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v michalovskej pôrodnici

Novoročný príhovor primátora mesta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
MILÍ MICHALOVČANIA!
P
red niekoľkými dňami sme
sa rozlúčili s rokom 2021
a vstúpili sme do nového
kalendárneho roka veriac, že ten
konečne, aspoň čo sa týka pandémie corona vírusu, bude lepší ako
ten predchádzajúci. Práve corona
svojím delta variantom spôsobila,
že uplynulý rok bol v mnohom
veľmi problematickým a žiaľ, pre
mnohé rodiny, michalovské nevynímajúc, aj tragický.
Podobne ako inde vo svete
aj v Michalovciach by jej dopad
bol ešte horší, keby s ňou aj za nás
nebojovali naši zdravotníci, ktorým aj ja, využívajúc tento priestor,
za to v mene vás všetkých úprimne
ďakujem. Treba oceniť, že v tomto
smere bolo aktívne aj naše mesto
tým, že sme organizačne zabezpečovali testovanie a prispeli sme
aj inak pomocou našim zdravotníkom.
Keďže v období, ktoré sme prežívali a prežívame, sme sa, kvôli obmedzenému počtu účastníkov pohrebov, nemohli na poslednej ceste
rozlúčiť s mnohými našimi spoluobčanmi tak, ako by si to každý
jeden z nich zaslúžil, privítali sme
návrh na ich uctenie si aj iným spôsobom tým, že sme sa stali jedným
z miest, kde je zasadená lipa na počesť obetiam Covidu a ja sa aj tu
na tomto priestore hlboko skláňam
v úcte k ich pamiatke.
Ctené dámy, vážení páni!
Napriek mnohým obmedzeniam život v meste v uplynulom
roku neustál. Všetky organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pracovali v najväčšom možnom
rozsahu, v akom to len v danom

čase bolo možné. Takmer na sto
percent fungovali Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce a Mestská polícia Michalovce,
vďaka ktorým bolo mesto čisté, nenahromadil sa nám tu komunálny
odpad, bolo pokosené, svietilo nám
verejné osvetlenie a aj nárast pohrebov, ktoré, žiaľ, doba priniesla,
mesto zvládlo. Michalovce pritom
zostali mestom bezpečným, pravidelne monitorovaným a z mestského úradu zodpovedne riadeným,
a to aj napriek obmedzeným vzájomným kontaktom zodpovedných

Všetkým vám, milí
priatelia, želám,
aby rok 2022 bol
pre každého z vás
rokom šťastným
a vydareným.
Viliam Zahorčák

pracovníkov i kontaktov s vami,
občanmi. Stopercentne fungoval
aj Michalovský domov seniorov
a v plnom rozsahu sme zabezpečili
aj terénnu sociálnu opateru a navyše sme sa ako mesto zúčastnili
aj v roku 2021 na dňoch dobrovoľníctva, čím sme sa v tomto smere
stali jednou z najaktívnejších samospráv v rámci Slovenska. Zvlášť
v ťažkých časoch šírenia pandémie

aktuality

sa nám všetkým pozitívne vrátilo
to, čo väčšina občanov nevidí a časť
zámerne nechce vidieť, a to dlhodobá mravčia práca v marginalizovaných skupinách prostredníctvom
našich komunitných pracovníkov,
terénnych sociálnych pracovníkov
a miestnych občianskych poriadkových hliadok, ktorí pracovali v ťažkých podmienkach priamo v týchto
lokalitách a prispeli k tomu, že naše
mesto doterajšie nároky z toho plynúce zvládlo a zamedzilo komunitnému šíreniu corony.
Aj napriek núdzovému stavu sme
sa vysporiadali s organizáciou a realizovaním sčítania obyvateľstva.
Pre mnohých možno zanedbateľný
akt, ale to, ako sme k tomu zodpovedne pristúpili, bude cítiť najbližších 10 rokov prostredníctvom prerozdelenia finančných prostriedkov
odvíjajúcich sa aj od takto zisteného
počtu obyvateľov.
S veľkými problémami, ale
so cťou sa vysporiadali naši učitelia,
ale aj množstvo z vás rodičov, s tzv.
online vyučovaním. Organizačne
zabezpečiť takéto výchovno-vzdelávacie procesy, zvládnuť nečakané
a dlhé uzatváranie škôl a školských
zariadení nebolo ľahké a ani bezbolestné.
Oceňujem preto prácu všetkých,
ktorí toto všetko napriek uvedeným
obmedzeniam zvládali a v konečnom dôsledku zvládli veľmi dobre.
Úsilie všetkých oceňujem o to viac,
že mnohé z procesov som kvôli
svojim poslaneckým povinnostiam v Národnej rade Slovenskej
republiky musel prostredníctvom

pokračovanie na 4. strane

MESTSKÝ ÚRAD
MICHALOVCE

poskytuje služby,
ktoré nemôžu byť
vykonané prostriedkami
diaľkovej komunikácie,
nevyhnutné služby
matriky, podateľne
a evidencie obyvateľstva
v týchto klientskych
dňoch a hodinách
pondelok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
streda
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
piatok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Ostatné služby sa poskytujú
v dohodnutých prípadoch
a nevyhnutnom rozsahu.

OČKOVANIE

aj bez registrácie
8. januára
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
dospelí ľudia
Veľkokapacitné
očkovacie centrum
Michalovce,
Gymnázium P. Horova

HLASUJTE
ZA
K PARK
V MICHALOVCIACH
kauflandpark.sk
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AKTUALITY

Projekt na podporu
Koľko lásky sa zmestí
opatrovateľskej služby do škatule od topánok?
Mesto Michalovce získalo
nenávratný finančný
príspevok z Európskeho
sociálneho fondu
na dopytovo orientovaný
projekt Podpora
opatrovateľskej služby
v meste Michalovce II
vo výške 489 600 eur
na roky 2022 až 2023.
Mesto Michalovce poskytuje
domácu opatrovateľskú službu od
1. 1. 2003 po prechode kompetencií
štátu na obce. Z hľadiska sociálnej
politiky mesta a pre podporu komunitných vzťahov má rozvoj opatrovateľskej služby, ktorá je zameraná na konkrétne potreby klientov,
veľký význam, lebo je poskytovaná
v domácom prostredí, nevytrháva
občanov z ich prirodzeného prostredia a umožňuje aj väčšiu spoluprácu
s rodinou a kontakt s komunitou.
Mesto Michalovce poskytuje svojim občanom opatrovateľskú službu
terénnou formou, a tak im umožňuje
žiť nezávislý život v ich bežnom domácom prostredí, zlepšuje životnú
situáciu a sociálne začlenenie týchto
ľudí s odkázanosťou. Opatrovateľská
služba zahŕňa úkony pomoci pri samoobslužných úkonoch – osobnej
hygiene, pri motorike a mobilite, pomoc pri starostlivosti o domácnosť
klienta, pri základných sociálnych
aktivitách, dohľad pri stravovacom,
pitnom a liečebnom režime. Zvlášť
v čase pandémie je poskytovanie
služby veľmi náročné, ale je o to potrebnejšie.
Náklady mesta na opatrovateľskú
službu narastajú, mesto sa v rokoch
2016 – 2018 zapojilo do národného
projektu opatrovateľskej služby (NP
POS), čím sa mestu časť finančných
prostriedkov refundovala. Od januára 2019 do februára 2021 mesto realizovalo ďalší, dopytovo orientovaný projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Michalovce, ktorým získalo pre mesto 496
470 eur na refundáciu 33,5 plných
pracovných úväzkov miezd opatrovateliek. Mesto reagovalo na výzvu
v rámci nástroja politiky súdržnosti REACT-EU – konkrétneho cieľa
„Podpora obnovy po kríze spojenej
s pandémiou COVID-19 vrátane jej
sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oži-

venia hospodárstva“ ďalším dopytovo orientovaným projektom na zabezpečenie opatrovateľskej služby.
Projekt mesto začalo po podpise
zmluvy realizovať od 1. decembra
2021. Podpora opatrovateľskej služby refundáciou miezd pre 30 plných
pracovných úväzkov opatrovateliek
bude trvať do novembra 2023.
Každoročne odbor sociálnych
vecí dostane viac ako 50 nových
žiadostí na posúdenie odkázanosti
zo strany občanov s požiadavkou
na opatrovateľskú službu, tento počet postupne narastá. Opatrovateľská služba je poskytovaná v priemere pre 115 osôb každý mesiac. Mesto
chce aj prostredníctvom tohto projektu všetkým posúdeným občanom
s odkázanosťou poskytnúť túto službu čo najväčšiemu počtu žiadateľov.
Potreba realizácie hlavnej aktivity
projektu – Poskytovanie opatrovateľskej služby – vyplýva zo zvyšujúceho sa počtu žiadostí o posúdenie
odkázanosti a súčasne tzv. starnutia
obyvateľstva, zvyšujúceho sa percentuálneho podielu ľudí nad 65 rokov
v rámci obyvateľov mesta.
V meste Michalovce patrí výška úhrady za poskytovanie OS
v schválenom Všeobecne záväznom
nariadení Mesta medzi najnižšie
stanovené ceny v porovnaní s ostatnými mestami na Slovensku. Mesto
Michalovce okrem opatrovateľskej
služby poskytuje v súlade s platnou
legislatívou aj ďalšie sociálne služby, ktoré sú registrované v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb
na KSK ako sú pobytové sociálne
služby, ambulantné sociálne služby,
sociálne benefity, ako aj iné služby
v sociálnej oblasti – stravovanie, pedikúra, rehabilitácia, pranie, žehlenie.
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu
života občanom mesta Michalovce
odkázaným na poskytovanie opatrovateľskej služby v ich prirodzenom
domácom prostredí, zabezpečiť odkázaným občanom cenovo prístupné sociálne služby. Z projektu bude
hradených 18 plných a 24 polovičných pracovných úväzkov, zvyšné
náklady bude hradiť mesto zo svojho rozpočtu a časť nákladov hradia
klienti podľa platného VZN.
jama

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Najkrajšie sviatky v roku
sme oslávili nedávno. Vďaka
iniciátorke projektu Koľko
lásky sa zmestí
do škatule od topánok?
si pod vianočným
stromčekom našli darčeky
aj tí, pre ktorých
sa stali obyvatelia domova
dôchodcov jedinou rodinou.
K projektu lásky sa pridali aj žiaci
Cirkevnej základnej školy sv. Michala Michalovce. Pri vianočnej hudbe
pracovali veľmi usilovne a svižne.
Škatule najprv zabalili do vianočné-

ho baliaceho papiera a potom naplnili darčekmi pre starkých. Pomodlili sa tiež za ich zdravie. Nechýbala
radosť z dobre vykonanej práce.
Katarína Kuncová

Michalovce v roku 2021
K 1. januáru 2022
bolo v Michalovciach
evidovaných 36 161
obyvateľov, z toho 18 831
žien a 17 330 mužov.
V uplynulom roku sa v našom
meste narodilo 1 050 detí, z toho
274 Michalovčanov, 146 chlapcov
a 128 dievčat.
Najčastejšie dievčenské mená boli
Sofia, Lea, Eliška a Mia. Najčastejšie
chlapčenské mená boli Matias, Tobias, Oliver a Leonárd. Na michalovskej matrike sme zaznamenali aj nezvyčajné mená, pre dievčatá Fruzsina, Melek, Levente, Abigail, Avel,

Ava, Nihal, Tessa či Loriana, chlapčenské Faruk, Noel, Esteban, Asian,
Izmael, Ryan a Hasan. Trend návratu
k tradičným slovenským menám pokračuje, pre dievčatá Anna, Mária,
Ružena, Alena a Margita, chlapčenské Jozef, Ján, Marián, Juraj a Štefan.
Na matrike v Michalovciach
sa zosobášilo celkovo 195 párov.
Cirkevných sobášov bolo 121 a civilných 74. V jednom prípade sa sobášili maloletí snúbenci na základe
súdneho povolenia. K rozvodu pristúpilo 89 manželstiev.
Celkový počet úmrtí bol 1 078,
z toho 451 Michalovčanov, 233 mužov a 218 žien.
rr

pobačeňe Miž a z varoš a

Vinš novoročni
Stari ročok še nam včera pominul.
Veľo toho dobroho, no i planoho nahriznul.
Zos coronu natrimoval, veľo ľudzi nam pochoval.
I chľebika skurka zhorkla, bo i ňeščesca priňesla.
Ňichto še tomu ňeradoval, každi statočňe bojoval.
Korunka še kotuľala, dolu vodu še pobrala.
Kešeň prazdna ostava, smutna naša zahrada.
Stara brada dorosla, ohňostroje ju dokonča.
Nemluvňatko privitajme, do perinki frišno dajme.
Ňikomu ho ňedajme, ľem na svuj bok trimajme.
Bi ho zvada ňechopila, rečami ho ňeglupila.
Žebi še nam ňezachorel, ňespišňel i ňezľeňivel.
Bi ľem na osoch nam rosnul, mocňel, mudri bul.
Rohľikom še ňedal opic, podlojsci prekuknul.
Chasu našu naj rozširi i zaščepi.
Žebi buľi na zlojsc šickej čvargoj i glupojsci.
Bo za stul nam šednuc treba, robotu i radojsc priňejs.
Žebi ňeľem reči še hutoreľi, no stul prazdňi bul.
Aľe viharnute rukavi svojo plodi priňešľi dňejs.
Bo zdravi narod zna, co je mamon.
No ma i svoju česc.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

Rekonštrukcia plavárne pokračuje
V septembri minulého
roka sa začala komplexná
rekonštrukcia mestskej
plavárne. Stavebné práce
sa týkajú existujúceho
objektu s prístavbou
v bazénovej časti. Budú
vynovené vnútorné
priestory a zlepšia
sa hygienické pomery
v objekte. Bazénová časť
objektu bude prístavbou
rozšírená o dva ďalšie
bazény (pre neplavcov
a detský bazén).
Pre oddych budú na druhom
podlaží vytvorené wellness priestory so štyrmi nanovo navrhovanými
saunami a priestrannou oddychovou miestnosťou.
Od začiatku rekonštrukcie boli
vykonané búracie a demontážne práce. Boli vybúrané vnútorné
priečky na oboch podlažiach. Bola
odstránená stará bazénová technológia, rozvody vzduchotechniky a vzduchotechnické jednotky,
rozvody ústredného vykurovania,
vody a elektroinštalácie. Boli tiež
vybúrané výplne otvorov v obvo-

dových stenách a obnažené jednotlivé stavebné konštrukcie.
Po obnažení jednotlivých konštrukcií bola Technickou univerzitou v Košiciach zrealizovaná experimentálna diagnostika nosnej
konštrukcie objektu pre posúdenie
z hľadiska statiky. V zmysle záverov
tejto diagnostiky je nutné zrealizovať sanáciu strešných panelov a následne zreprofilovať kryciu vrstvu,

zreprofilovať povrch väzníkov nad
bazénovou halou, odstrániť všetky
vrstvy podlahy na druhom podlaží
a zameniť pôvodne plánované murované priečky na tomto podlaží
za sadrokartónové. Taktiež bude
potrebné ošetriť výstuž a obnoviť
kryciu vrstvu dolnej strany stropnej dosky nad prvým nadzemným
podlažím. Na stĺpoch je potrebné
upraviť kryciu vrstvu výstuže a stĺpy

v suteréne je potrebné obetónovať
s doplnením strmienkovej výstuže.
Taktiež je potrebné upraviť preklady nad jednotlivými otvormi.
Vynovený objekt bude naďalej
slúžiť občanom na aktivity spojené
s plávaním a oddychom vo wellness časti objektu. V zmysle projektu
je ukončenie prác plánované v roku
2023.
MsÚ

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek začalo
Od 1. januára 2022
sa na Slovensku spustil
nový zálohovací systém.
Zálohovať sa po novom
budú všetky jednorazové
plastové fľaše a plechovky
od nápojov s objemom 0,1 l
až 3 l vrátane.
Zálohované obaly bude možné
vrátiť vo viac ako 2000 prevádzkach. Cieľom je vyzbierať 99 %
nápojových obalov, čo v praxi znamená 1,2 miliardy plastových fliaš
a plechoviek. Pre efektívne využitie
zálohovania je dôležité poznať odpovede na tieto otázky:
Ako spoznám zálohovaný
obal? Pri nákupe produktov si
treba všímať grafický symbol (Z)
umiestnený v blízkosti čiarového
kódu a text ZÁLOHOVANÉ.
Aká je výška zálohu a prečo?
Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky.
Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.
Platím záloh od 1. januára
hneď za všetky plastové fľaše
a plechovky? Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a ple-

chovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto
označením sa zálohujú a po vrátení
na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Ostatné plastové
fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber
tak ako doteraz.
Ako sa budú obaly vracať? Zálohované obaly je potrebné vrátiť
na odberné miesto bez zostatkovej
tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby
na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Kedy dostanem záloh späť?
Po vrátení obalu na odberné miesto.
Zálohomat alebo obsluha vám
vydá potvrdenku s výškou zálohov
za obaly, ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej
predajne.
Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený
zber? Ak zálohovaný obal vyhodíte
do separovaného odpadu, prídete
o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak
možnosť výroby rovnakého obalu
za menšej spotreby energie.
Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami bez označenia
symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ? Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestla-

čené nápojové obaly označené symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ.
Obaly bez označenia symbolom Z
nie sú zálohované a je potrebné vyhodiť ich tak ako doteraz, stlačené
do žltej nádoby na triedený zber.

Všetky ďalšie potrebné informácie k zálohovaniu nápojových
obalov nájdete na webovej stránke
https://www.slovenskozalohuje.
sk/.
red
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dokončenie novoročného príhovoru z prvej strany...
telefónu či počítača riadiť z Bratislavy, čo však, dúfam, vďaka mojim
zástupcom, vďaka vedeniu mestského úradu, jednotlivých vedúcich odborov a ostatných riadiacich
pracovníkov v meste výraznejšie
cítiť nebolo.
Vážení spoluobčania!
V prvých štyroch mesiacoch
uplynulého roka ustal najmä kultúrny život v meste. Neboli žiadne
podujatia, nič sa nekonalo, kultúrne inštitúcie v meste ponúkali online aktivity ako video prezentácie,
kvízy, súťaže, online výstavy a virtuálne prehliadky. Podobne to bolo
aj so športovým životom, kde fungovali len súťaže vrcholového športu, avšak takmer výlučne bez účasti,
alebo len s obmedzenou účasťou
divákov.
Isté oživenie nastalo v máji,
kedy malá galéria nášho mestského
kultúrneho strediska začala ponúkať výstavy a ponúkala ich potom
takmer nepretržite až do konca
roka. Vďaka tomu bolo možné
uskutočniť pietne akty kladenia
vencov k výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, neskôr v auguste k výročiu vypuknutia SNP, či v novembri k výročiu ukončenia 1. svetovej
vojny. Kvôli tretej vlne pandémie
sme však už akt kladenia vencov
k výročiu oslobodenia mesta urobili už vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Život v meste v júni oživilo podujatie Zemplín veterán rallye a výstava v Galérii pod nebom venovaná 777. výročiu prvej písomnej
zmienky o meste.
Počas leta sme mali možnosť
zúčastniť sa na dvoch koncertoch
Michalovského organa, folklórneho festivalu Na Zempliňe tak
a Zemplínskych slávností, ktoré
sa konali v skrátenej forme počas
jedného večera a iba za účasti domácich súborov. V závere leta sme
v Michalovciach mali možnosť
vidieť tanečnú show Romeo+Júlia v podaní Slovenského divadla
tanca, pod vedením nášho rodáka
Jána Ďurovčíka a koncert skupiny
Fragile.
V októbri sme pri príležitosti
150. výročia vzniku železničnej
trate Michaľany – Humenné mali
možnosť privítať na našej železničnej stanici historický parný rušeň
a vydali sme ďalšiu knihu zo série
História Michaloviec, venovanú
tentokrát armáde a konkrétne Pešiemu pluku a jeho 20 ročnému pôsobeniu v Michalovciach v rokoch
1919 – 1939.
Posledným kultúrnym podujatím roka bolo v novembri ocenenie osobností k 777. výročiu prvej
písomnej zmienky o meste a pri tej
istej príležitosti aj spustenie preda-

ja bankovky 0 Euro Souvenir, ktorú
mesto na túto počesť vydalo. Tomuto výročiu sme sa venovali aj počas
celého roka i tým, že okrem spomínaných aktivít, sme na tribúne
pri mestskom úrade umiestnili
veľkoplošné banery a v spolupráci so Zemplínskym múzeom sme
v dvojtýždenníku Michalovčan
pripravili seriál siedmich článkov
od historika Martina Molnára s názvom Míľniky historického vývoja
Michaloviec.
Značne utlmený športový život v meste v roku 2021 fungoval,
ako sme už uviedli, viac menej len
na vrcholovej úrovni. Naše kluby,
ktoré nás v týchto súťažiach reprezentovali, aj teraz nesklamali.
Hádzanárky Iuventy už tradične
získali Slovenský pohár a následne
aj v poradí už trinásty titul majsteriek Slovenska, pričom v spoločnej
slovensko – českej lige obsadili
druhé miesto. Veľký úspech dosiahli aj hokejisti Dukly Ingema, ktorí
v najvyššej slovenskej súťaži obsadili tretie miesto a získali pre naše
mesto historicky prvý bronz. Očakávania naplnili aj futbalisti MFK
Zemplín tým, že sa zachránili v najvyššej súťaži.
Z úspechov, ktoré vo verejnosti
až tak nerezonovali, treba spomenúť 1. miesto v šprinte na 60 metrov
na Európskych atletických hrách
v Brne, ktoré obsadila jedenásťročná žiačka ZŠ T. J. Moussona Nelka
Kucáková, čím sa stala detskou
majsterkou Európy a popritom tam
skončila aj na druhom mieste v skoku do diaľky vo svojej kategórii.
V Detskom Davis Cupe tenisových družstiev do 10 rokov Tenis
junior team Michalovce, ktorý reprezentovali Sebastián Janda, Max
Kimák, Michal Dudič a Filip Šimko, obsadil tretie miesto.
Veľké úspechy v minulom roku
dosiahli naši džudisti. Dominika
Kincelová a Milan Ruják sa v poľskej Varšave stali majstrami Európy
v kategóriách do 23 rokov. V dorasteneckých kategóriách sa majstrami Slovenska stali Michal Gaľa
a Gabriel Čopák ml. a tretie miesta
vo svojich kategóriách obsadili Filip Hamadej a Tomáš Popjak.
Majstrom Slovenska kadetov
v streľbe zo vzduchovej pištole na 60
rán sa stal člen Športového streleckého klubu mládeže Michalovce
Juraj Eľko a Ema Mišovčíková bola
absolútnou víťazkou na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji
v kategórii junioriek do 60 kg.
Za úspech môžeme považovať
aj to, že viacerí michalovskí športovci boli aj členmi slovenských reprezentačných výberov.
Jednou zo športových udalostí
roka bolo aj pripomenutie si 85. vý-

ročia basketbalu v Michalovciach,
ktorého vyvrcholením bol slávnostný večer začiatkom septembra, na ktorom sa stretlo množstvo
tých, ktorí históriu tohto športu
v meste tvorili.
Vážení spoluobčania!
Je akýmsi nepísaným pravidlom, že úspešnosť toho ktorého
roka sa pri miestnych samosprávach meria hlavne množstvom zrealizovaných investičných aktivít.
Ak sa teda pozrieme na naše mesto
v uplynulom roku aj z tohto pohľadu, vychádza nám, že aj napriek
obmedzeniam sa aj na tomto úseku
nemáme za čo hanbiť.
Najväčšími investičnými aktivitami uplynulého roka bola premena križovatky pri hoteli Družba na
riadenú, pričom sa značne zmenil
aj celý jej priestor. Rekonštrukciou
predných priestorov prešiel objekt
Zlatého býka, čoho výsledkom
bolo vytvorenie nových výstavných
priestorov so zázemím a priestory
pre novú turisticko-informačnú
kanceláriu. V rámci projektu Regenerácia medziblokových priestorov
Sídliska západ tam vzniklo nové
rozsiahle ihrisko, ktorého kópie
by sme chceli vytvoriť aj na ďalších
sídliskách v meste.
Športovú infraštruktúru rozšírila nová florbalová hala, ktorú sme postavili v areáli ZŠ T. J.
Moussona, a ktorá, veríme, pomôže nielen ďalšiemu rozvoju florbalu, ale pomôže aj škole s výučbou
telesnej výchovy.
V priebehu minulého roka sme
začali rekonštrukciu historického
parku Kerta, ktorú veríme, dokončíme v tomto roku a nadviazať na
to chceme aj komplexnou rekonštrukciou Kostolného námestia,
čomu sme v uplynulom roku venovali pozornosť realizáciou všetkých
procesov, ktoré samotnej výstavbe
predchádzajú.
Azda najnáročnejšou investičnou aktivitou uplynulého roka je
rekonštrukcia našej plavárne. Je
to investícia za viac ako 3 milióny eur, ktorej podstatná časť by
sa mala zrealizovať v tomto roku
a ukončená by mala byť až v roku
budúcom. Náročnosť tejto rekonštrukcie, a to po každej stránke
– pracovnej aj finančnej, je o to
väčšia, že už teraz, počas búracích
prác, sa ukazuje množstvo nových
problémov, s ktorými investor ani
projektant nemohli počítať. Ostáva
veriť, že napriek všetkému sa nám
podarí dielo úspešne v budúcom
roku ukončiť a Michalovciam tým
pribudne ďalší pekný športový stánok.
V minulom roku sme ukončili aj rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy vo Vrbovci,

kde sme tým vytvorili priestory
aj pre ďalšie denné centrum seniorov, ktorému sme ho zároveň
aj dali do užívania.
Po ukončení rekonštrukcie
spevnených plôch na Sídlisku západ sme pokračovali v rekonštrukciách ciest a chodníkov v ďalších
častiach našich IBV.
V roku 2021 sme ich opravili
na uliciach Andreja Kmeťa, Terézie Vansovej, Boženy Nemcovej,
Jána Kollára, Vila-Real, Meďovská,
P. O. Hviezdoslava vrátane vstupu
na futbalový štadión pri medicínskom centre, na Ul. 9. mája a Tulipánovej.
Okrem toho, ďalšími rekonštrukciami a opravami prešli
aj objekty našich materských a základných škôl a priestory denných
centier. V MŠ na Mlynskej ulici
sme pripravili priestory pre predškolákov, v MŠ na Ulici Fraňa Kráľa sme vyriešili havarijný stav UK
pod spojovacou chodbou, v piatich
materských školách sme opravili
všetky toalety pre dospelých, v MŠ
na Komenského ulici sme opravili
pieskovisko a hracie prvky na školskom dvore, v ZŠ T. J. Moussona
sme opravili a vymenili svietidlá
v učebniach a na chodbách, v ZŠ
na Švermovej ulici sme zriadili
jazykovú učebňu a opravili chodbové priestory, v ZŠ na Komenského ulici sme zrealizovali výmenu
vodovodného potrubia v objekte
školy, v ZŠ na Krymskej ulici opravu havarijného stavu zatečených
jazykových a počítačových učební,
v ZŠ Pavla Horova sme vymenili
striešky nad hospodárskou budovou a v ZUŠ na Štefánikovej ulici
sme opravili strop, steny a dlažbu
vestibulu, kde došlo aj k výmene
elektroinštalácie a urobila sa tam
aj oprava vstupného schodiska
a realizácia rampy pre imobilných
občanov.
Vďaka našej spoločnosti Služby mesta Michalovce, ktorá tieto
opravy realizovala, došlo aj k oprave stropu a dlažby v zasadacej
miestnosti DC Močarany, k oprave
podlahy v DC v malometrážnych
bytoch, ale aj k úprave kancelárskych priestorov v C budove mestského úradu. Okrem toho pokračovali aj rôzne opravy v jednotlivých
bytových jednotkách malometrážnych bytov.
Milí Michalovčania!
Jednou z najvýznamnejších udalostí celoslovenského i medzinárodného významu minulého roka bola
návšteva Svätého otca na Slovensku.
Na jej úspešnom zabezpečení sme
sa svojou troškou podieľali aj my
a i vďaka tomu som mal možnosť

pokračovanie na 5. strane
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byť ako jeden z mála primátorov
a županov na osobnom stretnutí
s pápežom Františkom I., ktorému
som vo vašom mene odovzdal dar –
obraz Ľudmily Lakomej Krausovej
a prijal od neho pre nás všetkých
pápežské požehnanie.
Chcem veriť, že i vďaka tomu
sa bude naše mesto ďalej rozvíjať
aj v roku 2022. Veľmi si želám, aby
nás v ňom už nič neobmedzovalo
a aby sme naplno mohli zrealizovať
čo najviac zo svojich plánov. Tými
investičnými budú už spomínaná plaváreň a Kostolné námestie,
ukončenie rekonštrukcie parku
Kerta, oprava Stráňanského mosta, ďalšie rekonštrukcie tepelného
hospodárstva a zavedenie nového
systému práce v odpadovom hospodárstve.
Popritom plánujeme rekonštrukcie ďalších ciest a chodníkov
i výstavbu ďalších nových detských
ihrísk.
Aj naďalej plánujeme podporovať naše školy a športové kluby, aktivity seniorov, o ktorých sa naďalej
plánujeme starať minimálne tak
ako doposiaľ.

Rok 2022 bude významným
i tým, že v ňom bude odrazu dvoje
volieb. V ten istý deň si budeme voliť
predsedu Košického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva
KSK a primátora nášho mesta vedno s novými poslancami mestského
zastupiteľstva. Bude to náročné pre
všetkých, pre tých, ktorí budú voľby
pripravovať a zabezpečovať, ale náročné budú aj pre voličov najmä
tým, aby sa vo všetkom s nimi spojenom dokázali zorientovať.
Verím, že všetkým sa to podarí
a my si zvolíme do týchto pozícií
ľudí, ktorí nás nesklamú a dokážu zabezpečiť ďalší rozvoj mesta
a kraja, čo nám všetkým zo srdca
aj želám.
Všetkým vám, milí priatelia, tiež
želám, aby rok 2022 bol pre každého
z vás rokom šťastným a vydareným.
Aby bol rokom naplneným zdravím, pokojom a prosperitou, aby
bol rokom, v ktorom každý z vás
pocíti čo najviac úprimnej ľudskej
lásky, priazne a porozumenia.
Nech sa nám v ňom všetkým
darí čo najviac!
Viliam Zahorčák

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
MÚZEUM V MINULOSTI A V SÚČASNOSTI
rok 2022 v znamení 65. výročia, online diskusia, YouTube
Zemplínske múzeum v Michalovciach
O MALEJ JEDLIČKE
videorozprávka, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy
SPOLOČNÉ KORENE
výber z tvorby ukrajinských autorov, výstava predĺžená
do 31. januára, galéria v Zlatom býku, vstup do galérie je v režime OP
MYRON ŠPENIK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
výstava predĺžená do 31. januára, malá galéria MsKS
vstup do galérie je v režime OP
DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
výstava predĺžená do 15. februára, Zemplínske múzeum
CESTA SLOVENSKOU AMERIKOU
online výstava, do 31. januára
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Ďakujme a buďme vďační za všetko
Ľudia sa zvyčajne často
na všetko sťažujú, dokonca
aj na to, čo je im neraz
aj osožné. Medzi tými, ktorí
sú nevďační, sú aj veriaci.
Nadávame na policajtov,
futbalových rozhodcov,
dokonca aj na svojich
duchovných. Rodičia
nadávajú na deti a deti
na rodičov, lebo sú aj zlí
rodičia a aj zlé deti.
Netvrdím, že nie sú aj zlí policajti, futbaloví rozhodcovia a aj zlí duchovní. Isté je, že medzi dobrými sa
vždy nájdu aj zlí. Ale život a spoločnosť si vyžaduje, aby boli aj policajti,
futbaloví rozhodcovia, duchovní,
rodičia a deti. Sú zlí ľudia a nevďační, ale sú aj dobrí a vďační. Aj nevďak
patrí k životu. Ak sa však stretneme

s nevďačnosťou, nič si z toho nerobme. Ani Isus Christos nebol výnimkou, aj On sa stretol s nevďačnosťou a nesťažoval sa. Pravda, vyčítal,
že keď vyliečil desať nemocných, len
jeden sa prišiel poďakovať a aj ten
bol Samaritán. Ostatní deviati prijali
vyliečenie a dobrodenie ako samozrejmosť, čo Boh musí dať. Tak tomu
je aj dnes s poďakovaním sa Bohu
a našim dobrodincom.
Príčinou nevďačnosti môže
byť aj povaha človeka, že považuje
všetko za samozrejmosť, alebo má
všetko a je ešte nespokojný a stáva
sa nevďačníkom. Lenže nevďačný
človek škodí sebe aj druhým. Čítal
som, čo písal jeden starší chirurg,
že koľkých ľudí od smrti vytrhol
a odchádzali bez vďaky, zaiste si
mysleli, že to je jeho práca, tak čo...
Ale ako sa hovorí, výnimky potvrdzujú pravidlo, jeden predsa len
pamätal na vďačnosť. Bolo to počas

fronty, kde mu cez ruky prešlo veľmi
veľa vojakov. Doniesli raz jedného
vojaka s roztrhanou tvárou, pozošívali všetko a postavili ho na nohy
a hovorili mu, aby niečo povedal
a on povedal ďakujem. Na tisíce som
zabudol, písal chirurg, ale na toho
jedného vojaka som nezabudol.
Už neviem, kde som to čítal, no
v jednom africkom jazyku slovo ďakujem prekladajú ako dívať sa späť.
K ďakovaniu sa dostane len ten
človek, ktorý sa obzrie späť a uváži,
čo sa mohlo stať a čo sa stalo. Preto
sv. apoštol Pavol píše: buďte vďační.
Hovorí sa, že kto ďakuje, duchovne
sa dotýka lásky darujúceho a zapaľuje lásku.
Ak sa nad tým všetkým zamyslíme, v našom živote nám mnohí ľudia
ďakovali, pomáhali a prišli nám na
pomoc, ak to bolo treba. Mnohí ale
zabudli na vďačnosť a poďakovanie,
mnohí nás ešte aj pourážali. Zvykne

sa hovoriť, že ak chceme mať hnevníka, stačí len požičať peniaze. Ale aj
toto je osožné pre náš život, lebo to
je pre nás ako horká tabletka, horká
kvapka lieku, čo nám pomôže. Takže
treba za všetko ďakovať, aj za toto.
Pozerajme sa pri rôznych príležitostiach, akou je aj začiatok nového
roku, aj späť a viďme lásku a dobrotu Božiu, ktorú nám preukázal Boh
počas celého roka a vrúcne ďakujme,
chváľme a oslavujme Boha. Viďme
lásku a dobrotu aj ľudí a aj im buďme
vďační za všetko, za dobré aj za zlé.
V ďakovaní Bohu nech nám pomôže
modlitba: Ďakujem ti, Bože, že som
tu, že žijem, že sa môžem rozprávať,
smiať sa a tešiť zo všetkého, čo si mi,
Bože, dal. Ďakujem za čas, že si
mi dožičil dožiť sa dnešného dňa,
za slnko, dážď, za priateľov aj nepriateľov. Ďakujem ti, že som tu, že žijem
a radujem sa zo všetkého.
Prot. ThDr. Štefan Horkaj

Súťaž Zemplínske pero nezastavila ani pandémia
Hoci pandemická situácia kultúre ani tento rok
nepriala, organizátorov súťaže pre začínajúcich autorov
Zemplínske pero to neodradilo.
Zorganizovalo ju Zemplínske
kultúrne centrum a hvezdáreň, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.
Keď súťaž Zemplínske pero vyhlásili v roku 1999 po prvý raz, jej
hlavným zámerom bolo podchytiť
začínajúcich autorov a poskytnúť im
priestor na prezentáciu a konfrontá-

ciu v regióne Zemplína. Autori súťažia v štyroch vekových kategóriách:
5. – 6., 7. – 9. ročník základných škôl
a príslušné ročníky osemročných
gymnázií, stredoškoláci a dospelí.
Súťaží sa osobitne v poézii a v próze.
Zemplínske pero napísalo tento
rok už svoj 23. ročník. Boli v ňom
zastúpené všetky súťažné kategórie.

„Literárne súťaže sú na to, aby sa autori konfrontovali s inými autormi,
aby si vypočuli názor poroty a videli
svoju tvorbu v kontexte iných začínajúcich autorov. Už druhý rok práve táto osobná konfrontácia chýba.
Aspoň čiastočne sme túto nevýhodu
nahradili a stretnutie s porotou sme
priniesli sprostredkovane cez nahrávku,“ povedala pracovníčka ZKCaH
Alena Navrátilová.
110 súťažných príspevkov od 51
autorov hodnotila trojčlenná poro-

ta, predsedníčka poroty Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD, členky Mgr.
Irena Vargová a Mgr. Erika Kuriľáková. Po prvý raz sa porota rozhodla udeliť titul Laureáta súťaže,
ktorý za najvyspelejšie práce v poézii získal Peter Dremmel, Obchodná
akadémia Michalovce.
Súťaž Zemplínske pero viac ako
dve desiatky rokov objavuje literárne talenty. Niektorí z autorov už
vydali aj vlastné knihy.
Nikoleta Sakáčová Kačmárová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Jakub Urban
Matej Molnár
Natália Chripáková

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE

zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom
nehnuteľnosť:
časť pozemku parcela E-KN č. 2170, k.ú. Michalovce, o výmere
do 14,00 m² na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom
prevádzkovania Letného kina, na dobu neurčitú.

Paralela s očkovaním
Pred sto rokmi
sa kanadskému lekárovi
Frederickovi Bantingovi a jeho
asistentovi Charlesovi Bestovi
po prvý raz podarilo izolovať
použiteľný pankreasový
hormón inzulín.
Písal sa 27. júl 1921 a inzulín získali z pankreasu psov. Po prvý raz ho
vyskúšali na 14-ročnom Leonardovi
Thompsonovi 11. januára 1922. Nečistý inzulín vyvolal alergickú reakciu, no
druhá, už očistená dávka mu zachránila
život. Za tento objav získal v roku 1923
Banting Nobelovu cenu za medicínu.
Od tej doby inzulín zachraňuje životy miliónom diabetikov. Kým pred sto
rokmi na vynáleze pracovali dvaja ľudia,
dnes na zlepšovaní inzulínu pracujú tisícky vedcov v špičkových laboratóriách.
Čo je však zaujímavé, že po objave
inzulínu ani jeden diabetik neodmie-

tol túto liečbu, a to z jednoduchého
dôvodu. Chcel žiť. Nebolo treba nikoho nútiť k aplikácii inzulínu, hoci
to nebol najšpičkovejší medikament,
ale zachraňoval život.
Aká je po sto rokoch paralela života? Dnes koronavírus zabíja státisíce ľudí. Vakcína, ktorú vymysleli
špičkové vedecké kolektívy, môže
zachraňovať životy. Pred sto rokmi
neexistovali kontrolné mechanizmy.
Dnes, keď vakcína proti koronavírusu
prechádza množstvom klinických skúšok, kontrolnými a schvaľovacími procesmi, mnohí nechcú ochrániť svoje
zdravie a život svojich blízkych. Koľko
už máme pre kovid na Slovensku vdov,
vdovcov, sirôt, mnohé vnúčatá ostali
bez babky a dedka. Je to strašné a bolestivé. Nerozširujte ich rady.
Prosím, prehodnoťte svoj postoj
k očkovaniu a nerobte iných nešťastnými.
Ing. Jozef Borovka

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových
ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 24. januára 2022 do 9.00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce 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: na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 24. januára 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Noviny Mistral
premiéra v piatok 7. 1.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Vianočný a novoročný koncert
SZUŠ TalentUm
premiéra
3. – 13. 1. vždy o 14.00 hod.

Piatok

Stalo sa v športe v Michalovciach v I. polroku 2021
strihový dokument
od piatka ??? vždy o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS

na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku
a na Youtube (Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií
TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

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@msumi.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105,
členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom
týždni – 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.
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prerušenie distribúcie elektriny
n 11. januára od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. kyjevská č. d. 10,
3494/10
n 12. januára od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. kyjevská č. d. 12,
3494/12
n 13. januára od 9.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. margarétová č. d. 5
n 14. januára od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. A. Markuša č. d.
1879/2, Ul. F. Kráľa č. d. 36 – 50 párne, 54, 56, 57, 58 – 76 párne, 80,
82, 1165/78, 3836, Ul. lastomírska ČOM 0000156270, Ul. okružná
č. d. 2, 6846/1, Ul. P. Jilemnického č. d. 57, 59, 65 – 79 nepárne, 83
– 99 nepárne, 884/61, 885/63, Ul. Š. Tučeka č. d. 4, 3511/2, 6583,
6820/19A, Ul. Š. Tučeka ČOM 0001384303, 0001455253, 0001443052
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Novosť je príležitosťou
Vstúpili sme do nového
roku. Je to opäť raz nový
začiatok, nový pohľad,
nová možnosť.
V tejto neľahkej dobe je takýto
postoj veľmi dôležitý. Ak sa rozhliadneme okolo seba, môžeme si všimnúť emóciu smútku, strachu a beznádeje. Všetko sa zdá ako bludný kruh,
z ktorého niet úniku. Svetu a človeku
v ňom chýba nádej. Jej plamienok je
možné rozdúchať iba vo vzťahoch.
Uprostred nich nemôžeme myslieť
iba na vlastné dobro. To svoje osobné
šťastie môžem prežívať za predpokladu, že vidím šťastných ľudí v mojej
blízkosti. Nebedákajme, že sa niečo
nedá, kým to nevyskúšame. Samotná izolácia, ktorú už prežívame príliš
dlho, si možno zaslúži inú optiku,
ktorá by v nás prelomila okovy smútku a bezradnosti. Dá sa vnímať ako
darovaný čas, ktorý sa viac nemusí
opakovať. Je to čas, ktorý plynie osobitným spôsobom pre každého z nás.

V ňom sa môžeme rozhodnúť o ďalšom smerovaní, môžeme rozhodnúť
o mnohých skutkoch nezištnosti
voči iným, ktorí sú možno v oveľa
ťažšej situácii ako my. Disponujeme
fyzickým zdravím? Vykročme teda
k tým, ktorí pre jeho deficit nemôžu
naplniť svoje túžby, ba ani základné životné potreby a tým sú možno
ohrození na živote. Staneme sa tak
pre mnohých tou pomyselnou vlahou do ich púšte života. Počúvajme
sa navzájom, komunikujme, nebuďme ľuďmi predsudkov, ale buďme
tými, ktorí prijímajú druhého človeka v jeho odlišnej mentalite.
Prijatie iných je neraz pre nich
formou oslobodenia a príležitosťou
pre zrod radosti. Myslime na to,
že zdravie je relatívne a preto je darom. Šťastie sa rodí vo vnútri, kľúč
k nemu teda máme my. Láska je večná, žime ju. To dokážeme iba vtedy
ak sa prestaneme báť. Využime túto
neopakovateľnú príležitosť kým
máme čas. Šťastnú cestu.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Dňa 9. januára uplynie rok,
odkedy nás navždy opustil náš drahý dedko

MICHAL GRÍB

s láskou spomína manželka Zuzana,
nevesta Viera a vnuk Michal

Primátor mesta Michalovce

vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone
prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

ZÁSTUPCA(KYŇA) PREDNOSTU
MESTSKÉHO ÚRADU MICHALOVCE

Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou
Ponúkaná základná zložka mzdy:
8. platová trieda v rozpätí od 1020,00 eur do 1224,50 eur podľa odpracovaných
rokov. K základnému platu sa priznáva príplatok za riadenie a podľa dosahovaných výsledkov osobný príplatok do max. výšky 100 %, ktorý nie je nárokovou
zložkou mzdy.
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b) minimálna prax 5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Prax v činnosti
verejnej správy a v riadení výhodou, ktorá bude zohľadnená v rámci hodnotenia uchádzačov.
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) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný
okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o informáciách, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch, zákon o službách
zamestnanosti, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, základná orientácia v ostatných právnych predpisoch, znalosť mikroprostredia mesta Michalovce
a činnosti samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy vykonávaných Mestom Michalovce.
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e) komunikačné a sociálne zručnosti
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe,
znalostí a zručností
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, t.j. že nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
d) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých
na účely 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 25. 1. 2022, do 15.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením "Výberové konanie zástupca prednostu Mestského úradu". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka:
Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č.552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Predpokladaný nástup do zamestnania 1. 3. 2022.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač súhlasí so zverejnením výsledkov
výberového konania v rozsahu podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. Súhlasí, aby
po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované
podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.
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dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC TATRAN PREŠOV
15. 1., prípravný zápas/zimná príprava
MFK ZEMPLÍN – FC KOŠICE
19. 1., prípravný zápas/zimná príprava
Info: www.mfkzemplin.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
14. 1., 18.00 hod., Tipos Extraliga – základná fáza – 29. kolo

Tisíci novorodenec
v našej pôrodnici

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – MHK 32 L. MIKULÁŠ
16. 1., 16.00 hod., Tipos Extraliga – základná fáza – 30. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa 14. decembra
vo večerných hodinách narodil tisíci novorodenec
roku 2021. Je ním malá Lianka. Od otvorenia novej
nemocnice v decembri 2017 v michalovskej pôrodnici
privítali už viac ako 4 180 novorodencov. Pri príležitosti
tisíceho pôrodu prišli čerstvej mamičke Denise a jej
dcérke zablahoželať zdravotníci a riaditeľ nemocnice
s drobnými darmi.
„Napriek tomu, že to bol
už druhý termín a Lianka sa na svet
neponáhľala, vďaka profesionálnemu prístupu a skúsenostiam pani
doktorky MUDr. Silvii Zambovej
a skvelému personálu, ktorý sa mi
venoval, sme to zvládli bez komplikácií a v termíne, za čo im ďakujem.
S pobytom v Nemocnici Svet zdravia
v Michalovciach som nadmieru spokojná. Som prvorodička a nemám
žiadne skúsenosti, ale všetko mi
ukázali, vysvetlili a ochotne so všetkým pomohli, či už ide o moje zdravie alebo zdravie bábätka. Po pôrode sa cítim veľmi dobre a spokojne,
pretože sme obe zdravé, a to je
najdôležitejšie. Pre pôrod v tejto nemocnici som sa rozhodla na základe
pozitívnych odporúčaní rodinných
známych, ktorí boli taktiež spokojní
s prístupom a vybavením tejto nemocnice. Som šťastná a spokojná,
že som sa takto rozhodla a určite by
som pri myšlienke na ďalší pôrod neváhala a vybrala si rovnako,“ hovorí
mamička Denisa z Trebišova.
„Tisíci pôrod v Nemocnici
Svet zdravia Michalovce je každý
rok dôležitým míľnikom. V našej

pôrodnici sa snažíme pre budúce
mamičky vytvoriť maximálne príjemné a intímne prostredie. Máme
samostatné pôrodné izby, kde sa
môžu pripravovať na pôrod aj za
prítomnosti blízkej osoby. Ponúkame aromaterapiu, muzikoterapiu
a jednoposteľové izby pre mamičky
s dieťatkom s vlastným sociálnym
zariadením. Aktívne podporujeme
vzdelávanie a dojčenie, k dispozícii máme dve profesionálne laktačné poradkyne. Mamičky majú
na každej izbe aj vlastný edukačný
TV kanál k téme laktačného poradenstva. Za bežných okolností beží
aj program, kde budúce rodičky
majú možnosť diskutovať s lekármi
a ďalším odborným personálom.
Od otvorenia novej nemocnice
v Michalovciach, teda od decembra
2017, sme priviedli na svet už viac
ako 4000 detí. V blízkej budúcnosti
sa môžu mamičky tešiť na projekt
spievajúcej pôrodnice, do ktorej prinesieme stimulujúcu hudbu v rámci
muzikoterapie,“ poznamenal Marián Haviernik, riaditeľ Nemocnice
Svet zdravia Michalovce.
Bianka Krejčíová

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk

Policajti v našom meste
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru
v Košiciach pripravilo
pre deti Košického kraja
druhý ročník výtvarnej
súťaže pod názvom
„Policajti v našom meste“.
Súťaž bola vyhlásená na facebookovom profile Polícia SR – Košický kraj. Cieľom výtvarnej súťaže
bolo zistiť vnímanie práce príslušníkov policajného zboru očami detí
a zvyšovanie informovanosti detí
o práci policajtov prostredníctvom
tvorivej činnosti.
Cieľovou skupinou súťaže boli
predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí
súťažili v troch súťažných kategóriách. Práce prihlásené do súťaže,
spĺňajúce podmienky, hodnotila
komisia na úrovni okresného riaditeľstva v spolupráci s pracovníkmi

Zemplínskeho kultúrneho centra
a hvezdárne Michalovce, ktorá vybrala v každej kategórii tri najlepšie
práce, ktoré postúpili do krajského
kola. V rámci tunajšieho okresného riaditeľstva to boli práce detí
z Centra voľného času Strážske,
Základnej školy, J. Švermu Michalovce, Základnej školy Rakovec nad
Ondavou, Základnej školy s materskou školou Š. Ďurovčíka Palín,
Základnej školy Veľké Revištia,
Materskej školy Kaluža, Základnej
školy Vysoká nad Uhom a Základnej školy Staré.
Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Košiciach zverejnilo výherné výtvarné práce z okresných
kôl na svojom facebookovom profile Polícia SR – Košický kraj, kde
prebehlo hlasovanie o tri najlepšie
práce v každej kategórii. Výhercovia boli odmenení upomienkovými
predmetmi s logom Polícia.
OR PZ MI

