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Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste aj v okolí

NOVÝ STRATEGICKÝ 

DOKUMENT

Mesto Michalovce vytvo-
rilo spolu s  jedenásti-
mi priľahlými obcami 

v  marci 2021 územie udržateľné-
ho mestského rozvoja o  rozlohe 
204,44  km2 pod názvom Mestská 
funkčná oblasť Michalovce. Súčas-
ťou tohto územia sú okrem mesta 
Michalovce obce Čečehov, Krás-
novce, Lastomír, Petrovce nad La-
borcom, Pozdišovce, Suché, Trnava 
pri Laborci, Vinné, Zalužice, Zbu-
dza a Zemplínska Široká.

Tvorba dokumentu vychádza 
zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o pod-
pore regionálneho rozvoja v  znení 
neskorších predpisov a  jeho exis-
tencia je  podmienkou pre získanie 
finančných prostriedkov zo zdrojov 
Európskej únie, štátneho rozpočtu 
a doplnkových zdrojov pre rozvojo-
vé projekty. Príprava nového PHR-
SR bola odsúhlasená Mestským 
zastupiteľstvom v  Michalovciach 
na jeho zasadnutí 24. mája 2021.

PHRSR je základným rozvojo-
vým dokumentom mesta Micha-
lovce, strednodobým rozvojovým 
dokumentom, ktorý zohľadňuje 
ciele udržateľného rozvoja zadefi-
nované v Agende 2030, je vypraco-
vaný v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v národnej stratégii 
Vízia a  stratégia rozvoja Slovenska 
do roku 2030 a  zohľadňuje ciele 
a  priority ustanovené v programe 

rozvoja vyššieho územného celku. 
Zároveň je vstupom pre spraco-
vávanie súvisiacich dokumentov, 
a  to najmä programového roz-
počtu mesta a  územného plánu 
mesta. Je spracovaný ako spoločný 
program rozvoja obcí, ktorý napĺňa 
požiadavku na  spracovanie Integ-
rovanej územnej stratégie (IÚS). 
PHRSR bude slúžiť súčasne ako 
IÚS po  jej schválení Koordinač-
nou radou územia udržateľného 
mestského rozvoja funkčnej oblasti 
mesta Michalovce. A bude tiež roz-
vojovým dokumentom obcí, ktoré 
sa rozhodnú ho prijať ako svoj zák-
ladný rozvojový dokument.

Skladá sa z analytickej a stra-
tegickej/programovej časti. Pred-
metom analytickej časti je popis 
daného územia, charakteristika 
územno-technickej, prírodno-en-
vironmentálnej a sociálno-ekono-
mickej oblasti. Jej súčasťou je tiež 
definovanie špecifických potenci-
álov, problémov ako aj globálnych 
a  lokálnych výziev. Sú nimi zlá 
zdravotná situácia, starnutie oby-
vateľstva, znižovanie počtu obyva-
teľov, dopady zmeny klímy na  so-
ciálnu, environmentálnu a  ekono-

mickú oblasť, vysoké znečistenie 
ovzdušia, nadmerná produkcia 
odpadov a  ich nízke zhodnocova-
nie, neustále sa  zvyšujúce nároky 
na poskytovanie sociálnych slu-
žieb, ale aj nedostatok pracovných 
miest a ďalšie. Analytická časť do-
kumentu predstavuje východiská 
pre návrh cieľov, opatrení a aktivít 
v strategickej časti.

Ako základné podkladové zdroje 
pre spracovanie dokumentu sú vyu-
žívané údaje zo  štatistických zdro-
jov, z  databáz mesta Michalovce 
a  jednotlivých obcí, ale aj výstupy 
z  prieskumov obyvateľov, verejne 
dostupných zdrojov, špecializova-
ných štúdií, odborných článkov a i. 
Na spracovaní dokumentu sa okrem 
zamestnancov mesta Michalovce 
podieľajú aj externí analytici, zá-
stupcovia obecných samospráv, 
pracovné skupiny a  tiež obyvatelia 
mesta a okolitých obcí.

Tvorcovia dokumentu v  súčas-
nosti pracujú na tvorbe strategic-
kej časti PHRSR, do ktorej sa stále 
môžu zapojiť aj občania vyplnením 
dotazníka na stránke mesta: www.
michalovce.sk.

ms

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mestskej funkčnej 
oblasti Michalovce 2022 – 2030 je základným a kľúčovým dokumentom pre riade-
nie samosprávy. Jeho cieľom je plánovanie a realizácia rozvoja mesta a jeho okolia 
s ohľadom na nové lokálne a globálne výzvy. 

NEZNÁMY 
ZEMPLÍN 1

prednáška spojená
s prezentáciou

Mgr. Matej Starják, PhD.

28. februára 
o 16.00 hod.

Zemplínska knižnica 
G. Zvonického

ASTRONOMICKÉ 
POZOROVANIA 
PRE VEREJNOSŤ
18. a 25. februára 

o 18.30 hod.
Hvezdáreň

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

pobačeňe Miža z varoša

Kec vežmem hobľik a začňem hobľovac desku, znam, že z ňej chcem daco 
virobic. Vežmem šemena dajakich kvitkov, zašejem jich, čekam, že zoz ňich 
virošňu kvitki. Viberem zoz harčičkom vodu z vedra. Možem mac vecej mož-
nojsci. Idzem poľac kvitki, dachto je smedňi a  dam še mu napic, možem 
oľac ženu na Veľkonočňi pondzelok. Idzem dac vodu na rozbor. Budzem 
ju zohrivac na čaj. Uľejem ju na britki stul, žebi mi ho poumival. U každej 
robotoj še najdze vecej možnojsci. Jeden zna o jednej a druhi o inakšej. Je ľem 
dobre, kec možu medži sobu o ňich hutorec. Kec še gu tomu najdze aj daľši 
a še prida, je zos toho už viľepšovaňe. Tak bi malo buc furt, kec še to dotika 
vecej ľudzi. 

Ňešľebodno zabudac, že bi maľi ňe ľem hutorec, no najme bi maľi slu-
chac, co ten druhi hutori. Ňestači sluchac, maľi bi nad tim i rozdumovac. 
Išče furt daco chibi. Maju toto šicko i obracic na spoločnu chašen. Bo kec 
še toto ňedotrimuje, ta to vižira jak pri stavjaňu Babilonskej veži. Ňemože 
mac taka robota dluhoho tirvaňa. Ňemožu buc z ňu šicki spokojňi. Budze 
še mušec opravovac, abo začac robic odznova. Najvecej še na to doplaca 
pri takej robotoj, co še politika vola. Bo toto slovo ňeznamena ňič inšo, ľem 
že spolu še muši hutorec. Zo šickim, co mi doteraz spomenul. Bo kec še to 
ňedotrimuje, ta i tak še da. Bo ja znam najľepši, co dobre!!! Možeme še ľehko 
obačic a ňedopuščic konfrontaciju. Veckaľ už ňemuša rozhodovac slova. Ar-
gumenti. Debata. Rozdumovaňe. Tam možu padac šicke doterajše hamova-
ňa. Slušňe še tomu hutori, že „še nam to vimklo z ruk!“ Zato bi bulo ľepši 
vracic še gu hutoreňu. Žebi mal možnojsc prehutorec každi. Hlavňe vtedi, 
kec še nam joho reč bars ňeľubi, bo nam nastavuje džveritko. No kec me sebe 
ho vibiraľi, ta zato, bo me znaľi, že je odborňik. Odrazu bi me ho u kvapkoj 
vodi zatopiľi. Co še stalo za taku kratku dobu? Abo še namesto debati lapame 
inakšich lapáliji. Porozdumujme, dokedi še išče da. Abo še už našľi peňeži 
na dajake huncutstvo na našich chriptoch?

Vaš Mižo z varoša

Ja ňeznam...

SÚŤAŽ V STAVANÍ SNEHULIAKA 
Zima je k nám tento rok štedrá. Nadelila nám bohatú snehovú nádielku do zá-
hrad a dvorov. Aj na školskom dvore Materskej školy na Komenského ulici sme 
si užili guľovačky, kĺzanie na klzáku a rôzne hry so snehom. Keďže momen-
tálna situácia nedovoľuje zorganizovať hromadnú súťaž v stavaní snehuliakov 
spolu s rodičmi na školskom dvore, súťaž sa presunula do dvorov a záhrad detí, 
ich rodičov a starých rodičov. Fantázii sa medze nekladú a preto sú snehuliaci 
krásni. Naše šikovné detičky a ich rodičia použili, čo doma našli. Hrnce, vedrá, 
šály, čiapky, rôzny prírodný materiál aj mrkvičky namiesto nosa. My im za to 
tlieskame a tešíme sa pekným fotografiám, ktoré nám zaslali. A nebolo to ani 
bez odmeny, na deti v škôlke čakalo sladké prekvapenie.

Mgr. Stanislava Demková

Začal sa proces tvorby 
Komunitného plánu 
rozvoja sociálnych služieb 
v meste Michalovce na roky 
2023 – 2026. 

Mestá a obce sú povinné vypra-
covať a  schváliť Komunitný plán 
(KP) rozvoja sociálnych služieb 
na  svojom teritoriálnom území. 
Túto povinnosť im ukladá Zákon 
o  sociálnych službách č. 448/2008 
Z.z. Mesto Michalovce v uplynulých 
dňoch začalo proces tvorby nového 
KP na obdobie rokov 2023 až 2026.

Jedným z  najvýraznejších zna-
kov tvorby komunitného plánu je 
jeho participatívnosť, t. j. zapojenie 
verejnosti do jeho tvorby. Mesto Mi-
chalovce zvolilo pre komunikáciu 

s verejnosťou formu dotazníkového 
prieskumu, ktorý prinesie pomerne 
veľké množstvo názorov, postojov 
občanov v relatívne krátkom čase. 

Dotazník o službách v sociálnej 
oblasti mesta Michalovce pre po-
treby tvorby Komunitného plánu 
sociálnych služieb 2023 – 2026 bol 
vyhotovený v  papierovej podobe 
aj v online forme na webovej strán-
ke mesta. Naši čitatelia ho nájdu 
v tomto čísle na strane 5. 

Budeme vďační za každé vyplne-
nie dotazníka, vaše názory a postre-
hy nám budú nápomocné pri tvor-
be strategickej časti Komunitného 
plánu. Vyplnený dotazník môžete 
odovzdať na zberných miestach 
v Michalovciach, ktoré sú uvedené 
v záverečnej časti dotazníka.
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Vyjadrite sa k sociálnym 
službám v Michalovciach



Karnevalový deň sa 
konal 9. februára v našej 
Materskej škole na Ulici 
J. Švermu 8. Deti už zrána 
prichádzali do tried 
prezlečené do pestrých 
masiek, predstavujúcich 
obľúbených hrdinov, 
krásne princezné či veselé 
zvieratká. 

Plní očakávania nových zážit-
kov sa najprv zapojili do prehliad-
ky masiek s ich jednoduchým opi-
som a charakteristikou. Nasledo-
vala diskotéková zábava, na ktorej 
sa deti do sýtosti vybláznili a pred-
viedli svoje pohybové a tanečné 
schopnosti. Ducha športového 
zápolenia bolo cítiť a hlavne po-
čuť v každej triede. Povzbudzovali 

sa navzájom pri zdolávaní rôznych 
športových disciplín a aktivít. Po-
medzi súťaže a zábavu sa niesla 
vôňa jablkového džúsu a ovocnej 
bublaniny, ktorú pripravili pani 
kuchárky v rámci občerstvenia 
na spríjemnenie zábavy, za čo im 
patrí veľká vďaka. No a nakoniec 
prišlo na rad i fotenie, prostred-
níctvom ktorého pani učiteľky za-
chytili karnevalovú zábavu celého 
kolektívu. Zábery z  tejto veselice 
si môžu rodičia pozrieť na našej 
webovej stránke. Touto cestou ďa-
kujeme všetkým rodičom za preja-
vené úsilie a spoluprácu pri zabez-
pečovaní a vytváraní masiek pre 
svojich najmenších, ako aj pani 
riaditeľke a učiteľkám za prípra-
vu výzdoby tried a celkovú orga-
nizáciu karnevalu. Vrúcna vďaka 
patrí aj pánovi školníkovi a pani 
upratovačkám za zabezpečenie 

hygieny, poriadku a bezpečnosti 
prostredia.

Pevne veríme, že na tento deň 
budú deti rady spomínať a v ich 

detských sníčkoch sa budú ešte 
dlho premietať nové zážitky z kar-
nevalového raja.

Iveta Čechovičová

3 AKTUALITY 

Medzi zbierkovými 
predmetmi nájdu 
návštevníci aj repliky šiat 
cisárovnej Sissy či portrét 
panovníčky Márie Terézie. 
Zemplínske múzeum 
v Michalovciach, kultúrne 
zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, 
sprístupnilo 31. januára 
svoju prvú tohoročnú 
výstavu. 

Výstava Habsburgovci a Sztá-
rayovci je inštalovaná v priestoroch 
novozrekonštruovaného objektu 

Zimnej záhrady. „Naše múzeum 
je  miestom, kde ožívajú príbehy. 
Aj  preto sme sa v novom roku roz-
hodli priblížiť život prvých vlastníkov 
kaštieľa – Sztárayovcov. Výstava s ná-
zvom Habsburgovci a  Sztárayovci 
prezentuje vybraných predstaviteľov 
tunajšieho šľachtického rodu v  sú-
vislosti s  ich pôsobením v  službách 
panovníckeho rodu Habsburgovcov. 
Zaujímavosťou je, že si tu návštevníci 
môžu pozrieť napríklad repliky šiat 
cisárovnej Sissy, ktoré sa zachovali 
už len na obrazoch,“ povedala riadi-
teľka Zemplínskeho múzea Stanisla-
va Rovňáková. 

Repliky dobových šiat z druhej 
polovice 19. storočia, ktoré nosi-
la rakúska cisárovná, ušil krajčír 

z  Michaloviec, Pavol Steiner. Vy-
stavené sú tu aj tzv. hviezdne šaty 
cisárovnej Sissy, ktoré mala na sebe 
na dvornom plese v Drážďanoch 
v  roku 1864. Ich výroba s vyšitím 
680 hviezd v tvare plesnivcov mu 
trvala dva mesiace. 

Výstavu tvoria aj ďalšie jedi-
nečné kusy, napríklad portrét pa-
novníčky Márie Terézie, jej najo-
bľúbenejšej dcéry Márie Kristíny 
s manželom, cisára Františka Jozefa 
I. a portréty zástupcov rodu Sztá-
rayovcov. Hodnotnými predmetmi 
sú aj jednotlivé kusy nábytku, ko-
bercov, porcelánu, na prvý pohľad 
nenápadné nožnice s podobami 
panovníkov aj navštívenka grófky 
Irmy Sztárayovej. Muzeálne pred-

mety sú z fondov Zemplínskeho 
múzea, Východoslovenského mú-
zea v Košiciach a Krajského múzea 
v Prešove – kaštieľ Hanušovce nad 
Topľou. 

Výstavou Habsburgovci a Sztá-
rayovci otvorilo Zemplínske mú-
zeum Zimnú záhradu po rozsiahlej 
rekonštrukcii, ktorú v minulom 
roku realizoval Košický samo-
správny kraj. Tento historický ob-
jekt je pre návštevníkov sprístupne-
ný po šestnástich rokoch. Výstavu 
si návštevníci pozrieť v čase otvára-
cích hodín múzea za dodržiavania 
aktuálne platných epidemiologic-
kých opatrení. Sprístupnená bude 
do konca tohto roka. 

zm

V múzeu ožili príbehy Habsburgovov a Sztárayovcov 

Čas radosti a zábavy

VYMENOVANIE RIADITEĽKY 
MATERSKEJ ŠKOLY NA MLYNSKEJ 
ULICI
Materská škola na Mlynskej ulici 
vznikla v tomto školskom roku 
so zámerom poskytnúť zo zákona 
povinné predškolské vzdelávanie 
deťom žijúcim na tejto ulici. Vedením 
školy bola v auguste poverená Eva 
Maľarová. Po výberovom konaní 
ju do funkcie 9. februára riadne 
vymenoval viceprimátor Jozef 
Sokologorský. Do materskej školy 
prišla Eva Maľarová so skúsenosťami 
pedagogickej asistentky, ktoré 
získala na ZŠ na Komenského ulici 
a na Cirkevnej materskej škole Vasiľa 
Hopku. V materskej škole sú zriadené 
dve triedy, v ktorých sa vzdeláva 
47 predškolákov pod vedením dvoch 
vyučujúcich. 

red



4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

NEZNÁMY ZEMPLÍN 1
prednáša Matej Starják, 28. februára o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
18. a 25. februára o 18.30 hod., Hvezdáreň, podujatia v režime OP

výstavy 
OCHRANA CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA SENNÉ 
A MEDZIBODROŽIE NA SLOVENSKU
od 28. februára do 6. marca, Zemplínska knižnica G. Zvonického

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady 
Zemplínskeho múzea

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

Zrak je dar, ktorý nám 
umožňuje vnímať krásu 
okolia, ale aj emócie našich 
blízkych. Jeho hodnotu 
si však uvedomujeme, 
až keď sa objavia 
problémy s ním súvisiace. 
Súčasná doba svojimi 
obmedzeniami núti deti 
tráviť viac času pred 
televízorom, počítačom 
či tabletom. Má to vplyv 
na zrak detí? Určite má.

Materská škola na Ulici J. A. 
Komenského 2 sa zapojila do pia-
teho ročníka projektu Zdravé oči 
už v  škôlke, ktorý realizuje Únia 

nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska (ÚNSS) a o. z. BILLA deťom. 
V  známom prostredí materskej 
školy absolvovalo so súhlasom zá-
konných zástupcov osemdesiatd-
va detí preventívne skríningové 
bezdotykové meranie zraku auto-
refraktometrom. Prístroj dokáže 
veľmi spoľahlivo odhaliť začína-
júce či existujúce poruchy zraku. 
Deti väčšinou nepovedia rodičovi, 
že zle vidia, no prejaví sa to naj-
mä pri činnostiach vyžadujúcich 
koordináciu oka a  ruky. Práve 
včasné diagnostikovanie porúch 
je šancou na vyliečenie či korekciu 
zraku. Rodičia detí prejavili veľký 
záujem o  takéto meranie, pretože 
výsledky im umožňujú riešiť prob-
lém zavčasu.

Mgr. Gabriela Melniková

Hovoríte po francúzsky? 
Aj takáto veta môže 
zaznieť v ZŠ Pavla Horova, 
ktorá ako jediná základná 
škola v Michalovciach 
ponúka tento melodický 
cudzí jazyk vo svojom 
vyučovacom portfóliu. 

Možnosť naučiť sa nielen fran-
cúzske „rrrrrr“ majú žiaci od sied-
meho ročníka, ktorí si ho vyberú 
ako druhý cudzí jazyk z  ponuky 
francúzština, nemčina a  ruština. 
V  ponuke je aj vo forme krúžku 
po vyučovaní. 

Tento jazyk, často nazývaný 
aj jazyk diplomacie (údajne od čias 
Ľudovíta XIV.), jazyk lásky, ja-
zyk troch zo šiestich zakladajúcich 
krajín EÚ, jazyk dôležitých poli-
tických a  ekonomických partne-
rov, jazyk veľkých filozofov, napr. 
René Descartes, Jean-Paul Sartre, 
Jacques Derrida, vedcov ako napr. 

Pierre a  Marie Curie alebo Louis 
Pasteur, jazyk distingvovaného de-
tektíva Hercula Poirota, jazyk, vďa-
ka ktorému budete ľahšie rozumieť 
španielskemu, talianskemu, portu-
galskému ale aj anglickému jazyku, 
bol pôvodne zameraný pre žiakov 
druhého stupňa, ale zvučné fran-
cúzske „Salut, ca va? Merci...“ sa ve-
selo ozýva aj po chodbách prvého 
stupňa a na školskom dvore. 

V  dnešnej dobe ešte viac ako 
doteraz platí, že koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom. Ovládať cu-
dzie jazyky je nevyhnutné. Doro-
zumieť sa anglicky už je samozrej-
mosťou, je potrebné zamerať sa na 
ďalší svetový jazyk. Francúzština 
ponúka jednoznačnú konkurenčnú 
výhodu. V jej štúdiu je možné po-
kračovať aj na gymnáziách.

Je to veľký bonus, keď môžu 
žiaci študovať francúzštinu už v zá-
kladnej škole a  rodičia nemusia 
platiť jazykové školy alebo drahých 
lektorov. 

Katarína Kločanková

Zdravé oči už v škôlke

Parlez-vous francais?
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Otázky sú zámerne vo veľkej miere rov-
naké ako v predošlom období, aby sme 
zistili, nakoľko sa podarilo naplniť vaše 

potreby a rozvinúť sociálne služby podľa vašich 
očakávaní.

Vyplnením tohto dotazníka sa pokúsime 
s  vašou pomocou stanoviť priority v  poskyto-
vaní služieb v sociálnej oblasti mesta a zároveň 
informácie z neho získané budú podkladom pre 
formovanie a tvorbu nového komunitného plá-
nu v našom meste.

Neuvádzajte, prosím, vaše meno, dotazník 
nepodpisujte – je anonymný.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.  POHLAVIE  a) muž  b) žena

2.  UVEĎTE VÁŠ VEK ...................

3. ZAKRÚŽKUJTE VAŠE NAJVYŠŠIE 
UKONČENÉ VZDELANIE:

a)  základné
b)  stredné
c)  učňovské
d)  učňovské s maturitou
e)  vysokoškolské I. stupňa
f)  vysokoškolské II. stupňa
g)  vysokoškolské III. stupňa

II. SOCIÁLNE SLUŽBY

1.  ZAKRÚŽKUJTE, AKÉ JE VAŠE 
SOCIÁLNE POSTAVENIE:

a)  študent
b)  zamestnanec
c)  podnikateľ
c)  dôchodca
d)  nezamestnaný
e)  invalidný dôchodca
f)  rodičovská alebo materská dovolenka
g)  iné (uveďte, prosím) .........................................

............................................................................

2.  NA KOHO SA OBRÁTITE V PRÍPADE, 
ŽE BY STE POTREBOVALI ZÍSKAŤ 
INFORMÁCIE O NIEKTOREJ 
ZO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:

a)  na človeka, ktorý sa s  podobným problé-
mom už stretol

b)  na organizácie, ktoré tieto služby poskytujú
c)  na členov rodiny, na známych
d)  na úrady (mestský úrad, okresný úrad, úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnu po-
isťovňu atď.)

e)  pohľadám informácie na internete
f)  iné zdroje (prosím, napíšte aké) .....................

............................................................................

g)  neviem, doteraz som sa s takouto situáciou 
nestretol

3.  AKÝ JE VÁŠ (ALEBO U VÁŠHO 
PRÍBUZNÉHO) SOCIÁLNY PROBLÉM?

a)  problém s mobilitou 
b)  problém s  vykonávaním sebaobslužných 

úkonov (problém s  hygienou, so stravova-
ním a  dodržiavaním pitného režimu, s  vy-
prázdňovaním močového mechúra a hrubé-
ho čreva, so zdravotnou starostlivosťou)

c)  problém s prípravou stravy
d)  problém so starostlivosťou o domácnosť
e)  problém s  uplatňovaním práv a  právom 

chránených záujmov (vybavovanie úradných 
záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných 
dokladov, pri podávaní písomných podaní, 
vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii 
v úradnom styku atď.)

f)  problém s bývaním
g)  problém s využívaním voľného času
h)  problém s komunikáciou
ch) problém so zabezpečovaním starostlivosti 

o dieťa
i)  iné (napíšte, prosím, aké) ..............................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

4.  PRI RIEŠENÍ NIEKTORÉHO Z VYŠŠIE 
UVEDENÝCH PROBLÉMOV 
VYUŽÍVATE NIEKTORÚ 
NASLEDOVNE UVEDENÚ SOCIÁLNU 
SLUŽBU (ALEBO VÁŠ PRÍBUZNÝ)?

a)  útulok
b)  nocľaháreň
c)  domov na pol ceste
e)  zariadenie núdzového bývania
f)  poskytovanie sociálnej služby v  zariadení 

starostlivosti o deti (detské jasle)
g)  poskytovanie pobytovej sociálnej služby 

v zariadení – tzv. 24 hodinová starostlivosť 
napr.  v  zariadení opatrovateľskej služby, 
v zariadení pre seniorov, v špecializovanom 
zariadení,  domov sociálnych služieb a iné

h)  domáca opatrovateľská služba
ch)  prepravná služba
i)  sprievodcovská a predčitateľská služba
j)  poskytovanie sociálnej služby v  dennom 

centre
k)  iné (prosím, uveďte) .......................................

............................................................................

............................................................................

5.  VYUŽÍVATE VY (ALEBO 
VÁŠ PRÍBUZNÝ) NIEKTORÚ 
Z UVEDENÝCH INÝCH SLUŽIEB 
SOCIÁLNEJ OBLASTI MESTA 
MICHALOVCE?

a)  stravovanie pre dôchodcov a určené skupiny 
občanov

b)  pranie a žehlenie bielizne
c)  pedikúra
d)  rehabilitačné úkony
e)  krízové stredisko osobnej hygieny

6.  AK VYUŽÍVATE NIEKTORÚ 
ZO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RESP. 
INÝCH SLUŽIEB UVEDENÝCH 
V PREDCHÁDZAJÚCICH DVOCH 
OTÁZKACH, UVEĎTE, PROSÍM, 
KTO JE JEJ POSKYTOVATEĽOM 
A MIERU SPOKOJNOSTI.

a)  nespokojnosť
b)  slabá spokojnosť
c)  priemerná spokojnosť
d)  spokojnosť
e)  vysoká spokojnosť

Názov poskytovateľa služby: ..................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

7.  AKÁ FORMA POSKYTOVANIA 
SLUŽBY BY VÁM VYHOVOVALA 
NAJVIAC?

a)  ambulantná (za sociálnou službou klient 
dochádza)

b)  terénna (sociálna služba sa poskytuje v pri-
rodzenom rodinnom prostredí prijímateľa, 
t. j. doma)

c)  pobytová (súčasťou služby je ubytovanie, 
čiže sociálna služba sa poskytuje v zariadení 
celoročne, resp. týždenne)

8.  AKÉ SLUŽBY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
ALEBO ZARIADENIA PODĽA VÁS 
V MESTE CHÝBAJÚ A SÚ POTREBNÉ?

 Môžete zakrúžkovať viaceré možnosti.
a)  nocľaháreň (osobe, ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie 
užívať sa poskytuje: prenocovanie, sociálne 
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a  obuv. 
V  nocľahárni sú vytvorené podmienky na 
vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny a podmienky na prípravu stravy)

b)  domov na pol ceste (osobe, ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie a ukončila pobyt 
v inom zariadení, napr. detský domov, alebo 
osobe, ktorá ukončila pobyt v  ochrannom 
zariadení, napr. nápravno-výchovné za-
riadenie sa poskytuje ubytovanie na určitý 
čas, sociálne poradenstvo, pracovná terapia, 
pomoc pri pracovnom uplatnení. V domo-
ve na pol ceste sú vytvorené podmienky na 
vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny, podmienky na prípravu stravy, za-
bezpečená možnosť prania, žehlenia a vyko-
návania záujmovej činnosti)

Dotazník o službách pre potreby tvorby 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2023 – 2026
Mesto Michalovce sa snaží o tvorbu sociálnej politiky, ktorá bude vychádzať predovšetkým z potrieb a požiadaviek 
obyvateľov. Preto sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie priloženého 
dotazníka s cieľom získania informácií o doterajšom využívaní sociálnych služieb, o vašich predpokladaných 
potrebách služieb v sociálnej oblasti a o vašich názoroch a očakávaniach súvisiacich s rozvojom sociálnych služieb 
v Michalovciach. 

pokračovanie na 6. strane
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c)  pomoc pri osobnej starostlivosti o  die-
ťa a  podpora zosúlaďovania rodinného 
a  pracovného života (je to terénna sociál-
na služba, v  rámci ktorej mesto poskytne 
opatrovateľku rodičovi dieťaťa, ktorý nemô-
že sám alebo s pomocou rodiny zabezpečiť 
riadnu starostlivosť o dieťa z dôvodu: choro-
by, úrazu, kúpeľnej liečby, pôrod matky, kto-
rá má viac detí, atď. Táto služba sa poskytuje 
nepretržite najviac 30 dní.)

d)  zariadenie dočasnej starostlivosti o  deti 
(služba sa poskytuje maloletému nezaopatre-
nému dieťaťu ak rodič nemôže z vážnych dô-
vodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa 
– choroba, podstúpenie operačného zákroku, 
kúpeľná liečba, nástup do výkonu väzby alebo 
výkonu trestu odňatia slobody. V  tomto za-
riadení sa takémuto dieťaťu poskytuje ubyto-
vanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, záujmová činnosť, pomoc pri 
príprave na školské vyučovanie, doprovod.)

e)  špecializované zariadenie (služba sa posky-
tuje občanovi s  veľmi ťažkým zdravotným 
postihnutím – stupeň odkázanosti minimál-
ne V. – ide o Parkinsonovu chorobu, Alzhei-
merovu chorobu, sklerózu multiplex, schi-
zofréniu, hluchoslepotu, AIDS, atď. V tomto 
zariadení sa takémuto klientovi poskytuje 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pra-
nie, žehlenie, osobné vybavenie, sociálna 
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, 
pracovná terapia, záujmová činnosť)

f)  sprievodcovská služba a  predčitateľská 
služba (sociálna služba je poskytovaná oso-
be, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevi-
diaca a fyzickej osobe s mentálnym postih-
nutím. Takejto nevidiacej osobe sa posky-
tuje sprievod na lekárske vyšetrenie, na vy-
bavenie úradných záležitostí, do a zo školy, 
do a z práce. Predčítavanie sa poskytuje pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri úradnej 
a osobnej korešpondencii a pri nakupovaní)

g)  krízová pomoc poskytovaná prostred-
níctvom telekomunikačných technológii 

(v  rámci tejto služby sa zabezpečí pre ob-
čanov mesta s  nepriaznivým zdravotným 
stavom v  prípade krízovej životnej situácie 
signalizácia potreby pomoci)

9.  KTORÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA 
V MESTE SI PODĽA VÁS ZASLÚŽIA 
VIAC POZORNOSTI?

a)  rodiny s malými deťmi
b)  rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
c)  deti a mládež
d)  dôchodcovia
e)  osoby so zdravotným postihnutím
f)  osoby ohrozené závislosťou
g)  občania v prechodnej sociálnej kríze
h)  neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci)
ch)  nezamestnaní
i)  etnické menšiny
j)  iná skupina (uveďte, prosím, ktorá) ...............

............................................................................

.............................................................................

10.  JE PODĽA VÁS DOSTATOČNE 
PROPAGOVANÁ SOCIÁLNA OBLASŤ 
MESTA SO SVOJIMI SLUŽBAMI?

a)  áno
b)  nie
c)  neviem

11.  AKÚ FORMU POSKYTOVANIA 
INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH 
SA SLUŽIEB V SOCIÁLNEJ OBLASTI 
BY STE UPREDNOSTNILI?

a)  vyhľadávanie prostredníctvom internetu
b)  letáky, propagačné materiály
c)  miestne noviny, resp. miestna televízia
d)  iné (uveďte, prosím, aké)
 ............................................................................

............................................................................

............................................................................

12.  VYPLŇTE, ČI STE SA ZAPOJILI DO 
PRÍPRAVY KOMUNITNÉHO PLÁNU 
ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2018 

– 2022 A POPÍŠTE, AKO VNÍMATE 
ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V MICHALOVCIACH KU DNEŠNÉMU 
DŇU.

a)  áno, zapojil som sa
b)  nie, nezapojil som sa
c)  vnímam pozitívny posun v  rozvoji sociál-

nych služieb v meste
d)  nevnímam pozitívny posun v rozvoji sociál-

nych služieb v meste
e)  doteraz som sa o to nezaujímal

13.  UVEĎTE, PROSÍM, VAŠE PODNETY, 
POSTREHY, PRÍPADNÉ NÁMETY 
NA SPOLUPRÁCU V OBLASTI 
POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 
A INÝCH SLUŽIEB V MESTE:

 ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Vyplnený dotazník môžete posielať e-mai-
lom na adresu renata.cibikova@msumi.sk alebo 
odovzdať na zberných miestach v  Michalov-
ciach do 28. 2. 2022.

ZBERNÉ MIESTA

n	Mestský úrad v Michalovciach, Nám. oslo-
boditeľov 30, podateľňa

n	Mestský úrad v Michalovciach, Nám. slobo-
dy 1, odbor sociálnych vecí

n	Turistické informačné centrum mesta Mi-
chalovce, budova Zlatého býka na Nám. 
osloboditeľov

n	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Salezi-
ánov 1, Michalovce

Mesto Michalovce vám ďakuje za spoluprácu

Cirkev si 11. februára 
pripomenula 30. svetový 
deň chorých. Tento deň 
účty k chorým a chorobe 
ako neoddeliteľnej súčasti 
života ustanovil svätý Ján 
Pavol II., pápež v blahej 
pamäti. 

Choroba a bolesť v rôznych for-
mách a podobách je fenomén, s kto-
rým sa raz za čas stretne každý z nás. 
Je podstatný rozdiel, vnímať choro-
bu ako dočasne prítomnú a vnímať 
ju ako denného hosťa v  komôrke 
nášho života. Ak spomínam komôr-
ku, narážam na tajomstvo súkromia 
prežívaného v  chorobe. Choroba 
a bolesť má síce svoje obmedzenia, 
ale nikdy nesmie byť vnímaná ako 
trest za naše pochybenia (ak to ne-

chceme nazvať priamo hriechom). 
Vo svetle viery je možné vnímať ten-
to stav ako povolanie na cestu napl-
neného života. Otec netrestá svoje 
deti. On to s nami v živote plánuje. 
Svojou dokonalou mysľou do tohto 
presného zámeru zapojí celý rad 
ľudí. Oni sú pozvaní do školy poko-
ry, služby a nezištnosti pri stretnutí 
s chorým a trpiacim človekom. Mať 
účasť na živote tých druhých je od-
kazom na dôležitosť vzťahov. Prá-
ve vďaka nim môžeme byť bohatší 
o nádej, ktorá nám v živote chýba. 

Aj v týchto neľahkých časoch 
môžeme jasne vnímať, že je chorý 
celý svet. Dá sa však z tejto situácie 
vyťažiť dobro pre každého jednotliv-
ca. Nebedákajme, ale myslime na to, 
že nie je nič, čo by uniklo pohľadu 
Otca. Jeho zámer s nami nie je preja-
vom hnevu, ale milujúcej lásky. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

S cieľom zvýšiť 
bezpečnosť na cestách 
Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru 
v Michalovciach 
opätovne vyzýva občanov 
na dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky. 

Apeluje predovšetkým na ne-
motorových účastníkov cestnej 
premávky – chodcov a  cyklistov, 
aby zvýšili opatrnosť na cestách 
a aby sa správali zodpovedne. Upo-
zorňuje na povinnosť využívania 
reflexných prvkov (vesty, nálepky, 

pásky, prívesky, atď.). Za zníženej 
viditeľnosti musí mať chodec idúci 
po krajnici alebo po okraji vozovky 
a cyklista jazdiaci po krajnici alebo 
po okraji vozovky na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prvky alebo 
musí mať oblečený reflexný bez-
pečnostný odev nielen mimo obce, 
ale aj v obci. 

Dôležité je, aby boli reflexné 
prvky viditeľné a nezakrývali ich 
ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne 
batožina. Reflexné prvky zvyšujú 
viditeľnosť približne na 210 met-
rov, čo je už vzdialenosť, pri ktorej 
si  vodič chodca všimne a stihne 
adekvátne zareagovať.

orpzmi

Svetový deň chorých Reflexné prvky 
sú pre chodcov povinné

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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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. Šte-
fan 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

malý oznamovateľ
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Noviny Mistral
a Športové správy

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

Záznam 
Čin roka 2018

repríza z marca 2019
 18. – 24. februára 
vždy o 14.00 hod.

Žihadlo 
Jubilujúci filatelisti

diskusia s hosťami D. Lellákom a J. Dobrovolským
 repríza z októbra 2015

v piatok 18. 2. v pondelok 21. 2. a v stredu 23. 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

Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovanie

spomienka

Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo má tak rád, 
prečo mu v živote stačiť musí len spomínať.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim ockom, dedkom 

ERVÍNOM ŠEPEĽÁKOM
ktorý nás náhle opustil dňa 25. januára vo veku 74 rokov.

smútiaci synovia, dcéra, vnuci

Dňa 1. marca si pripomenieme nedožitých 90 rokov

Mgr. ALBINY POBUDOVEJ
Jej zbožné a milujúce srdce dotĺklo 
pred 25 rokmi, 8. februára 1997.
Vás, ktorí ste ju poznali, prosíme o tichú spomienku 
s modlitbou.
dcéry Sylvia, Renáta a brat Marián s rodinami

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Maxim Lukáček
Maroš Oláh

Bernard Čopák
Anna Dobiašová
Sebastián Danko

Michalovčan informuje

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO 
pozýva 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH 
KNIŽNÍC

OD 28. FEBRUÁRA DO 6. MARCA

p o n ú k a m e  b e z p l a t n ý  z á p i s  n o v ý c h 
č i t a t e ľ o v  a  b e z p l a t n é  v r á t e n i e 

u p o m í n a n ý c h  k n í h
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
26. 2., 15.00 hod., FORTUNA liga muži – 20. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA – SOKOL PÍSEK
26. 2., 17.30 hod., MOL liga žien – 20. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – MHK 32 L. MIKULÁŠ
25. 2., 17.30 hod., Tipos Extraliga – 41. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN 
1. 3., 17.30 hod., Tipos Extraliga – 35. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – BARANI BANSKÁ BYSTRICA                         
19. 2., 13.30 hod., skupina B/Liga kadetov 

HK MLÁDEŽ – MHA MARTIN                         
26. 2., 14.00 hod., skupina B/Liga kadetov

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES          
19. 2., 16.00 hod., extraliga dorast/základná časť

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES          
20. 2., 11.30 hod., extraliga dorast/základná časť

HK MLÁDEŽ – MHA MARTIN                        
26. 2., 15.00 hod., extraliga dorast/základná časť

HK MLÁDEŽ – MHA MARTIN                         
27. 2., 10.30 hod., extraliga dorast/základná časť

HK MLÁDEŽ – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ          
19. 2., 14.00 hod., I. liga juniori/skupina Východ

HK MLÁDEŽ – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ          
20. 2., 11.00 hod., I. liga juniori/skupina Východ
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

SVETOZNÁMY FUTBALISTA ĽUBOMÍR MORAVČÍK 
NAVŠTÍVIL MICHALOVCE 
Primátor mesta Viliam Zahorčák a zástupca primátora 
Jozef Sokologorský prijali v sobotu 12. februára na pôde 
mestského úradu vynikajúceho bývalého slovenského 
futbalistu a trénera Ľubomíra Moravčíka a zástupcov 
škótskeho futbalového klubu Celtic FC. Veríme, že sa im 
Michalovce ako aj okolie nášho mesta páčili, a že ich čoskoro 
opäť privítame. V roku 2022 si michalovský futbal pripomína 
110. výročie organizovaného futbalu. Pri tejto príležitosti 
pripravuje mesto Michalovce spolu s MFK Zemplín zaujímavé 
podujatie, ktoré určite poteší všetkých futbalových 
priaznivcov. Detaily zatiaľ neprezradíme, ale veríme, 
že všetko prebehne podľa plánu a čoskoro uverejníme 
podrobnejšie informácie. 

ms

POHÁR NÁDEJÍ 
Súťažný športový rok 2022 začal ŠK Zemplín Michalovce 
oddiel judo medzinárodným turnajom Pohár nádejí, 
ktorý sa konal v českom Olomouci 22. januára. Zúčastnil 
sa na ňom v rámci širšej reprezentácie SR U18 náš zverenec 
Tomáš Popjak, študent druhého ročníka na Gymnáziu 
P. Horova v Michalovciach. Za účasti piatich krajín 
ho začal úspešne, keď v kategórii +90 kg získal striebornú 
medailu. Vďaka tomu bol nominovaný do reprezentácie SR 
a v najbližších dňoch sa predstaví na Európskom pohári 
Lignano v Taliansku, čo je jeden z nominačných turnajov 
na majstrovstvá Európy. Tomáš Popjak je aj súčasťou výberu 
na EYOF 2022, ktoré sa uskutočnia v júli v Banskej Bystrici.

Gabo Čopák

Bežná kontrola očného tlaku. Ses-
trička: „Máte zapálené spojovky.“ Ja: 
„Áno, mám, pozeral som včera dlho 
hádzanú žien. Hrali tam naše hráčky 
z  Iuventy Michalovce. Prehrali s  há-
dzanárkami Francúzska, hoci v prvom 
polčase vyhrávali rozdielom päť gólov. 
Škoda, že neudržali ten výsledok, Slo-
venky mohli tento zápas vyhrať.“

„A chodíte aj na Iuventu doma?“
„Áno, na všetky zápasy. Teraz 

je to trocha nemožné, z dôvodu pan-
démie. Odpadávajú niektoré zápasy 
a je obmedzovaná aj účasť.“

„Poznáte niektoré hráčky aj pod-
ľa mien?“

„Ale áno, veľmi dobre hrala 
Naďová, Šalátová, Zahoranská, 

Gubiková, Drotárová, Horvátová. 
Z terajšieho družstva je to Rebičová, 
Bajčiová.“

„A pamätáte si na Hricikovú?“
„Áno, volali sme ju Maruška, 

hrala na krídle, malé rýchle nohy, 
pekné góly dávala z krídla a tiež vy-
užívala z krídla prihrávku na pivot-
ku a bol to vždy gól“.

„Fakt, pamätáte si dobre. Pretože 
ja som Hricíková – Maruška.“

Pozrel som sa na ňu: „Vtedy, 
keď ste hrali, ste mali čierne vla-
sy a  teraz ste blond.“ Zasmiala sa 
a  pokračovali sme v  ďalšom vy-
šetrovaní. Bola to milá spomienka 
pre nás oboch. 

J. G.

Športový fanúšik
v očnej ambulancii


