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Na polceste medzi vianočnou eufóriou a jarným prebúdzaním

UMENIE BYŤ 

TU A TERAZ

Ľudský život beží v  pravidel-
nom rytme. Je to sínusoida, 
má dva vrcholy, raz si hore, 

raz si dole. Nie je azda náhoda, 
že takto nejako vyzerá aj tlkot srd-
ca. Vianoce sú za nami, farebné 
svetielka už ponuré dni nerozžiaru-
jú, dni sú krátke, skoro sa stmieva, 
slnečných lúčov je žalostne málo 
a my sa po sínusoide šmýkame po-
maly nižšie a nižšie. 

Psychológovia a vedci prišli 
s  informáciou, že v  januári, kon-
krétne tretí januárový pondelok, 
je najdepresívnejší deň v  roku. 
Tento deň sa označuje aj ako mod-
rý pondelok. Jeho história siaha 
do roku 2005, prvýkrát sa vtedy 
„oslavoval“ 24. januára. Defino-
val ho psychológ Dr. Cliff Arnall 
z Cardiffu, hlavného mesta Wale-
su, a priniesol dokonca aj mate-
matický vzorec na jeho výpočet. 
Modrý pondelok v sebe sústreďuje 
tie najhoršie situácie. Je pondelok, 
teda deň po víkende, je január, 
zima je na vrchole, dni sú krátke, 
noci dlhé. Ďalej je po Vianociach, 
mnohí majú prázdne peňaženky 
a  začínajú sa sezóny ročných vy-
účtovaní, poukazovanie na  pla-
tenie daní. Nehovoriac o tom, 

že na naše novoročné predsavzatia 
už začal sadať prach a so sklama-
ním zisťujeme, že ich asi opäť ne-
dodržíme.

Ako sa dostať na sínusoide opäť 
hore? Jednou z  ciest je uvedomiť 
si, z  čoho pocity modrého pon-
delka vyplývajú. A  síce zo sústre-
denia sa na to, čo bolo a už nie je 
(čarovné predvianočné očakáva-
nie, prázdniny, vianočné odmeny, 
darčeky nám už tiež akosi zovšed-
neli), a zároveň z myšlienok na to, 
čo nás ešte len čaká a zatiaľ nie je 
(teplo, jar, slnečné počasie, možno 
aj letná dovolenka). Tajomstvom je 
však užívať si prítomnosť. Umenie 
byť tu a teraz.

Minulosť bola. Už ju nezmení-
me, tak ju nechajme ísť. Poprípade 
sa z  nej poučme, alebo jej poďa-
kujme. Budúcnosť ešte len príde 
a  nakoniec môže byť úplne iná, 
ako si ju predstavujeme. Veď zme-
ny sa dejú tak rýchlo, zvlášť v tejto 
čudnej dobe. 

Všetko, čo máme, je teraz. 
Užívajme si teda prítomnosť. 
Spomaľme. Vnímajme svet okolo 
všetkými zmyslami. Uvedomujme 
si, kde práve sme, s kým sme, ako 
sa nám kráča. Či sa nám vietor 

hrá s  vlasmi, alebo nám dažďo-
vé kvapky zmáčajú bundu, alebo 
snehové vločky pomaly dosadajú 
na náš šál, či spoza oblakov svieti 
slnko a zároveň je vidieť aj mesiac. 
Nechajme myšlienky voľne prejsť, 
nepozastavujme sa nad nimi, dý-
chajme a buďme vďační. Prítomný 
okamih sa veľmi rýchlo stane mi-
nulosťou a život nám pretečie ako 
voda cez prsty. Nikto si nechce ne-
skôr vyčítať, že sa stále niekam po-
náhľal, že  sa stále niečím umáral, 
že sa zaoberal inými ľuďmi a riešil 
nepodstatné veci. Nestrácajme čas 
tým, čo zmeniť nemôžeme. 

Chceme si predsa pamätať 
všetky krásne chvíle, aj tie hor-
šie, ktoré sme strávili s najbližší-
mi či  priateľmi a  chceme, aby  si 
aj  naše deti pamätali, že sme 
boli tu pre ne. Započúvajme 
sa  do  spevu vtáčikov. Všímajme 
si stopy v  snehu v  zime a hádaj-
me, komu môžu patriť. Všímajme 
si, ako sa ľudia, ktorí idú okolo 
nás, tvária. Sú smutní, veselí, 
nahnevaní? A ako sa asi tvárime 
v  tejto chvíli my? Usmejme sa, 
zastavme sa  a  pozorujme chvíľu 
život okolo nás. 

ma

Nedávno sme vkročili do nového roka. December sme mnohí strávili vytešovaním 
sa vo vianočných prípravách, pečením, nakupovaním darčekov, zdobením domác-
nosti, zaliati farebnými svetielkami všade okolo nás. Oslávili sme Vianoce, Silvester, 
prehupli sa do nového mesiaca aj roka. Vianočná eufória pomaly doznieva. Výzdo-
bu aj farebné svetielka sme odložili naspäť do pivníc a komôr a pomaly sa rozbehli 
za novými povinnosťami januárových pracovných dní.
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NÁRODNÝ 
TÝŽDEŇ 

MANŽELSTVA
14. – 20. februára

viac informácií 
na strane 3

ĽUDMILA 
TOKÁROVÁ

SVET MOJIMI OČAMI
výstava

do 28. februára
malá galéria MsKS

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.



2 AKTUALITY

V lete 2021 Mesto 
Michalovce začalo práce 
na obnove historického 
parku Kerta. Park patrí 
medzi 23 národných 
kultúrnych pamiatok 
na území mesta zapísaných 
v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR. 

Je zároveň najrozľahlejším par-
kom v našom meste a jeho revita-
lizáciou vznikne príjemné miesto 
na  oddych, prechádzky s  deťmi, 
či pobyt na čerstvom vzduchu.

Od začiatku obnovy boli 
v  parku urobené nové mlatové 
chodníky, podklad pre asfaltový 
chodník, boli osadené obrubní-
ky. Ďalej sa zrealizovali rozvody 
elektriny a  kamerového systému, 
boli osadené stĺpy osvetlenia a zá-
kladová doska altánku. V novem-
bri prebiehala výsadba stromov 
a zelene. Počas zimných mesiacov 
v decembri a januári sa s ohľadom 

na klimatické podmienky práce 
pozastavili. Vo februári je v pláne 
urobiť orez stromov a ich údržbu. 
V  uplynulých týždňoch sa aktu-
alizoval stav ošetrenia stromov, 
nakoľko od spracovania projektu 
boli znova poškodené vetrom. 
V nasledujúcich dňoch, hneď ako 
to klimatické podmienky dovolia, 
budú pokračovať terénne úpravy.

V  michalovskom parku Kerta 
sa nachádza približne 60 vzác-
nych druhov drevín, medzi nimi 
aj 370-ročný dub letný, dub céro-
vý, jaseň americký a  iné. Obnova 
parku prebieha v  rámci projektu 
s  názvom „Revitalizácia parkov 
Kerta a Széphalom“, do ktorého sa 
Michalovce zapojili spolu s  part-
nerom, mestom Satoraljaújhely. 
Výška poskytnutého príspevku 
z prostriedkov EÚ pre oboch part-
nerov predstavuje 1  018  007,60 
eur. Rozpočet pre naše mesto je 
viac ako 630 000 eur, pričom spo-
lufinancovanie predstavuje pri-
bližne 32 000 eur.

red

Obnova historického parku Kerta napreduje

pobačeňe Miža z varoša

Jagbač to už inakši ňebudze. Dze še opatriš, všadzi dajaku profesiju hľe-
daju. Pohubi še ci vodovodňi kohucik, ceče. Sam ho ňeznaš opravic? Naj-
sc majstra, co bi ci ho opravil, treba zos švičku hľedac. Idzeš do obchodu. 
Na  dzveroch papirik: hľedame predavačku. Idzeš na poštu? Dumaš sebe, 
že šora pred poštu, bo covid. Dvacec ľudzi u odstupoch prešľapuje a poma-
ľučki idze dnuka. Pridzeš dnuka i zbačiš dva pracovňički za pejc prehrad-
kami. Ňešmelo še opitaš, čom za ostatňima nit pracovňikov? Ňemame ve-
cej ľudzi. Zmordovaňi zos čekaňa idzeš na autobus, že še choľem odvezeš. 
Ňejdze jeden spoj, ňejdze druhi. Kec ši fajňe vimarznul, ta koňečňe pridze 
jeden spoj. Ňeda ci, ta pitaš še šofera, co še stalo. Ňid ľudzi. Ňemame šoferov 
na šoferovaňe zoz autobusami. Zadumaňe idzeš domu. Šňih ňeodharnuti. 
Technicke službi ňemaju šoferov na odhribacu i posipovu techňiku. Pošľiž-
ňeš še a už ši na žemi. Ruka zlamana. Doterigaš še do špitaľu, šicko ce boľi. 
Zasadruju ce. Pridzece na operaciju o tizdzeň. Bo na oddzeľeňu ňid dojsc 
aňi šestričok, aňi dochtorov. Pritim veľo premjestňiľi na „covid oddzeľeňe“. 
Dumaš sebe, že to ľem u našim mesce može buc. Idzeš na žeľežňicu, že skušiš 
ščesce indze. Idzeš sebe kupic ľistok na vlak. Pokladňička ce premilo usmerňi. 
Až jutro. Čom? Bo vlakovi spoj ňema dojsc rušňovoďičov. 

Odrazu čujem dajaki zvuk. Dzvihňem hlavu. Šak to buďik. Cali mi spo-
ceni. Išče ščesce, že še mi to ľem šňilo. Šak do takoho štadija me išče ňedošľi. 
Ozdaľ še ľudze spametaju a  aňi to ňedopušča. Abo hej?

Vaš Mižo z varoša

Trapeňe našo

Mesto Michalovce spolu 
s jedenástimi priľahlými 
obcami katastrálne 
susediacimi s mestom 
vytvorilo územie 
udržateľného mestského 
rozvoja (UMR) – Mestskú 
funkčnú oblasť Michalovce 
(ďalej UMR MFO). 

Územie tvorí jadrové mesto Mi-
chalovce a 11 priľahlých obcí, Tr-
nava pri Laborci, Vinné, Zalužice, 
Čečehov, Zemplínska Široká, Lasto-
mír, Krásnovce, Pozdišovce, Suché, 
Petrovce nad Laborcom a Zbudza.

Spolu vytvárame Program hos-
podárskeho a  sociálneho rozvo-
ja na  roky 2022 – 2030 a  do jeho 
tvorby chceme zapojiť aj vás, na-
šich obyvateľov. Tento nový stra-

tegický dokument sa zameriava 
na tri hlavné oblasti: oblasť zdravia 
obyvateľstva, ekológie a  životného 
prostredia, ďalej oblasť sociálnych 
a kultúrnych služieb a vzdelávania, 
a na oblasť zlepšenia služieb samo-
správy pre občanov.

Milí obyvatelia Mestskej funkč-
nej oblasti Michalovce, prispejte 
nápadom, ktorý zlepší život v na-
šom meste a  v okolitých obciach. 
Napíšte nám, ako si predstavujete 
rozvoj nášho regiónu v najbližších 
rokoch. Dajte nám vedieť o svojich 
názoroch a nápadoch pre dané ob-
lasti a zapojte sa do rozvoja nášho 
okolia. Na webovej stránke mesta 
www.michalovce.sk nájdete formu-
lár, do ktorého môžete doplniť ak-
tivity, ktoré by sa mohli zrealizovať 
v  našom regióne. Ďakujeme vám 
za každý váš nápad.

msú

Prispejte nápadom
pre lepší život v regióne

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať 
oficiálne stanovisko EÚ.

ZABOJUJME 
O K PARK

Zapojme sa, hlasujme a zabojujme o nový športovo-oddychový 
areál vo vnútrobloku ulíc Narcisová a Zvončeková 

na Sídlisku SNP. 
Hlasovanie trvá do 16. februára, hlasujme za naše mesto 

na stránke www.kauflandpark.sk. 
Stačí sa prihlásiť a vybrať mesto, za ktoré hlasujete. 

Je to v našich rukách. 
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Štatistický úrad SR oznámil 
na prelome kalendárnych 
rokov realizáciu viacerých 
štatistických zisťovaní, 
ktoré budú prebiehať 
počas roka 2022.

V  zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 
292/2020 Z. z. sa uskutoční Zisťova-
nie údajov pre štatistiku rodinných 
účtov. Účelom je, okrem iného, zís-
kať informácie o  štruktúre, vývoji 
a výške výdavkov, spotreby a príjmov 
fyzických osôb v  rôznych typoch 
domácností. Výsledky zisťovania 
sa využijú pre potreby informačné-
ho systému Štatistického úradu SR, 
pre potreby ministerstiev, štátnych 
organizácií, osobitne na  poskytnu-
tie údajov na účely posudzovania 
úprav súm životného minima. Do 
tohto zisťovania bolo pre rok 2022 
vybraných 368 samospráv, vrátane 
mesta Michalovce. Zisťovanie začalo 
v decembri 2021, potrvá až do 12. ja-
nuára 2023, a je doň zaradených viac 
ako 2700 domácností. 

Na základe Nariadenia Európ-
skeho parlamentu a  rady (EÚ) č. 
692/2011 zo 6. júla 2011 o  európ-
skej štatistike cestovného ruchu 
sa bude realizovať Zisťovanie o do-
mácom a  výjazdovom cestovnom 
ruchu. Cieľom je zabezpečiť pra-
videlné informácie o  účasti oby-
vateľov na cestovnom ruchu, ktoré 
sa zverejňujú v  ročnej periodicite. 
Do  tohto zisťovania bolo pre rok 
2022 vybraných 700 obcí vrátane 
Michaloviec. Zisťovanie sa usku-
toční v priebehu roka 2022.

V  zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 
292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva 
program štátnych štatistických zis-
ťovaní na roky 2021 – 2023, zreali-
zuje ŠÚ SR aj v tomto roku Výbero-
vé zisťovanie pracovných síl, ktoré 
sa pravidelne vykonáva vo všetkých 
európskych krajinách. Jeho cieľom 
je zabezpečovať pravidelné infor-
mácie o  stave, štruktúre a  vývoji 
trhu práce v SR na báze rovnakého 
metodického prístupu k  meraniu 
zamestnanosti, nezamestnanosti 
a ekonomickej neaktivity. Výsledky 

zisťovania ponúkajú širokú škálu 
informácií, ktoré sú zverejňova-
né so štvrťročnou periodicitou. 
Na základe skúseností štatistických 
úradov krajín, kde sa takto zamest-
nanosť sleduje, možno povedať, 
že ide o  spoľahlivú metódu, ktorá 
poskytuje výsledky potrebné pre 
vládu a  jej inštitúcie zodpovedné 
za koncipovanie a  usmerňovanie 
sociálnej a  zamestnaneckej poli-
tiky. Výsledky týchto zisťovaní sú 
užitočné a v štatistickej prezentácii 
zaujímavé aj pre širokú verejnosť. 
Zisťovanie sa uskutoční v priebehu 
roka 2022.

Slovenská republika sa pro-
stredníctvom ŠÚ SR zapojila do re-
alizácie Zisťovania o príjmoch a ži-
votných podmienkach domácností 
(EU SILC) v rámci projektu európ-
skych štatistických zisťovaní. Svo-
jím obsahom a zameraním nadvä-
zuje na predchádzajúce zisťovania, 
ktoré boli uskutočnené v  domác-
nostiach už v rokoch 2005 až 2021. 
Cieľom tohto projektu je vytvoriť 
spoločný rámec na systematickú 

tvorbu štatistík krajín Európskej 
únie. To umožňuje z  dlhodobého 
hľadiska nielen analyzovanie ži-
votnej úrovne domácností na  Slo-
vensku, ale i  medzinárodné po-
rovnávanie Slovenska v  rámci Eu-
rópskej únie. Do tohto zisťovania 
bolo zaradených 436 samospráv, 
vrátane Michaloviec. Zisťovanie 
sa uskutoční od 4. februára do 22. 
júla 2022.

Vybrané domácnosti navštívi 
zamestnanec Štatistického úradu 
SR poverený funkciou opytovateľa. 
Je povinný preukázať sa v  domác-
nosti osobitným poverením. Všet-
ky informácie a  názory, ktoré do-
mácnosti v  rámci tohto zisťovania 
poskytnú, sú chránené, nezverej-
ňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie zís-
kajú občania na webovej stránke 
www.statistics.sk alebo telefonicky 
na číslach 055/6410 239, Ing. Eva 
Modráková.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
Štatistický úrad SR v B. Bystrici

Národný týždeň manželstva 
(NTM) propaguje 
manželstvo ako vzácnu 
hodnotu, ktorá obohacuje 
jednotlivcov aj celú 
spoločnosť.

Prináša párom inšpiratívne pod-
nety pre ich vzťah, pripravuje a po-
núka zaujímavé aktivity s  cieľom 
podnietiť dvojice venovať svojmu 
vzťahu náležitú pozornosť. Ak má 
byť vzťah dostatočne pevný, aby 

odolal nástrahám, vyžaduje prime-
ranú starostlivosť. Jedným zo záme-
rov je povzbudiť manželské dvojice 
k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou 
prioritou a vytvorili si dostatok času 
pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. 

Nosným motívom NTM je myš-
lienka, že „Dobré manželstvo nie je 
samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa 
potrebujeme starať“. Téma aktuálne-
ho ročníka formou geometrického 
útvaru v  podobe trojuholníka zdô-
razňuje tri piliere, na ktorých stojí 
každý dobrý vzťah, a tými sú: odda-

nosť, blízkosť a vášeň. Ďalším aspek-
tom, na ktorý tento možno trocha 
vyzývavo pôsobiaci slogan pouka-
zuje, je fakt, že niekedy sa  manže-
lia vo  vzťahu zaseknú a  potrebujú 
pomoc zvonka. Sú situácie, keď je 
potrebné hľadať pomoc u  skúse-
nejšieho manželského páru, prizvať 
poradcu, možno duchovnú autoritu. 
Nie je hanba, či zbabelosť požiadať 
o pomoc skôr, ako bude neskoro. 

V aktuálnom veľmi neistom pan-
demickom období sa mnohé aktivi-
ty NTM veľmi prirodzene presúvajú 

z  verejných spoločenských podujatí 
do on-line priestoru. Pripravované 
aktivity Národného týždňa manžel-
stva budú postupne zverejňované 
na  webovej stránke NTM a  soci-
álnych sieťach niekoľko dní pred 
spustením Týždňa manželstva. Ná-
rodný týždeň manželstva prebehne 
už tradične vo valentínskom týždni 
od pondelka do nedele, tento rok je 
to v termíne od 14. do 20. februára. 
Viac informácií o Národnom týždni 
manželstva nájdete na www.ntm.sk.

Vladimír Sochor

Štatistické zisťovania v roku 2022

Manželský trojuholník témou týždňa manželstva

NA ČELE ZÁKLADNEJ ŠKOLY STÁLA 
SEDEMNÁSŤ ROKOV
Riaditeľka Základnej školy na Okružnej ulici 
v Michalovciach, Mgr. Eleonóra Kanócová, 
sa rozhodla po viac ako štyridsaťročnej 
pedagogickej práci odísť do dôchodku. 
Pri tejto príležitosti ju v piatok 28. januára 
prijali predstavitelia vedenia mesta, 
aby sa jej poďakovali za dlhoročnú záslužnú 
a namáhavú prácu. Primátor mesta Viliam 
Zahorčák v príhovore vyzdvihol veľmi 
korektnú a plodnú spoluprácu so školou, 
kde Mgr. Kanócová pôsobila v ostatných 
sedemnástich rokoch ako riaditeľka. 
Pod jej vedením škola dlhodobo dosahovala 
výborné výsledky vo vzdelávacom procese 
ale aj v mimoškolských aktivitách. Vedením 
školy poveril primátor mesta doterajšieho 
zástupcu riaditeľky Mgr. Martina 
Petroviča, a to až do uskutočnenia riadneho 
výberového konania.

ip
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Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 
a získajte prehľad 

o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom 

dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Na Základnej škole, 
J. A. Komenského 1, 
začali v tomto školskom 
roku s rekonštrukciou 
odbornej učebne 
biológie. Po vianočných 
prázdninách ju vedenie 
školy slávnostne otvorilo. 

V učebni rekonštruovali podla-
hu, zakúpili nové nábytkové zo-
stavy, stoly, stoličky. Nezabudlo 
sa  ani na nové učebné pomôcky, 
boli zakúpené rastlinné a živočíšne 
preparáty, modely rastlín a živočí-

chov, pribudla aj nová digitálna 
technika – osem žiackych mik-
roskopov a  jeden učiteľský. Mik-
roskopy žiaci využijú na  praktic-
kých cvičeniach. Celkový rozpočet 
na renováciu učebne bol vo výške 
do 10 tisíc eur, finančné prostried-
ky boli z  vlastných zdrojov ško-
ly a  od rodičov žiakov vo  forme 
sponzorských darov, za čo vedenie 
školy všetkým rodičom srdečne 
ďakuje. 

Škola pripravuje rekonštrukciu 
aj ďalšej odbornej učebne, ktorá je 
ešte v pôvodnom stave a bude cel-
kovo vynovená, učebne fyziky. 

rr

Nejeden z nás sa pri 
rozprávkach zasníva 
a aspoň na chvíľu zatúži 
po živote na stredovekom 
hrade ako mocný kráľ 
či krásna princezná, 
ktorá svojím pôvabom 
skrášľovala priestory 
ukryté za hrubými 
múrmi kdesi na vysokom 
kopci. Význam hradov sa 
v priebehu storočí zmenil 
a dnes sú už len turistickou 
atrakciou a spomienkou 
na dobu, v ktorej vládol 
kráľovský dvor so šľachtou 
a predstavitelia cirkvi. 

Aká náročná je výstavba hra-
du? Z čoho všetkého sa takýto 
hrad budoval? Čo bolo pre hrad 
nevyhnutné? Aké nástrahy ča-
kali na jeho obyvateľov? Kto žil 
za  hradnými múrmi? Na tieto 
i ďalšie otázky mali možnosť odpo-
vedať žiaci siedmeho ročníka Zák-
ladnej školy T. J. Moussona, ktorí 
v rámci predmetu dejepis vytvárali 
vlastné makety hradov. Počas nie-
koľkotýždňovej samostatnej práce 

si  žiaci mali za úlohu naštudovať, 
z  čoho všetkého hrad pozostáva 
a na základe nadobudnutých po-
znatkov mohli pristúpiť k vytvo-
reniu nákresu. Následne sa mohli 
pustiť do samotnej konštrukcie 
hradu, pričom pri výrobe makety 
využili prevažne kartón, papier 
a krabice. Kreativite sa medze 
nekládli, a tak jeden z hradov svie-
ti, na nádvorí ďalšieho nechýbajú 
obyvatelia hradu, ďalší je vybudo-

vaný na hradnom kopci, pričom 
okolo neho sa rozprestiera les. 
Každý hrad je jedinečný a odráža 
videnie a vedomosti konkrétneho 
žiaka. I preto medzi maketami 
nájdeme Bratislavský hrad či Čer-
vený kameň. Okrem toho mali 
žiaci za úlohu analyzovať odborný 
text venovaný životu v stredoveku, 
pričom porovnávali život rôznych 
spoločenských vrstiev naprieč vte-
dajším Uhorskom.

Slovensko je doslova posiate 
stavbami hradov, aj u nás na Zem-
plíne máme krásne skvosty ako 
Vinné, Čičava, Brekov či Jasenov, 
ktoré vypovedajú o minulosti 
našich predkov. Aj takouto ak-
tivitou sme sa u žiakov pokúsili 
budovať povedomie o  historic-
kých pamiatkach na  Slovensku, 
ktoré sú ideálnou príležitosťou na 
turistiku.

Mgr. Matúš Burda

Komunita saleziánov tu požeh-
nane pôsobí už dlhé roky. Pasto-
račné poslanie tejto rehole je medzi 
mládežou. Je to práve obdobie mla-
dosti, v  ktorom sú pre ľudí veľmi 
podstatné vzory hlbokej ľudskosti, 
láskavosti a dobra. Len v takejto at-
mosfére sa môže realizovať prijatie 
človeka. Túto realitu citlivo vnímal 
aj don Bosco. Vedúci komunity 

v našom meste sa v homílii zameral 
na modlitbu dona Bosca, ktorá je 
pilierom duchovného života. Jeho 
modlitba bola ako modlitba dieťaťa 
a  vyznačovala sa jednoduchosťou 
a  úprimnosťou. Ďalšou dôležitou 
súčasťou formácie mladých je preja-
vená pozornosť človeku a záujem oň. 
Aj v tomto don Bosco uplatnil svoju 
negatívnu skúsenosť, z ktorej doká-

zal vyťažiť a plávať tak proti prúdu. 
Takto povzbudzoval iných k svedec-
tvu, aby mali odvahu konať podob-
ne. Z postojov, ktoré boli zakladate-
ľovi rádu saleziánov vlastné, možno 
pochopiť, že charakter osobnosti 
sa nedá opísať a ani preložiť. Charak-
ter každej osobnosti je darom.

Takým darom bol aj don Bosco. 
Vo svojej dobe konal vždy inak ako 
ostatní ľudia. Motívom jeho kona-
nia bola nezištná láska k mladým 
ľuďom.

Via

Vynovili učebňu biológie

Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa žilo na hrade

Slávnosť dona Bosca
Celá saleziánska rodina si 31. januára pripomenula 
svojho zakladateľa dona Bosca. Inak to nebolo 
ani v našom meste.
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Vianočné koledy 
a zaujímavé sprievodné 
slovo zazneli vo štvrtok 
20. januára. Popoludnie 
zorganizovali Slovenská 
humanitná rada, Okresná 
rada Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
Michalovce a Dom Matice 
slovenskej v Michalovciach.

Pôvodne bolo plánované v pred-
vianočnom období, no jeho reali-
zácia bola možná až po uvoľnení 
pandemických opatrení.

Podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou Mesta Michalovce. Vice-
primátor Jozef Sokologorský sláv-
nostne privítal hostí a poďakoval 
folklórnym skupinám za udržia-
vanie ľudových tradícií v našom 
regióne. V úvode bola predstavená 

história kolied a ich pôvod od čias 
Rímskej ríše až k ich kresťanskému 
poňatiu. Keďže Vianoce sú slávené 
v rôznych štátoch sveta, najznámej-
šie vianočné koledy a  piesne boli 
prekladané do jazykov mimo svoj-
ho originálneho pôvodu. Tak sme 
priblížili vznik kolied v Španielsku, 
Francúzsku, Taliansku, Anglicku 
a u  slovanských národov. V poda-
ní folklórnych skupín Močaranka, 
Soľanka, Koňušane, Sobrančan-

ky, Zemplínski heligonkári, Starši 
chlopi a  nefolklórnej skupiny Vá-
nok zaznelo veľa známych a tradič-
ných kolied regiónu. 

Koleda ako poeticko-hudobná 
forma sa stala pevnou súčasťou 
kresťanských kultúr a v mnohých 
modifikáciách a ľudových variáci-
ách bola prezentovaná aj na tomto 
ojedinelom podujatí.

PhDr. Anna Mondoková

V tejto náročnej dobe, 
ktorá poznačila aj dianie 
v kultúre, sa Mestské 
kultúrne stredisko 
Michalovce usiluje 
povzbudiť milovníkov 
výtvarného umenia 
zaujímavými expozíciami 
v priestoroch galérie. 

Vo februári tu svoju tvor-
bu predstaví Ľudmila Tokárová. 
Je  jednou z tých výtvarníčok, kto-
ré citlivo vnímajú aktuálne dianie 
vo  svete a rovnako aj v blízkom 
okolí. Možno aj preto zvolila iný 
prejav pre stvárnenie reality, ako je 
ten verbálny. 

Originálnym spôsobom prá-
ve v umeleckom prejave sa dotý-
ka životnej reality, ktorú nechce 
premieňať násilnou formou. Ne-
nápadne odkrýva divákovi reali-

tu, že  život nie je statický, ba má 
v  sebe dynamiku a večný impulz 
krásy a jedinečnosti. Autorka 
myslí v  realite, abstraktné stvár-
nenie jej umožní dať fantázii ľah-

kosť krídel. Pre svoje originálne 
vyjadrenie v  reči farieb používa 
rôznosť štýlov a techník. Širokým 
spektrom jej tvorby sa tiahne od-
kaz pre svet a človeka v ňom. Byť 

vnímavý na  podnety, neprestať 
žasnúť a ísť za svojím snom a túž-
bou. Avizovaná expozícia potrvá 
do konca februára. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Vianočné koledy

Svet očami Ľudmily Tokárovej

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

VALENTÍN V MÚZEU
prehliadka múzea spojená s valentínskym prekvapením
13. februára o 15.00 a 16.30 hod., Zemplínske múzeum
podujatie v režime OP

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
4. februára o 18.00 hod., 11. a 18. februára o 18.30 hod., Hvezdáreň 
podujatia v režime OP

ELENA ČEPČEKOVÁ
100. výročie narodenia spisovateľky, 
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

40. VÝROČIE VZNIKU HVEZDÁRNE V MICHALOVCIACH
dokument, YouTube Hvezdáreň Michalovce

výstavy 
HABSBURGOVCI & SZTÁRAYOVCI
od 1. februára, v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady 
Zemplínske múzeum

ĽUDMILA TOKÁROVÁ – SVET MOJIMI OČAMI
do 28. februára, malá galéria MsKS

MIROSLAV KOTORA – ATELIÉR (PO)DOBY
autorská výstava, od 8. februára, galéria ZKCaH

ROK VO FARBÁCH AMATÉRSKEHO MALIARA 
KAROLA TOMANA
prvá prezentačná výstava regionálneho maliara
do 28. februára, Zemplínska knižnica G. Zvonického

SPOLOČNÉ KORENE
výber z tvorby ukrajinských autorov
výstava predĺžená do 28. februára
galéria v Zlatom býku, vstup do galérie je v režime OP

DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
výstava predĺžená do 15. februára, Zemplínske múzeum
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Martin Ivanko
Alex Bednár
Teo Petrovka

Liana Varadyová

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

Záznam 
Ples muzikantov 

repríza z marca 2015
 4. – 10. februára vždy o 14.00 hod.

Múzeum v minulosti a v súčasnosti 
Rok 2022 v znamení 65. výročia múzea

diskusia s hosťami S. Rovňákovou, riaditeľkou Zemplínskeho 
múzea a M. Molnárom, historikom Zemplínskeho múzea

v piatok 4. 2. v pondelok 7. 2. a v stredu 9. 2. vždy o 18.00 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

Suchý február už 10 rokov 
mení Československo 
Vo februári sa môžeme tešiť 
na jubilejný desiaty ročník 
tradičnej zdravotne osvetovej 
kampane, ktorá pomáha 
širokej verejnosti preveriť 
jej vzťah k alkoholu a zmeniť 
zabehnuté návyky. Dôvodom 
je nadmerná spotreba 
alkoholu. 

Pravidlá sú jednoduché. Celý feb-
ruár ani kvapku alkoholu. Účastníci 
„Sucháča” sa môžu tradične regis-
trovať k výzve na stránkach www.su-
chyfebruar.sk. „Registrovaných účast-
níkov prevedieme mesiacom na suchu 
od začiatku do konca. Máme pre nich 
pripravené informačne aj zábavou 
nabité newslettery a taktiež unikátnu 
knihu, ktorú sme vydali. Registráciou 
ľudia podporia nielen kampaň, ale pre-
dovšetkým našu ďalšiu činnosť na poli 
osvety, vzdelávania a prevencie riziko-
vého správania. A to nielen vo vzťahu 
k alkoholu, ale aj k ďalším návykovým 
látkam a závislostiam,” vysvetľuje 
za  organizátorov Petr Freimann, ria-
diteľ neziskovej organizácie Suchej 
únor, ktorá kampaň organizuje. 

Každý rok sa kampaň snaží otvá-
rať nové témy, ktoré v spoločnosti 
rezonujú. Významnou novinkou toh-
to ročníka je vydanie Suchého sprie-
vodcu, ktorý pomáha so zvládaním 
rizikového správania a užívania alko-

holu na pracovisku. Pomôže firmám, 
ktoré chcú vytvárať zdravé a podpor-
né pracovné prostredie pre svojich 
zamestnancov. Opäť nechýba ani Test 
nezávislosti, úspešná skupina na Fa-
cebooku na zdieľanie zážitkov a séria 
online aj offline materiálov pre pote-
chu i osvetu.

Kľúčový je však objektívne po-
zitívny vplyv kampane na účastní-
kov. Ten je potvrdený aj niekoľkými 
výskumami – rizikovú konzumáciu 
zníži každý druhý účastník. Suchý 
február umožňuje dať si na mesiac 
od  alkoholu odstup, vďaka čomu 
môžu ľudia zistiť, ako veľmi svoje 
pitie ovládajú a ako veľmi alkohol 
ovláda ich. Podľa prieskumu medzi 
706 účastníkmi v roku 2021 deklaruje 
zníženie spotreby alkoholu ešte štyri 
mesiace po kampani 53 % z nich. Ešte 
dôležitejšie je porovnanie spotreby 
podľa adiktologického testu Audit 
C. Ten bol realizovaný na 662 účast-
níkoch, ktorí vyplnili v roku 2020 
aj  2021 tzv. Test nezávislosti. Lepší 
výsledok v tomto teste vykazuje po 4 
mesiacoch 65 % účastníkov. Po celý 
rok od kampane potom 47 %.

Kampaň podporili a šíriť osvetu 
pomohli aj známe osobnosti, naprí-
klad Zuzana Vačková, Maroš Molnár, 
Kveta Horváthová či Kristína Tormo-
vá. Na sociálnych sieťach tento rok 
zjednotí kampaň hashtag odkazujúci 
na jej desiate výročie #suchadesitka.

Petr Freiman

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
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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 C-KN č. 1568/2, k.ú. Stráňany, o  výmere 
do 500,00 m² na Ulici lipovej v Michalovciach, na záhradkárske úče-
ly, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových 
ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. februára 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 ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku parcela C-KN č. 5365, k.ú. Michalovce, o  výmere 
do 60,00 m² na Ulici Fraňa Kráľa v Michalovciach, za účelom vybu-
dovania spevnených plôch pre zvýšenie počtu parkovacích miest, 
na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových 
ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. februára 2022 do 9.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

Čo prinesie Suchý február jeho účastníkom?

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

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



n	8. februára od 8.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. J. Murgaša č. d. 2, 
Ul. okružná č. d. 1011/7

n	8. februára od 8.40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava 
ČOM 0000155596, 0001523933, 0001525511, 0001524592, 
0001529121, 0001529116, Ul. P. O. Hviezdoslava č. d. 1, 5, 9, 11, 13, 
15, 2241, 2242, 2244

n	9. februára od 10.00 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. priemyselná 
ČOM 0000439246, Ul. stavbárov ČOM 0001353572, 0001295691, 
0000644040, 0001406619, Ul. stavbárov č. d. 1, 3, 8, 10, 1709/3, 5961

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

prerušenie distribúcie elektriny
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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 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika, MsKS),
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f)  Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
g)  Ul. športová v Michalovciach (mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 21. februára 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Odporúčania polície –
bezpečne na internete
Dynamický vývoj online 
technológii prináša 
pre deti a mládež 
okrem pozitívnych 
informácií aj riziká, 
napr. kyberšikanovanie, 
sexuálne obťažovanie, 
nebezpečné 
prenasledovanie tzv. 
kyberstalking, vydieranie 
a pod. 

V súvislosti s pandémiou ocho-
renia covid-19 sa vyučovanie žia-
kov často presúva do online priesto-
ru (dištančné vzdelávanie), deťom 
chýbajú spolužiaci, učitelia, priate-
lia a hlavne osobný kontakt s nimi. 
Môžu pociťovať obavy, strach a cítiť 
sa izolovane. Rodičia by preto mali 
usmerniť svoje deti tak, aby sa vy-
hýbali online rizikám a boli na in-
ternete v bezpečí.

POLÍCIA PRETO RADÍ 
A ODPORÚČA:

n  otvorene komunikujte s deťmi 
o rizikách na internete, 

n  dajte dieťaťu pocit, že za vami 
môže prísť s akýmkoľvek prob-
lémom,

n  dohodnite si vopred s deťmi 
pravidlá používania internetu,

n  majte kontrolu nad časom, 
ktorý dieťa venuje internetu, 

n  surfujte po internete spolu 
s deťmi, a tak zistíte, aké stránky 
dieťa často navštevuje, 

n  vysvetlite deťom, aby si dávali 
pozor na riziká spojené so zve-
rejňovaním osobných údajov, 
fotografií a videí na internete, 

n  porozprávajte sa deťmi o rizi-
kách komunikácie s neznámymi 
ľuďmi, prípadne novými „ka-
marátmi“, ktorí sa s deťmi budú 
chcieť stretnúť v reálnom svete, 

n  nezabúdajte, že nie každý obsah 
stránky je vhodný pre všetky 
deti, 

n  upozornite deti, aby neverili všet-
kému, čo sa internete dočítajú, 

n  neustále deťom pripomínajte, 
že internet prináša úžasné príle-
žitosti objavovania, komunikácie 
a tvorby, ale aj riziká, pred ktorý-
mi ich chcete ochrániť.

orpz



Po uvoľnení pandemických 
opatrení bol v sobotu 
29. januára v telocvični ZŠ, 
Krymská 5, na programe 
domáci turnaj mladších 
žiakov. 

Pôvodne sa stretnutí mali zú-
častniť štyri družstvá – BKM Iskra 
Svit, BK 04 AC LB Spišská Nová 
Ves, Akapo Lučenec a domáci 1.BK 
Michalovce. V poslednej chvíli pre 
karanténu odvolali účasť Svit a Lu-
čenec. Po dohode medzi Spišskou 
Novou Vsou a Michalovcami sa na-
miesto turnaja štyroch družstiev 
odohral vzájomný dvojzápas. Prvé 
stretnutie prebehlo podľa aktuál-
neho plánu turnaja z  29. januára. 

Druhé stretnutie sa odohralo ako 
dohrávka z novembra 2021, kedy 
stretnutie nebolo možné pre ne-
priaznivú situáciu odohrať.

Spišiaci nastúpili v  úzkej zosta-
ve, z  ktorých boli niektorí dokon-
ca oveľa mladší. Domácemu klubu 
chýbali traja stáli hráči, no doplnili 
káder novými a začínajúcimi hráč-
mi. V obidvoch stretnutiach si lep-
šie počínali mladí orli, súperov zdo-
lali 38:19 a 41:26. Po dlhej zápasovej 
pauze a tréningovom výpadku boli 
tieto stretnutia vítané. Aj keď mladí 
orli vyhrali, bolo vidieť nedostatky 
spôsobené z  veľkej časti celkovou 
situáciou v  súvislosti s  covid-19. 
Najbližšie sa mladší žiaci predstavia 
koncom februára vo Svite.

1.BK

Najväčšie multišportové 
podujatie na Slovensku, 
Európsky olympijský 
festival mládeže (EYOF), 
sa bude konať od 24. do 
30. júla v Banskej Bystrici. 
Do jeho štartu ostáva 
presne šesť mesiacov 
a pri tejto príležitosti 
odštartovala 24. januára 
svoju cestu na EYOF 
trojnásobná olympijská 
víťazka v biatlone 
a ambasádorka podujatia 
Nasťa Kuzminová.

Nastina pomyselná trasa z Ríma 
do metropoly stredného Slovenska 
povedie cez významné európske 
mestá po celom kontinente a  jej 
dĺžka tak bude celkovo 8 000 kilo-
metrov. Túto trasu Nasťa neabsol-
vuje naozaj, ale bude sa po mape 
posúvať vďaka kilometrom, ktoré 
„odšportuje”. Jej posun na mape 
bude v mierke 1:11, takže reálne 
Nasťa prejde 727 kilometrov. Čís-
lo 11 je pre EYOF symbolické, na-
koľko práve v tomto počte športov 
sa bude na hrách súťažiť.

„Nasledujúcich päť mesiacov by 
som chcela každý mesiac absolvo-
vať bezmála 150 kilometrov. Teraz 
v  zime najmä na bežkách, neskôr 
budem behať či chodiť v rámci tu-
ristiky. Cieľom je športovať a zá-
roveň sa vďaka odšportovaným 
kilometrom posúvať na pomyselnej 
mape. Všetok môj pohyb budem 

zaznamenávať cez športovú apli-
káciu tak, aby ma mohol ktokoľvek 
sledovať a porovnávať sa so mnou,” 
doplnila šesťnásobná olympijská 
medailistka, ktorá podporuje naj-
väčšiu európsku športovú akciu, 
kde sa stretnú najlepší mladí repre-
zentanti od 14 do 18 rokov. „Som 
rada, že môžem byť ambasádorkou 
EYOFu. Mladí športovci sú naše 
veľké nádeje. Podporu športu mlá-
deže a aktívneho trávenia voľného 
času vnímam ako zásadnú.”

Do Nastinej cesty sa môže za-
pojiť každý, kto má chuť sa trochu 
hýbať. Stačí si vybrať akúkoľvek 
aktivitu a začať. Všetci fanúšiko-
via budú mať možnosť sledovať 
kroky biatlonovej šampiónky on-
line cez špeciálne vytvorený link 
(https://eyof.garmin.sk). Zároveň 
si na  svojich aplikáciách môžu 
sami zaznamenávať svoje kilomet-
re a  následne budú mať možnosť 
vyhrať pekné ceny. „Cez aplikáciu 
sme vytvorili výzvu, prostredníc-
tvom ktorej sa môžu naši fanúši-
kovia taktiež zapojiť a absolvovať 
trasu so mnou. Bola by som rada, 
aby sa zapojilo čo najviac ľudí 
a spoločne by sme tak mohli rozhý-
bať celé Slovensko na ceste z Ríma 
do Banskej Bystrice,” dodáva olym-
pijská šampiónka. Súťažiť sa bude 
dať nielen prostredníctvom vy-
branej aplikácie, ale aj zasielaním 
záznamov z iných aplikácií. Každý 
mesiac počas Nastinej cesty bu-
deme vyhodnocovať jej doterajšiu 
športovú aktivitu a  rekapitulovať 
zabehnuté kilometre. 
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8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ
12. 2., 15.00 hod., FORTUNA liga muži – 20. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA – HANDBALL PSG ZLÍN 
12. 2., 17.30 hod., MOL liga žien – 18. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
4. 2., 19.00 hod., Tipos Extraliga – 36. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HKM ZVOLEN
6. 2., 16.00 hod., Tipos Extraliga – 37. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
6. 2., 10.15 hod., skupina B/Liga kadetov 

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
13. 2., 13.30 hod., skupina B/Liga kadetov
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

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

Orlíčatá po pauze víťazne 

Poďte s Nasťou 
Kuzminovou na EYOF


