
mesta Michalovce nielen na medzinárodných podujatiach. 



11  MESTSKÉ OCENENIA ZA ROK 2022

Ing. Zdenko Vasiľ

ThLic. Tibor Závadský

Folklórny súbor Svojina

Ing. Zdenko Vasiľ prišiel v roku 
2007 pracovať pre mesto Michalov-
ce ako skúsený manažér. Na Mest-
skom úrade v  Michalovciach pra-
coval ako najdlhšie slúžiaci pred-
nosta MsÚ až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 2022. Na tejto 
najvyššej pracovnej pozícii na MsÚ 
sa výraznou mierou pričinil o roz-
voj mesta ako celku. Dlhé roky 
bol garantom komplexnej obnovy 

troch sídlisk, budovania športovej 
infraštruktúry, rekonštrukcií ciest 
a chodníkov, budovania kruhových 
objazdov a ďalších investícií v mes-
te. Mal významný podiel na  bu-
dovaní hokejovej infraštruktúry 
a na  rozvoji hokeja v  meste Mi-
chalovce, kde ako člen výkonných 
orgánov HK Dukla Michalovce 
pomohol michalovskému hokeju 
dostať sa až na najvyššiu úroveň. 

Pod jeho vedením sa organi-
začne, materiálne a  priestorovo 
dobudoval mestský úrad, ktorý pl-
nil úlohy pri hospodárskom a so-
ciálnom rozvoji mesta. Ing. Vasiľ 
je zároveň dlhoročným konateľom 
mestskej spoločnosti SMM, s.r.o. 
K polroku 2022 ukončil svoju pra-
covnú činnosť a odišiel do zaslúže-
ného dôchodku.

ThLic. Tibor Závadský sa naro-
dil v  roku 1952 v  Michalovciach. 
V roku 1970 bol prijatý na Cyri-
lometodskú bohosloveckú fakultu 
UK v  Bratislave. Svoju primičnú 
svätú omšu slúžil v  roku 1975 
v  Michalovciach. Tu aj pôsobil 
v rokoch 1978 – 1982 ako kaplán 
v Kostole narodenia Panny Márie. 
V rokoch 1990 – 2004 bol farárom 
vo farnosti Košice – Juh, neskôr 

vo  Vranove nad Topľou a  vo far-
nosti Sačurov. Ako kňaz a  rodák 
prichádza duchovný otec často 
medzi svojich rodákov do Moča-
rian. 

V  roku 1995 bol v  organizač-
nom výbore pri výstavbe Kos-
tola sv. Gorazda a  spoločníkov 
v Močaranoch s aktívnou účasťou 
pri zbierkach na kostol i  pri jeho 
materiálnom a  technickom vyba-

vení. Bol pri organizovaní všet-
kých podujatí a slávnostných svä-
tých omší na počesť rodáka Go-
razda Zvonického od roku 2013. 
Aj v  tomto čase je ThLic. Tibor 
Závadský donorom vitráží v  kos-
tole v  Močaranoch a  prispieva 
k zveľaďovaniu a rekonštrukčným 
prácam na tomto kostole. V tomto 
roku sa dožíva významného život-
ného jubilea 70 rokov.

Folklórny súbor Svojina vzni-
kol v roku 2002 ako rodinný typ 
súboru. Zakladajúcimi členmi boli 
bývalí aktívni členovia folklórnych 
súborov Zemplín, Jahodná, Labo-
rec a Lúčnica a zároveň aj ich ži-
votní partneri a deti, ktorí neboli 
dovtedy súčasťou žiadneho sú-
boru. Charakteristickým znakom 
Svojiny je, že spolu na javisku vy-
stupujú tri generácie – starí rodi-
čia, rodičia a deti. 

Členovia udržiavajú a rozširujú 
tradičné ľudové umenie v regióne 

Zemplín. Pri kvalitnej produkcii 
ľudových tancov a piesní používa-
jú aj tradičné kroje, ktoré prislú-
chajú predvádzanej lokalite (Zem-
plín, Šariš, Abov).

FS Svojina sa za 20 rokov svo-
jej existencie predstavil udržia-
vaním tradičných tancov, spevov 
a  hovoreného slova v  štylizovanej 
forme na rôznych javiskách a pri 
rôznych príležitostiach. Ročne ab-
solvuje do 30 vystúpení. Zúčastnil 
sa na rôznych medzinárodných 
a CIOFF festivaloch doma i v  za-

hraničí (Východná, Terchová, My-
java, Nemecko, Belgicko, Srbsko, 
Poľsko, Taliansko, Španielsko, Lit-
va, Macedónsko, Ukrajina a USA). 
Na umeleckej tvorbe súboru sa po-
dieľajú známe osobnosti folklór-
neho života, medzi inými aj Milan 
Hvižďák. 

Zakladajúcim členom a prvým 
umeleckým vedúcim bol Alojz 
Štofega. Súčasným umeleckým 
vedúcim je Martin Koščo. Okrem 
bežnej činnosti pre rôznych záu-
jemcov sa Svojina v doterajšej čin-
nosti predstavila aj ôsmimi celove-
černými predstaveniami – Už mi-

nulo dzevec ročki (2010), Tizdzeň 
na valaľe (2012), Zrodzeňe a vešeľe 
(2014), Aj tak bulo (2016), V Za-
lužici, v Zalužici (2017) a Kračun 
(2018). V roku 2022 na slávnost-
nom programe pokrstili svoje hu-
dobné a spevácke CD. 

Pri svojej produkcii používa 
súbor 25 tanečných choreografií, 
ekvivalentný počet speváckych 
a hudobných čísel. Vystúpenia sú-
boru Svojina sú popretkávané tan-
cami, spevom i hovoreným slovom 
za doprovodu svojej husľovej mu-
ziky a vo vlastnej širokej krojovej 
výbave.

Za budovanie a rozvoj mesta Michalovce. 

Za rozvoj duchovného a kultúrneho života v meste Michalovce, ako aj v jeho časti 
na Močarianskej ulici, a pri príležitosti životného jubilea. 

Pri príležitosti 20. výročia činnosti súboru.
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VYTÚŽENÝ RELAX PRI MORI 
Opäť po roku sa členovia Okresného centra Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v  Michalovciach zúčastnili 
rekondičného pobytu pri mori v Chorvátskom Pakoštane. 
Privítalo nás krištáľovo čisté more, zdravý vzduch a lúče 
jadranského slnka, ktoré počas pobytu ozdravovali 
ubolené a oslabené telá po pandémii. Cvičenie v mori, 
prechádzky, dýchanie úžasného zdravého vzduchu, plavba 
loďou, spoznávanie veľkého množstva krásnych ostrovov, 
dobrá nálada a pohoda prispeli k relaxačnému pobytu. 
Oddýchnutí a spokojní sme sa vrátili domov a tešíme sa 
na ďalšiu možnosť vrátiť sa do krásneho a zdravého 
kúta zeme. V mene členov SZTP Michalovce ďakujeme 
za podporu a možnosť absolvovať pobyt pri mori Mestu 
Michalovce, s ktorým spolupracujeme k spokojnosti 
už dlhé roky. 

Bc. Eva Mojciková

Začiatok septembra 
je už každoročne spätý 
s odpustovou slávnosťou 
v Michalovciach. Ináč 
tomu nebolo ani tento 
rok a michalovskí 
rímskokatolíci sa zišli cez 
víkend, 3. a 4. septembra 
2022, osláviť narodeniny 
svojej patrónky Panny 
Márie.

Odpustová slávnosť pred blí-
žiacim sa sviatkom narodenia 
Preblahoslavenej Panny Márie 
(8. september) sa v  sobotu zača-
la modlitbou posvätného ružen-
ca a  večeradla s  Pannou Máriou, 
ktorú viedlo miestne ružencové 
spoločenstvo. Veriaci mali mož-
nosť pristúpiť k svätej spovedi, aby 
sa mohli zúčastniť na slávnosti 
uzmierení s  Bohom, a  tak za ob-
vyklých podmienok získať aj plno-
mocné odpustky. Otváraciu svätú 
omšu tohtoročnej odpustovej sláv-

nosti celebroval a v homílii sa prí-
tomným prihovoril Vdp. Radoslav 
Gejguš, farár vo farnosti Jarov-
nice. Vo svojej kázni pripomenul 
dôležitosť darov, ktoré prinášame 
oslávencom k  narodeninám. Ale 
pre Pannu Máriu to nemajú byť 
hmotné či finančné dary, ale dary 
duchovné, ktorými sú dobré skut-
ky a  kytica plná modlitieb. Kon-
celebrujúcimi kňazmi boli rodák 
z  Michaloviec a sudca Rímskej 
Róty Mons. Miroslav Konštanc 
Adam, OP, a michalovský farár – 
dekan Vdp. Stanislav Pavúk.

V  nedeľu odpustová slávnosť 
pokračovala rannou svätou omšou 
vo farskom kostole a  následne 
modlitbou posvätného ruženca už 
pri vonkajšom oltári. Celá slávnosť 
vyvrcholila dopoludnia slávnost-
nou svätou omšou, ktorú za hoj-
nej účasti farníkov, ale aj pútnikov 
a  mariánskych ctiteľov, celebroval 
Mons. Juraj Kamas, michalovský 
rodák, farár farnosti Košice – Te-
rasa a kancelár Arcibiskupského 
úradu v  Košiciach. Spolu s  ním 

svätú omšu koncelebrovala desiat-
ka kňazov zblízka i ďaleka. Monsig-
nor Kamas sa veriacim prihovoril 
hĺbavou homíliou, ktorá v  nich 
zanechala tie najlepšie pocity a pri-
niesla duchovné osvieženie. Litur-
gickými službami pri slávnostnej 
svätej omši poslúžili učitelia a žia-
ci CZŠ sv. Michala, ktorá v  tomto 

školskom roku oslavuje 30. výročie 
vzniku.

Na slávnosti sa spolu so svojimi 
rodinami zúčastnili aj predstavitelia 
verejného života, primátor mesta 
Michalovce Viliam Zahorčák, vice-
primátor Miroslav Dufinec a pred-
nosta MsÚ Jozef Sokologorský.

Daniel Pfeiffer

Odpustová slávnosť

Tak ako je zvykom, všade v spo-
mínaných obciach prebehli oslavy 
tak, ako si ich usporiadatelia na-
programovali. Biela Hora Michalov-
ce bola výnimkou a povedal by som 
neúctou k členom a sympatizantom 
SZPB okresu Michalovce. Okresný 
úrad, ako hlavný usporiadateľ piet-
neho aktu kladenia vencov na Bielej 
Hore, sa pri predstavovaní účast-
níkov pietneho aktu ani slovom 
nezmienil o  pozvaní Oblastného 
výboru SZPB Michalovce, respektí-
ve jeho predsedu, a  neumožnil mu 
ani vystupenie s  príhovorom tak, 
ako je to už zvykom niekoľko desia-
tok rokov. Je to veľká neúcta k tým, 
ktorí sú zárukou dôstojnosti osláv 
pietnych aktov pri výročiach našich 
dejinných udalosti. Oblastný výbor 
SZPB MI považuje za smutné, že sa 
organizátor takto zachoval k  SZPB 
celkovo a oslavy SNP si prisvojil.

Odbojári SZPB Michalovce 
a  Sobrance sa zúčastnili aj celo-

slovenských osláv 78. výročia SNP 
v Banskej Bystrici. Touto cestou by 
sme sa chceli poďakovať mestu Mi-
chalovce, primátorovi a mestskému 
zastupiteľstvu za finančnú pomoc 
schváleného projektu na  túto de-
jinnú udalosť. Odbojári tu zažili 
priamo v srdci SNP ďalšiu hanbu 
a neúctu od organizátorov celoslo-
venských osláv, a to nevpustením 
do  areálu pamätníka SNP. Nako-
niec sa podarilo diplomatickým 
vyjednávaním nášho tajomníka 
dostať sa do priestoru hlavného 
programu. Atmosféra bola pokoj-
ná, lebo nikoho z  ostatných prí-
tomných Slovákov na  naše oslavy 
SNP, najväčšieho povstania proti 
nemeckému fašizmu, nevpustili. Je 
to hanba, že Slovák sa nemôže prísť 
s úctou pokloniť tým, ktorí za našu 
slobodu a  za náš život 78 rokov 
v  mieri položili to najcennejšie, 
svoj život. 

Ing. Marián Lukáč

78. výročie Slovenského 
národného povstania
Odbojári Oblastnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (SZPB) sa zúčastnili 
pietnych aktov kladenia vencov pri príležitosti 
78. výročia SNP v obciach a mestách okresov 
Michalovce a Sobrance. Počas štyroch dní, od 25. do 
29. augusta, boli prítomní v Porube pod Vihorlatom, 
Vinnom, Nacinej Vsi, Remetských Hámroch, Rakovci 
nad Ondavou, Trhovištiach, Zalužiciach, Strážskom aj v 
Michalovciach na Bielej Hore. 

Foto: Ladislav Gamrač
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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 a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 317, zo dňa 30.08.2022 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) pozemkov registra E-KN p. č. 9453/2, druh pozemku ostatná plocha, vý-
mera 152 m2, p. č. 9577/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 94 m2, ktoré 
sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
B) pozemku registra C-KN: p. č. 216, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie, výmera 215  m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Micha-
lovce, okres Michalovce.
C) novovytvoreného pozemku C-KN p. č. 3036/122, druh pozemku ostatné 
plochy, výmera 107 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-
29/2021, zo dňa 06.09.2021, úradne overeného Okresným úradom Michalovce 
dňa 06.10.2021 pod č. G1-552/2021, odčlenený z pôvodného pozemku C-KN 
p.č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 34863 m2, LV 5157, k.ú. Mi-
chalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 3. októbra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie 
Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Mojsej.

michalovce_srdce_zemplina
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Adam Regeci
Sofia Lebedová

Laura Šamudovská

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Marko Bálint  
a Denisa Rudašová

Milan Čuba  
a Klára Vašková
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Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
 SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT 

INVESTIČNEJ VÝSTAVBY 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce – odbor výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
 a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor stavebníctvo
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení) 
c)  prax v odbore minimálne 5 rokov
d)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

otázok testu a pohovoru: zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zá-
kon o obecnom zriadení) 

e)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
f)  odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru výhodou
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
7. platová trieda v  rozpätí od 950,50 do 1141,00 eur podľa odpracovaných rokov. 
Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva 
osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.  
Pracovný pomer: 
na dobú určitú na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Náplň práce: 
n  Zabezpečovanie dozoru investičnej výstavby na stavbách realizovaných v investor-

stve Mesta. 
n  Vedenie inventarizácie majetku na rozostavaných stavbách.
n  Zabezpečovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb v investorstve 

Mesta.
n  Zabezpečovanie podkladov pre výberové konania pre spracovateľov projektovej 

dokumentácie a dodávateľov stavebných prác.
n  Zabezpečovanie územných rozhodnutí, stavebných a kolaudačných povolení 

na stavby v investorstve Mesta.
n  Príprava zmlúv o dielo pre projektové a stavebné práce.
Predpokladaný dátum nástupu: 
1. 10. 2022
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní, 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, zna-

lostí a zručností,
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku o  bezúhonnosti, t. j. že nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
d) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých na úče-

ly výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných 
údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 21. 9. 2022 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na adresu Mestský 
úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
Forma obsadenia miesta: 
Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na základe oso-
bitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Kontaktná osoba:
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP 
a zariadení MsÚ, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 30
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou 
primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci pod-
mienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového ko-
nania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v  Michalovciach a so 
zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

Vysielanie TV Mistral v analógovej podobe 
v sieti UPC bolo ukončené.

Pre pokračovanie sledovania 
digitálnej TV si je potrebné ju preladiť, 

alebo navštívte www.upc.sk/kvalitnejsiatv
Vysielanie TV Mistral je v digitálnej TV

spoločnosti UPC. 

Noviny Mistral
a Športové správy

premiérové vysielanie vždy od štvrtka večera

Záznam 
zo Zemplínskych slávností 2022 – 3. časť

DFS Zemplínik – 50.výročie „S láskou k poznaniu“
od piatka 2.9. do štvrtka 8.9. vždy o 14.00 hod.

Nájdete nás aj na 
www.tvmistral.sk, na Facebooku a na YouTube (Redakcia Mistral)

A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN – v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.
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Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky 
na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 
piva, hliník, 1944), medaily, plakety, odznaky, etikety, účtenky, 
listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, 
podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom 
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.  
Tel.: 0944 009 259

n	Dám do prenájmu zariadenú garsónku pre 1 osobu, blízko centra. 
Tel.: 0904 033 155

n	Učiteľka na dôchodku hľadá do prenájmu garsónku alebo menšiu 
izbu na nižších poschodiach. Tel.: 0908 844 449

n	Dám do prenájmu garáž pri kotolni, Ulica prof. Hlaváča, 
pred bl. Z1, Ulica Martina Rázusa. Tel.: 0949 684 536

malý oznamovateľ

Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je byt a smútok v ňom.
Dňa 21. septembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustil drahý 

LADISLAV STYRANČÁK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Ružena, deti a rodina

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, 
že dňa 18. augusta nás navždy opustil 

vo veku 93 rokov náš drahý otec, dedko a pradedko 

VILIAM MAICHER
dcéry Eva, Anna, Monika, zaťovia, 

vnuci a pravnuk

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
 PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE – POLICAJT 

(predpokladaný nástup do zamestnania 1. 10. 2022) 

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
 a) minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
s maturitou 
Ponúkaná mzda:
781,- až 925,- Eur (podľa odpracovaných rokov) po získaní osobitného kvalifikač-
ného predpokladu. K základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. 
výšky 100 %. K platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky (za zmennosť, prácu 
v noci, za prácu v sobotu alebo v nedeľu, za prácu vo sviatok, za prácu nadčas). 
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení) 
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovací-

mi jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti 

(základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, 
o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trest-
ného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná 
spôsobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon)  

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávne-

nia a doterajšej praxe
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 19. 9. 2022, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť do-
ručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce s  označením "Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt". 
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým ozna-
čením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Dátum, hodina a miesto uskutočnenia výberového konania: 
27. 9. 2022 o  08.30 hod. v zasadačke Mestskej polície v Michalovciach na Námestí 
osloboditeľov 83. Prihlásení uchádzači sa dostavia na výberové konanie v stano-
venom termíne bez ďalšej pozvánky. Do výberového konania budú zaradení iba 
uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požiadavky na danú pozíciu.
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mes-
ta. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberové-
ho konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a zároveň 
súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

n	16. septembra od 9.00 hod. do 12.00 hod., úseky: Ul. priemyselná 
č. d. 1, Ul. vihorlatská č. d. 2, 3, 4

n	20. septembra od 10.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. M. Rázusa 
č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 8, Ul. Štefánikova č. d. 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 
33, 35, 37, 39, 45, 1367/13, 1367/13, 1367/17, 1368/29, 1368/29, 
1368/31, 1368/33, 1369/35F, 1369/41, 1369/45

n	21. septembra od 8.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. Staničná č. d. 3
n	27. septembra od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. močarianska 

č.  d. 1, 4, 7, 10, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 1458/17, 1475/15, 1536, 
3665, 4873, 4895, 5824, 6752, Ul. priemyselná č. d. 1, 2, 3, 4, 5852, 
Ul. vihorlatská č. d. 1, 2, 3, 4

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

prerušenie distribúcie elektriny

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

VÝBOR ZO SZZP V MICHALOVCIACH POZÝVA NA

ŠPORTOVÉ HRY 
ZDRAVOTNE 

POSTIHNUTÝCH
21. SEPTEMBRA O 9.00 HOD.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA T. J. MOUSSONA 

•
HRY SA KONAJÚ POD ZÁŠTITOU 

PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

ŠPORTOVÉ HRY ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
21. 9., 10.00 hod., ZŠ T. J. Moussona
Info: ZO SZZP – J. Koščo, tel.: 0905 366 312

Futbal
AFK TOPOĽANY – MFK ŤAHANOVCE
25. 9., 15.00 hod., V. liga Juh, dospelí VsFZ – 8. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC KOŠICE
16. 9., Tipos Extraliga, 1. kolo

HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
23. 9., Tipos Extraliga, 3. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – HC DAC DUNAJSKÁ STREDA 
24. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 4. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Turistika
TRI (ŠTYRI) HRADY ZEMPLÍNA, VINNÉ – JASENOV – BREKOV 
(ČIČVA)
24. 9.
Info: www.kstmichalovce.sk

MAJSTROVSTVÁ SVETA VETERÁNOV V DŽUDE 
V dňoch 7. až 11. septembra prebiehali v poľskom Krakove 
Majstrovstvá sveta veteránov. Konali sa za účasti aj dvoch 
pretekárov z Michaloviec. Výsledky dosvedčujú, že tam 
neboli zbytočne. Vo vekovej kategórii M8 (65 – 70 rokov) 
a váhe +100 kg obsadil Viliam Kohút tretie miesto a Peter 
Kolesár vo vekovej kategórii M3 (40-45 rokov) a váhe 
do 90 kg po fantastickom výkone druhé miesto. Celkovo 
sa majstrovstiev zúčastnilo 837 pretekárov zo 60 štátov. 
Našim zástupcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Gabriel Čopák

V rámci výzvy DS/2022 
Košického samosprávneho 
kraja bol BK-D Michalovce 
úspešným žiadateľom 
projektu s názvom 
Športové a výmenné 
stretnutie žiakov 
pri príležitosti 100. výročia 
Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach.

Podujatie bolo realizované s  fi-
nančnou podporou Košického sa-
mosprávneho kraja. Ďalším part-
nermi podujatia boli BK-D Mi-
chalovce, 1.BK Michalovce, mesto 
Michalovce a ďalší.

Súčasťou podujatia bol medzi-
národný basketbalový turnaj, ktorý 
sa konal počas víkendu od 9. do 
11.  septembra. Turnaj otvoril zá-
stupca primátora mesta Michalov-
ce Miroslav Dufinec. Účastníkmi 
turnaja boli domáci juniori 1.BK 
Michalovce, Humenné, maďarský 
Eger a poľský Przemyśl. Odohra-
li spolu tri stretnutia. Orli nenašli 
premožiteľa ani v  jednom stretnu-
tí. Hoci sa rozbiehali pomalšie 
a  prvé stretnutia priniesli mnoho 

nepresností v  streľbe i  straty, dalo 
sa to na štart prípravy očakávať. 
Michalovčania sa však postupne 
rozohrali a  vyvrcholením turnaja 
bol vynikajúci zápas o  prvenstvo. 
V  ňom po tuhom fyzickom boji, 
emóciách, viacerých vyfaulovaných 
hráčoch zvíťazili nad Poliakmi. 
Hala gymnázia videla vyrovnaný 
a  kvalitný basketbal. Od polovice 
tretej štvrtiny mali domáci naviac 

a  výhru potvrdili aj presnou streľ-
bou. V  obrane zahral výborne Se-
renčko a  bodovo v  poslednej časti 
potiahol družstvo Jasovský. Turnaj 
bol výbornou previerkou do za-
čiatku prípravy. Vo vyrovnanom 
zápase o tretie miesto porazil Eger 
družstvo 1.BK Humenné. Trofeje 
víťazom odovzdali riaditeľka Gym-
názia P. Horova Katarína Olšavová 
a poslanec KSK Milan Kaplan. 

Súčasťou podujatia bola ja pre-
zentácia na pôde jubilujúcej školy. 
Účastníkom turnaja okrem pre-
hliadky priestorov a  učební pred-
stavili aj  osobnosti a  zaujímavé 
príbehy z histórie školy. Zaujímavá 
bola pre športovcov aj prehliadka 
starej telocvične. O  prezentáciu 
sa postarali učitelia Matej Starják 
a Vladimír Čan. 

Peter Biganič

Michalovčania víťazom domáceho turnaja juniorov


