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Mesiac v znamení dávania dobra druhým

DOBROVOĽNÍCKY 

SEPTEMBER

Jednotlivé aktivity v  kampani 
Dobrovoľnícky september koor-
dinuje Dobrovoľnícke centrum 
Košického kraja. Mesto Micha-

lovce je svojou dobrovoľníckou čin-
nosťou už známe. Do aktivít mesia-
ca dobrovoľníctva sa zapájame kaž-
doročne a patríme k lídrom v počte 
zapojených dobrovoľníkov v rámci 
celého kraja. Ocenením dobrovoľ-
níckeho snaženia Mesta Michalovce 
je ustanovenie nášho mesta za hos-
titeľa koncoročného odmeňovania 
krajských výročných cien v oblasti 
dobrovoľníctva za rok 2022.

Tento rok Dobrovoľnícky sep-
tember rozbehli zamestnanci Mest-
ského úradu Michalovce. Tridsať 
dobrovoľníkov z  našich radov 

13.  septembra očistilo a obnovilo 
náter na oplotení Základnej ško-
ly na Komenského ulici. V  treťom 
septembrovom týždni boli v  dob-
rovoľníckej činnosti aktívni stredo-
školáci zo Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb Michalovce, ktorí 
dali nový náter zábradliu na kruho-
vom objazde na Partizánskej ulici 
smerom na Zemplínsku šíravu. Štu-
denti Gymnázia Pavla Horova po-
mohli zveľadiť areál Základnej školy 
na  Komenského ulici v Michalov-
ciach. Do rôznych dobrovoľníckych 
činností sa zapojili aj dobrovoľníci 
z  michalovských denných centier, 
ktorí v  rámci týchto aktivít upravili 
prostredie okolo denných centier 
v Močaranoch, vo  Vrbovci, na Ko-

menského ulici a na ulici Obrancov 
mieru. Namaľovali lavičky, vysadili 
kvety, vyzbierali odpadky. V Moča-
ranoch taktiež vyčistili cestu a chod-
ník k cintorínu. Členovia z denného 
centra na Zakarpatskej ulici zorgani-
zovali pre onkologických pacientov 
z  klubov Venuša a  Ilco rôzne akti-
vity, ako napríklad kvíz o zemplín-
skom nárečí, hranie spoločenských 
hier a  výstavu predmetov vyrobe-
ných technikov paličkovanej čipky.

Dobrovoľnícke aktivity v Micha-
lovciach sa konajú v  znamení 3D – 
dávať dobro druhým. Veríme, že tie-
to tri slová budú v našej spoločnosti 
rezonovať nielen počas mesiaca dob-
rovoľníctva. 
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Dobrovoľníctvo a september patria k sebe rovnako ako dobrovoľníctvo a mesto Mi-
chalovce. Od 16. do 22. septembra prebieha na Slovensku podujatie Týždeň dobro-
voľníctva. V Košickom kraji je však od roku 2019 venovaný dobrovoľníctvu nie iba 
jeden týždeň, ale celý september. 
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ZASTUPITEĽSTVA
30. septembra 
o 17.00 hod.

hudobný hosť 
Elegance

veľká sála MsKS

VĎAKA VÁM
program pri príležitosti 

Mesiaca úcty 
k starším
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veľká sála MsKS

ZEMPLÍNSKA 
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nesúťažná prehliadka 
heligonkárov

8. októbra 
od 14.30 hod.

veľká sála MsKS

JESENNÝ BEH 
MICHALOVČANOV

9. októbra 
prezentácia 
od 8.30 hod.
Gymnázium 

Pavla Horova



pobačeňe Miža z varoša

Toto označeňe medži ľudzami može veľo hutorec. Kec ma dachto pred svo-
jim domom šumnu zahradku, ľubja še nam ňeľem krasne kvitki, no i upra-
va i calkovi dojem. Povime sebe, že to spravil majster zahradnik. Zavolame 
druhoho gu pohubenomu vodovodu. Priňeše šicok materijal, co gu opravoj 
treba, da šicko do porjadku, ta mu ňeľem zaplacime za perfektnu robotu. 
Šmelo mu podzekujeme i povime: bul to majster vodar. 

Pri spuščaňi stromov u ľeše, perfektnej i šikovnej roboce, dze še ňikomu 
ňič ňestalo, šmelo povime, že to bul majster drevorubač. Pohubi še nam mo-
tor. Ňe a ňe naštartovac i pohnuc še z mesta. Ten, co pridze na pohubenu 
sučjastku i odstraňi poruchu, je majster opravar. Podobňe pri oprave choč 
jakej techňiky. Dze bi me opatreľi pri každej roboce, je treba trafic na maj-
stra svojoho remesla. Bo jak to dace do rukov dajakoho fušera, ta veckaľ 
še ňečudujce. I ho sanujece, že še natrapi. I vas ňepoceši, bo ňit chasna zoz 
joho trapeňa. 

I u takich oblascoch jak pedagogika abo poľitika dobre natrafic na maj-
strov. Pri učeňu ňeplaci ľem, že nauč še. I tu jest veľo čarov i tajov, jak fun-
guje motivacija i zapametaňe sebe. Škoda, že sebe ňezname ceňic tich maj-
strov učiteľov. Bo na ňich stoji, jak še budu rucac stare poznaňa. Jak še budu 
objavovac nove objavi. Bo ňič, co zname dňeška, ňe je koňečne. Chorota 
našoho veku nam može buc prekľacom. Objaviľi še nam u politikoj ľudze, 
co me o ňich ňehodňi hutorec, jak o „majstroch u politikoj“. Skorej bi jim 
pasoval do ruki inakši inštrument. Dakedi i  somarska hlava. Ozdaľ i  va-
reška bi še  jim pridala, bo zamišac teľo ňepodarkov je už umeňe. Ňeľem, 
že sebe dumaju, že šicki ľudze su jich sluhami. Su schopňi zacahnuc nas šic-
kich do zňičujucej vojni. Žobrakov z  nas spravic u vlasnej krajinoj. Zapredac 
šicko narodne bohatstvo cudzim darmožračom. 

Ozdaľ budzeme mac teľo rozumu a jim i podobňim ňedame svojo hlasi 
u komunalňich voľboch. Bo objavuju še premudreti kandidaci. Chceľi bi jich 
napodobňic i zašac taku burinu i u mesce abo kraju. Bilbordi u calim  kraju 
i mesce su jich polne. Ňedajce še ošaľic. Paťce, co šicko tu idze kandidovac. 
Otvorce oči i porjadňe patrice kolo sebe. Naj našo mesto i kraj rošňe i pre-
kvita jak doteraz.

Vaš Mižo z varoša

Majstri...

Mesto Michalovce aj tento 
rok získalo od Nadácie 
EPH finančný príspevok 
vo výške 5 000 eur. 
Na financovaní sa mesto 
podieľalo sumou 2 380 eur.

Interaktívne tabule boli za-
kúpené pre štyri materské školy 
v Michalovciach. Touto modernou 
učebnou pomôckou sa zvýši kvalita 
vzdelávania v  materských školách 
na Školskej ulici 5, na Okružnej 
ulici 19, na Leningradskej 1 a v Ma-
terskej škole na ulici J.  Švermu 8. 
Zámerom projektu bolo zaviesť 
inovatívne programy do výchov-
no-vzdelávacieho procesu, zlepšiť 
pripravenosť detí na vzdelávací 
proces, a tak im uľahčiť prechod na 
prvý stupeň základnej školy. Inte-
raktívna tabuľa je jedným z  mno-
hých moderných prostriedkov, 
ktorý môže priniesť do tried detí 
predškolského veku niečo nové, 
zaujímavé a originálne, čo podne-
cuje ich aktivitu. Interaktívna ta-
buľa v seba zahŕňa všetky možnosti 
názornosti a zároveň dáva priestor 
k uplatneniu vlastnej aktivity, kto-
rá je základom procesu učenia sa. 
Spätná väzba interaktívnej tabule 

umožňuje dieťaťu prežívať úspech 
z vlastnej činnosti a pozorovať svo-
je napredovanie v rozsahu i kvalite 
nadobudnutých informácií, čo ho 
môže povzbudiť k ďalšiemu uče-
niu. Pravidelným využívaním inte-
raktívnych tabúľ dôjde k zlepšeniu 
počítačovej gramotnosti, ktorá je 
pre dnešný život nevyhnutnosťou. 
Koncepcia projektu je postavená na 
trvalej udržateľnosti jeho prínosov. 
Interaktívne tabule nájdu všestran-
né využitie pri prezentáciách, vý-
ukových programoch, pri prebera-
ní, precvičovaní i opakovaní učiva.

Realizáciou projektu sa zabez-
pečilo vytvorenie dlhodobo prí-
stupnej modernej vzdelávacej po-
môcky. Nadväzujúcimi aktivitami 
bude aj  ďalšia modernizácia vzde-
lávacieho programu materských 
škôl. Úžitky projektu tak budú mať 
dlhodobé účinky. Vďaka postupne 
širšiemu uplatňovaniu inovatív-
nych metód a  foriem vzdelávania 
detí v predškolskom veku sa zlepší 
ich adaptácia na školský proces.
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Interaktívne tabule 
pre predškolákov

2 AKTUALITY

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
podpore z Nadácie EPH.“

J E S E N N Ý  Z B E R

OBJEMNÉHO BIOODPADU
Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré 

nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) v lokalitách 
pri rodinných domoch sa bude zberať vo vašom obvode v ten istý 

deň ako komunálny odpad

od 17. do 28. októbra
Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu 

pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 

Podmienky odberu bioodpadu:
n biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných 

odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)

n  vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku 
väčšiu ako 3 m

n  musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom 
mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu 
alebo chodníky.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ  
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK PREBIEHA  

OD 3. DO 14. OKTÓBRA

Všetky druhy odpadu môžete celoročne a bezplatne 
odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce 

(Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2).



Začiatkom októbra bude 
spustený predaj ďalšej 
zberateľskej 0 Euro 
bankovky. Vychádza 
pri príležitosti stého 
výročia založenia 
Gymnázia Pavla Horova. 
Autorom bankovky 
je Andrej Koli.

Štátne reálne gymnázium s vyu-
čovacím jazykom slovenským bolo 
v Michalovciach zriadené 22. sep-
tembra 1922. Správou nového mi-
chalovského školského ústavu bol 
poverený Otakar Formánek, učiteľ 
českej národnosti. Zápis žiakov 

do prvej triedy sa konal 9. a 10. ok-
tóbra, pravidelné vyučovanie začalo 
11. októbra 1922. Z priestorových 
dôvodov bolo prijatých 39 žiakov, 
ďalší dvaja pristúpili v priebehu 
školského roka. 

Slávnostné otvorenie najvý-
chodnejšieho slovenského gymná-
zia sa uskutočnilo 12. októbra 1922 
vo dvorane hotela Zlatý býk na hlav-
nej michalovskej ulici za početnej 
účasti hostí. V prvom školskom roku 
mal pedagogický zbor okrem riadi-
teľa päť členov. Štúdium nebolo vô-
bec jednoduché, z prvých 41 žiakov 
v školskom roku 1929/1930 úspešne 
zmaturovalo iba 12. Keďže stále pre-
vládali provizórne podmienky, čoraz 
akútnejšou sa javila výstavba novej 

školskej účelovej budovy. Po dlhších 
prípravách bol 17. novembra 1928 
na vyčlenenom pozemku slávnostne 
položený základný kameň budovy 
gymnázia. Samotná výstavba prebie-
hala v rokoch 1929 až 1931. Celkové 
náklady dosiahli vyše 8 miliónov ko-
rún. Slávnostné otvorenie sa konalo 
v októbri 1931. Inštitúcia niesla rôz-
ne názvy a v jej priestoroch sídlili aj 
iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie. 
Od novembra 1980 do súčasnosti 
nesie škola názov Gymnázium Pavla 
Horova.

V súčasnosti má škola 24 tried 
a 620 žiakov, ktorých vzdeláva 54 
pedagógov, riaditeľka Katarína Ol-
šavová je už 17. v poradí. So školou 
sú späté viaceré osobnosti, ktoré 

tu učili alebo študovali. Dnešné 
Gymnázium Pavla Horova predsta-
vuje modernú vzdelávaciu inštitú-
ciu s  úctyhodnou tradíciou, ktorá 
sa drží motta Gens una sumus, teda 
„Sme jedna rodina“.

Podmienky predaja: bankovka 
100 rokov gymnázia v Michalovciach 
vyjde v  náklade 5 tisíc kusov, cena 
za kus je 3 eurá. Predaj začne 8. ok-
tóbra, miesto predaja bude Gymná-
zium Pavla Horova. Predaj čísel 100 – 
1000 je 5 ks/os bez možnosti výberu, 
nad 1000 po 20 ks/os bez možnosti 
výberu, ročníkové po 1ks/os s mož-
nosťou výberu. Podmienky predaja 
určuje predávajúci, niektoré euroso-
uveníry nie sú zaradené do predaja.
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Pri príležitosti 65. výročia 
svojho vzniku sa predstavil 
Folklórny súbor Zemplín 
celovečerným programom 
pod názvom Z tvorby FS 
Zemplín.

Členovia súboru sa predstavili 
vo viac ako dvojhodinovom progra-
me piesní a tancov zo Zemplína. 
Dramaturgicky celý program vy-
skladal Milan Hvižďák, dlhoročný 
umelecký vedúci v spolupráci s ta-
nečným pedagógom Miroslavom 
Kistym. V programe boli uvedené 
tanečné, spevácke a hudobné čísla, 
ktorými sa súbor reprezentuje.

Počas výročného programu boli 
uvedené aj nové čísla, ako napríklad 
Piesne rómov, ktoré hudobne spra-
coval náš dlhoročný člen a hudobný 
skladateľ Radoslav Gajdoš. Bola uve-
dená aj nová choreografia A na Jana 
na Janička, ktorú spracoval M. Hviž-
ďák s choreografom Marekom Gre-
gom zo SĽUK-u. Ďalej to boli krásne 
mužské spevy pod názvom Parobske 

od Ondavi a už  známe Raslavické 
tance, Parta moja parta, Korytari 
z  Kľačan, Rusíni v Parchovenoch 
na žňivoch, Kolomyjky a Šamudov-
skí beťariska. 

Začiatky FS Zemplín sa datujú 
do roku 1957. Počas 65 rokov exis-
tencie pôsobili v Zemplíne stovky 
mladých ľudí. Prechádzali doň ply-
nulo z Detského folklórneho súboru 

Zemplínik. Niektorí členovia tu strá-
vili kratšie obdobie, iní boli členmi 
dlhšie. Mnohí z nich pokračovali 
na vysokých školách a v súboroch 
v Bratislave, Nitre, Žiline, Brne. Veľa 
našich členov sa uplatnilo v Lúčnici 
a v SĽUK-u. Niektorí z nich sa vrátili 
ako pedagógovia, choreografi a  vy-
chovávajú ďalších nasledovníkov, 
tanečníkov, spevákov a hudobníkov. 

Ďakujeme všetkým členom FS 
Zemplín za ich zanietenosť po-
čas nácvikov a skúšok, vedeniu 
za prípravu programu a tiež nášmu 
zriaďovateľovi, Krajskej hvezdárni 
a  Zemplínskemu kultúrnemu cen-
tru. Finančne predstavenie k 65. vý-
ročiu podporil Košický samospráv-
ny kraj. 
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Sto rokov gymnázia na bankovke

Predstavil sa jubilujúci Zemplín

NA ŠPACIRKÁCH 
PO VAROŠU
Obľúbené špacirki sa po dlhšom 
čase opäť konali v teréne. 
18. septembra pri príležitosti Dňa 
obetí holokaustu a rasového 
násilia sa záujemcovia o históriu 
stretli na Židovskom cintoríne 
na Hrádku, kde si mohli vypočuť 
výklad historika mesta Martina 
Molnára. Atmosféru podujatia 
zvýraznilo nielen miesto 
konania, ale tiež hudobný 
doprovod na husliach v podaní 
Miroslava Starjaka a umelecký 
prednes Jely Timkovej.
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4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

V ŠKOLE VYSADILI RASTLINY A BYLINKY 
Občianske združenie Rodičia a priatelia školy pri Základnej 
škole J. A. Komenského 1 vďaka finančnému príspevku 
od Mesta Michalovce mohli zrealizovať projekt 
Miniarborétum v areáli školy. Dotáciu v hodnote 
300 eur využili na nákup rastlín, drevín a informačných 
tabuliek. Do realizácie projektu sa aktívne zapojili 
aj žiaci. S pomocou učiteľov vysadili rastliny a bylinky 
v priestoroch školy. V blízkosti miniarboréta umiestnili 
vtáčie kŕmidlá a vytvorili tiež informačné tabule s popisom 
drevín a rastlín s ich stručnou charakteristikou. Malú 
botanickú záhradu žiaci Základnej školy J. A. Komenského 
1 využijú na hodinách biológie, prírodovedy, prvouky 
i environmentálnej výchovy. 

OZ Rodičia a priatelia školy

HRAVÉ CHODNÍKY
Chodníky v areáli Materskej školy na Ul. S. H. Vajanského 
zahrali krásnymi farbami. Pribudli na nich maľby, ktoré 
zobrazujú rôzne hry a umožňujú deťom hrať sa a súčasne 
rozvíjať kognitívnu, socio-afektívnu a psychomotorickú 
oblasť osobnosti. Chodníky sú teraz plné zábavných 
motívov, farieb a radosti, na ktorých si najmenší 
zaskáču, zabavia sa, precvičia abecedu či počítanie. Farby 
na vymaľovanie chodníkov boli zakúpené z finančného 
príspevku z dotácie z rozpočtu mesta Michalovce, 
za čo ďakujeme. 

PaedDr. Lucia Bendžuchová

V úvode školského roka 
2022/2023 SOŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Michalovciach 
zrealizovala projekt 
pod názvom Pamiatky 
svetového dedičstva 
UNESCO na Slovensku, 
ktorý finančnou dotáciou 
podporilo Mesto 
Michalovce.

V rámci projektu 27 žiakov 
školy navštívilo 14. septembra Ša-
rišské múzeum a expozíciu Ikony 
v Bardejove, skanzen v Bardejov-
ských kúpeľoch. Expozícia je ulo-
žená v  historickej budove gotic-
ko-renesančnej radnice postavenej 
v  rokoch 1505 – 1511. Exponáty 
dokumentujú rozvinutú remeselnú 
a textilnú výrobu, výtvarné umenie 
v  15. a  16. storočí, kedy Bardejov 
dosiahol vrchol slávy a  bohatstva. 
Expozícia ikonopisných pamiatok 
je jedinou na Slovensku, kde sú vy-
stavené maľby na dreve od  16.  do 
polovice 19. storočia. Žiakov naj-
viac zaujal prsteň s briliantmi krá-
ľovnej Alžbety, ktorá navštívila 
aj Bardejovské kúpele a  jej izba je 
sprístupnená verejnosti.

Projekt vytvoril priestor pre 
žiakov študijných odborov pro-
pagačná grafika, informačné služ-
by a  systémy, kde mali možnosť 
spoznať vývin ikonopisnej tvorby 
karpatských ikon a  nabrať inšpi-
ráciu pri vlastnej tvorbe na  od-

bornom vyučovaní. Exkurziu sme 
obohatili návštevou skanzenu 
v  Bardejovských kúpeľoch, ktorý 
je najstarším zariadením svojho 
druhu na Slovensku. V etnoparku 
je rozmiestnených 24 expozičných 
objektov, ktoré prezentujú ľudovú 

kultúru a staviteľstvo dvoch etník: 
slovenského a  rusínskeho obyva-
teľstva.

Ďakujeme mestu Michalovce 
za možnosť zrealizovať netradičnú 
formu výučby.      

Ing. Mária Baranová

Na exkurzii v Bardejove
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Pridružené školy 
UNESCO je jedinečným 
medzinárodným projektom, 
ktorý vznikol v roku 1953 
s cieľom šíriť hodnoty 
a ideály tolerancie, mieru, 
zdravého životného 
štýlu, rozmanitosti 
ľudského spoločenstva, 
medzikultúrneho dialógu, 
demokracie a rozvíjať 
povedomie o ľudských 
právach, histórii národov 
a o ich kultúrnom dedičstve. 

Aj naša škola sa chce aktívne 
podieľať na formovaní mladej ge-
nerácie, ktorá bude už v najbliž-
ších rokoch čeliť novým výzvam 
globálneho sveta. A práve preto 

sme sa rozhodli zapojiť do medzi-
národného projektu, ktorý v sú-
časnosti združuje viac ako 11 500 
výchovno-vzdelávacích inštitúcií 
po celom svete. Samotný proces 
certifikácie vyžaduje aktívne pl-
nenie vopred stanovených cieľov 
a zapájanie žiakov do jednotlivých 
úloh a čiastkových projektov (osla-
va dňa OSN, exkurzie, tematické 
výstavy, práca v teréne). Veríme, 
že sa  už  čoskoro staneme súčas-
ťou globálneho spoločenstva škôl, 
ktorým záleží na  príprave mla-
dých ľudí pre 21. storočie. Slovami 
amerického spisovateľa Nathaniela 
Hawthorneho: „Budúcnosť je plná 
výziev a nádejí.” A v našom prípa-
de sú nádejou uvedomelí, pozitívne 
a  demokraticky zmýšľajúci mladí 
ľudia s túžbou podieľať sa na spra-
vovaní našej spoločnosti.

Mgr. Matúš Burda

Chcú byť súčasťou
spoločenstva škôl 

Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
v tomto jesennom období 
ponúka milovníkom 
výtvarného umenia tvorbu 
rodeného Zemplínčana 
Myrona Špenika. 

Autor je v  našom meste zná-
mym a  vyhľadávaným maliarom.  
Realizáciou tejto expozície chce 
verejnosť prekvapiť aj potešiť. Jeho 
výtvarný prejav je dlhodobo ustá-
lený, ale  vždy oslovujúci. Tí, ktorí 
inklinujú k umeniu, si prehliadkou 
tejto expozície zaiste nájdu niečo, 
čo ulahodí ich oku a rozjasní dušu. 

Inšpiráciou pre Špenika je zemplín-
ska krajina. Vzťah k nej je symbo-
licky vyjadrený zemitými farbami. 
Tradície kraja prezentujú obľúbené 
folklórne motívy. Dôstojnosť ženy 
zas vyjadria pre Špenika typické 
kytice.  Realitu strieda dynamická 
abstrakcia. Je  v  nej prejav emócií 
a  rozlet fantázie autora. Expozícia 
prezentuje olejomaľby, hýri fareb-
nosťou a  zároveň pôsobí ucelene. 
Farebnosť je jedným zo sledovaných 
zámerov umelca. Chce v divákovi 
prebudiť radosť z každého dňa, lebo 
každý deň je darom. Možno sa Špe-
nikovi podarí tento zámer naplniť. 
Výstava je prístupná do 20. októbra.   

PaedDr. Ivana Mochorovská

Zemplín môj rodný

Hra je neoddeliteľnou 
súčasťou dieťaťa, v ktorej 
sa učí a spoznáva svet. Hra 
je účinným pomocníkom 
pri výchove a vzdelávaní 
detí, čím vyzýva k vyšším 
nárokom na podnetné 
prostredie a hračku. 

V  Materskej škole na Ul. Ko-
menského 2 sme do všetkých 
tried zakúpili z  dotácie Mesta 
Michalovce detské pracovné oble-
čenia lekárov a policajta aj s pra-
covnými nástrojmi k týmto pro-
fesiám. Deti majú možnosť hrať sa 
na pomáhajúce profesie s  väčšou 
autenticitou, získavať vedomosti 
a  rozvíjať zručnosti v  oblasti ko-

gnitívnej, komunikačnej, sociál-
nej a emocionálnej. Zážitok, ktorý 
pri týchto námetových hrách deti 
prežívajú, im pomáha vciťovať 
sa do úloh daných profesií, ale 
taktiež aj do pozície ľudí, ktorí 
pomoc potrebujú. Pracovné ob-
lečenia sú už súčasťou detských 
tematických kútikov v  triedach 
materskej školy. Veľký záujem 
o  hranie tohto typu hier si vyža-
duje aj vzájomnú spoluprácu detí 
a dohodu pri striedaní postáv.

Ďakujeme Mestu Michalov-
ce za finančnú dotáciu a  podporu 
nášho projektu Čím budem, keď 
vyrastiem a  pomoc pri rozvoji 
predprimárneho vzdelávania deti 
v materskej škole. 

PhDr. Jana Funfrovičová

Čím chceš byť? dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

EROTICKOSŤ ŽENSKÉHO TRADIČNÉHO ODEVU
prednáška, 30. septembra o 16.00 hod., Zemplínska knižnica 
G. Zvonického

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
hudobný hosť spevácke quarteto Elegance
30. septembra o 17.00 hod., veľká sála MsKS

DEŇ (NOC) VÝSKUMNÍKOV
prednáška Ako astronómovia skúmajú vesmír
30. septembra o 18.00 hod., KHaZKC

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
30. septembra o 19.30 hod., KHaZKC 

ZEMPLINČANE SVOJINA 20 ROKOV
slávnostný program k 20. výročiu založenia súboru
1. októbra o 16.00 hod., veľká sála MsKS

JIŘÍ MAHEN – ŽIVOT A TVORBA
prednáška, 3. októbra o 15.00 hod., KHaZKC

OTVORENÉ TVORIVÉ DIELNE
servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie
4. – 5. októbra, od 10.00 do 18.00 hod., Mestská galéria Zlatý býk

VĎAKA VÁM
program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
7. októbra o 15.00 hod., veľká sála MsKS

SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ
3. – 7. októbra, KHaZKC 

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA
nesúťažná prehliadka heligonkárov, 8. októbra od 14.30 hod.
veľká sála MsKS

výstavy
VÝBER Z TVORBY AUTOROV ZEMPLÍNA
od 6. októbra, Mestská galéria Zlatý býk

MYRON ŠPENIK – ZEMPLÍN MÔJ RODNÝ
od 3. októbra, malá galéria MsKS

SRDCE CHVÁLY
výstava keramických obrazov, do 14. októbra, galéria KHaZKC

STREDOVEK V MÚZEU
výstava, do 30. októbra, Zemplínske múzeum

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

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

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava v Galérii pod nebom

VÝMENA KNÍH
15. októbra od 14.00 do 17.00 hod.
terasa vinárne pri budove starého súdu

DONESTE NAJVIAC 10 KNÍH 
A ODNESTE SI, KOĽKO CHCETE
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Jesenné číslo novín tradične obsahovalo farebnú fotoprílohu. Prostredníctvom fotografií priniesla spomienky 
na niektoré z podujatí, ktoré sa konali v Michalovciach v danom roku. Žiaľ, z objektívnych dôvodov naše noviny 
fotonávraty v uplynulých dvoch rokoch neponúkli, organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí dostalo 
stopku. Tešíme sa, že tento rok takýto prehľad už opäť môžeme zostaviť. Vrátime sa na začiatok roku 2020, 
rok 2021 si pripomenieme významným historickým medzníkom pre naše mesto a pokračujeme spomienkami 
na podujatia v aktuálnom roku. Nech sa páči, vychutnajte si fotonávraty pri dobrej káve či teplom čaji.

JESENNÉ FOTONÁVRATY

Živá trojkráľová voda  2020

Tradičné trojkráľové zimné plávanie sa konalo 6. januára 2020. Otužilci sa takto stretli už na 13. ročníku podujatia. Atmosféra bola skvelá, na mieste boli 
vekové kategórie od najmladších po najstarších, ktorí otužilcov povzbudzovali aj obdivovali ich výkony a odvahu.

Reprezentačný ples mesta  2020

S nádejami sa začala plesová sezóna 2020. Dvanásty reprezentačný ples mesta Michalovce sa konal 18. januára v Chemkostav aréne. Večerom sprevádzala 
moderátorská dvojica Patrik Vyskočil a Lenka Rakárová. Špeciálnymi hosťami plesu boli český filmový a divadelný herec Luděk Sobota a jedna z hviezd tele-
vízneho seriálu Oteckovia Vladimír Kobielsky.  

Oceňovanie športovcov  2020

Mesto Michalovce v roku 2019 nieslo titul Európske mesto športu. Vďaka všetkým športovcom, ktorí pôsobia vo viac ako 60 kluboch v našom meste, sme 
tento titul niesli hrdo a dôstojne. Na znak vďaky Mesto 19. februára 2020 slávnostne ocenilo najúspešnejších športovcov a športové kolektívy. Ceny spolu 
s primátorom odovzdávala olympijská víťazka Anastasiya Kuzminová. 
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777. výročie prvej písomnej zmienky o Michalovciach  2021

Téme výročia sa historici venovali v Špacirkoch po varošu, v Galérii pod nebom bola inštalovaná výstava Michalovce do roku 1945 a Mesto udelilo ocenenie 
štyrom osobnostiam, ktoré sa po celý život podieľajú na rozvoji a šírení dobrého mena mesta doma aj v zahraničí.

Revitalizácia Sídliska západ   2021

Vo vnútrobloku ulíc Švermova – Masarykova – Humenská vznikol na ploche 11 770 m2 moderný priestor na aktívny oddych. Bolo tu vybudované multi-
funkčné ihrisko, fitness zóna, detské ihriská, pieskovisko, altánok, nové chodníky, osvetlenie a kamery napojené na mestský monitorovací systém.

Zberateľská bankovka 0 Euro Souvenir 2021

Unikátnu zberateľskú bankovku vydalo Mesto Michalovce v novembri 2021 pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Na prednej strane 
bankovky je zobrazená veduta mesta ako jeden z najlepších historických motívov znázorňujúcich mesto. 

Symbolický Beh oslobodenia mesta  2021

Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance si v rámci individuálneho športového tréningu pripomenula výročie oslobodenia mesta odbehnutím 5 x 1000 m 
po Námestí osloboditeľov. Upršaný symbolický Beh oslobodenia Michaloviec si odbehlo 15 statočných.
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Veľká noc v meste  2022

Pašiový sprievod prechádzal mestom 15. apríla na Veľký piatok. Trasa sprievodu začínala a končila pri centrách pomoci odídencom z Ukrajiny. Atmosféru 
Veľkej noci v meste dotvárala obria kraslica na námestí.

Historický olympijský bronz  2022

Historicky prvú medailu zo zimných olympijských hier priniesol do Michaloviec Pavol Regenda. Útočník HK Dukla Ingema Michalovce bol súčasťou hokejo-
vej reprezentácie Slovenska na hrách v Pekingu vo februári 2022. Bol to práve Pavol, kto v dueli o tretie miesto so Švédskom spečatil víťazstvo štvrtým gólom.

Čin roka 2019, 2020, 2021 – to najlepšie, čo v meste máme  2021

Pre pandemické opatrenia sa sošky Pegasa spolu s diplomom dostali do rúk ocenených za tri roky naraz v apríli 2022. Na slávnostnom programe si ocenenie 
prevzalo 8 jednotlivcov a 14 kolektívov za rok 2019, jedna osobnosť a jeden kolektív za rok 2020 a 15 jednotlivcov za rok 2021.

Jarni jurmarok  2022

Po dvoch covidových rokoch bol jarný jarmok túžobne očakávaným osviežením. Aj výrok „Ňesanujme sebe, šak ľem raz žijeme,“ dostal nový význam. 
20. ročník podujatia sa konal na prelome apríla a mája.
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Jarná cena Michaloviec  2022

Milovníci koní sa mohli pokochať pohľadom na krásne žrebce 1. mája v Parku študentov. Po dvojročnej pauze sa uskutočnil 19. ročník parkúrových pretekov 
známych ako Jarná cena Michaloviec. 

Stavanie mája  2022

Je každoročným zvykom postaviť na Námestí osloboditeľov máj. Stuhami ozdobený strom ako symbol jari, sily a rastu vztýčili aj tento rok parobci 
z FS Zemplín. 

Podvihorlatský minimaratón  2022

Štyri okruhy po pešej zóne na Námestí osloboditeľov zabehlo 71 bežcov v kategórii dospelých a 19 v kategórii deti do 10 rokov. Na stupni víťazov stáli Monika 
Coraničová a Marek Lesník v kategórii dospelých, spomedzi detí zvíťazili Viktória Devečková a Samuel Honsch.

Pietny akt kladenia vencov  2022

Deň víťazstva nad fašizmom si v Michalovciach pripomíname každoročne. 77. výročie historickej udalosti sme si uctili 6. mája pietnym aktom kladenia 
vencov na Cintoríne Červenej armády na Hrádku.  



10

Michalovský organ  2022

Organové koncerty sa konajú v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie v Michalovciach. Zastúpenie majú domáci i zahraniční interpreti, 
ktorí prezentujú nielen klasickú, ale aj súčasnú organovú hudbu svetoznámych skladateľov. Podujatie sa koná už 15 rokov.

Divadlo pri fontáne – Samko Tále 2022

Ochotníci v roku, keď oslavujú 10. výročie založenia súboru, postúpili s inscenáciou Samko Tále z krajskej prehliadky amatérskeho divadla na celoštátnu 
súťaž Belopotockého Mikuláš. Tu získali bronzové pásmo a Ján Hlaváč dostal individuálne ocenenie za mužský herecký výkon hlavnej postavy hry.

Zemplín Veteran Rallye  2022

15. ročník zrazu majiteľov historických vozidiel odštartoval 23. júna na michalovskom námestí. Ulicu zaplnili nablýskané historické vozidlá, motocykle 
a tento rok i bicykle.

Deň Močarian  2022

Kultúrno-spoločenské podujatie sa nieslo v znamení 700. výročia prvej písomnej zmienky o Močaranoch. Domáci, rodáci aj pozvaní hostia sa stretli 31. júla. 
Súčasťou programu bola aj prednáška o histórii Močarian a súbor Močaranka uviedol do života svoje prvé CD.
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Zemplínsky jarmok  2022

Tretí augustový víkend v Michalovciach neodmysliteľne patrí Zemplínskemu jarmoku. Na 51. ročník sme si počkali dva roky, ale o to viac sa mnohí tešili. 
Nechýbala obľúbená Ulička remesiel, hudobný program, výstava drobnochovateľov a ďalšie sprievodné podujatia. 

Zemplínske slávnosti  2022

62. ročník festivalu bol dvojdňový. Predstavili sa domáce kolektívy a jednotlivci z Michaloviec a okolia. Piatkový program ukončil 20-ročný jubilant FS Svo-
jina a zlatým klincom na záver festivalu bolo vystúpenie FS Zemplín, ktorý oslavuje 65. výročie vzniku.

Motozraz sveta mototcyklov  2022

Je jedným z vrcholov letnej sezóny a súčasťou Zemplínskeho jarmoku. V piatok 19. augusta stovky ľudí sledovali kolónu tisícok motorkárov počas ich spa-
nilej jazdy cez pešiu zónu. Jazdci pokračovali na Zemplínsku šíravu, kde ich čakal ďalší program.

Michalovčan storočnice – Metod Dominik Trčka  2022

Rehoľník redemptorista, blahoslavený Metod Dominik Trčka sa stal osobnosťou storočnice. Na znak úcty mu dalo Mesto vytvoriť bustu. Busta bola 
v septembri osadená na Námestí slobody v parku, ktorý bol pomenovaný Park Metoda Dominika Trčku.



12

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 29. októbra v čase od 7.00 do 20.00 hod. Prinášame vám 
zoznam kandidátov na primátora mesta Michalovce a tiež zoznam kandidátov na poslancov do mestského 
zastupiteľstva Michalovce.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

PRE VOĽBY PRIMÁTORA
MESTA MICHALOVCE

1.  Jozef Bobík, Ing., 70 rokov, technik, 
Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska 

2.  Miroslav Dufinec, Mgr., 49 rokov, zástupca 
primátora, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina, Slovenská národná strana, 
Strana moderného Slovenska (SMS) 

3.  Dušan Goda, MUDr., 55 rokov, lekár, 
nezávislý kandidát 

4.  Milan Kaplan, Mgr., 35 rokov, poslanec 
samosprávneho kraja, nezávislý kandidát 

5.  Oliver Petrík, Ing., 60 rokov, konateľ, 
Socialisti.sk 

6.  Erik Sibal, JUDr. Ing., 38 rokov, manažér, 
nezávislý kandidát 

7.  Tímea Sotáková, JUDr., 44 rokov, 
právnička, Hlas - sociálna demokracia

PRE VOĽBY POSLANCOV 
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)

1. Milena Bančejová, Mgr., 42 rokov, 
pedagogička, Hlas - sociálna demokracia

2. Daniela Barkasi, doc. RNDr. Mgr., PhD., 
40 rokov, vysokoškolská pedagogička, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

3. Lenka Činčárová, 38 rokov, farmaceu-
tická laborantka, Kresťanská únia, Nova, 
Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska

4. Mirko Gejguš, PhDr. Ing., PhD., 57 rokov, 
ekonóm, Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

5. Maroš Hlad, 44 rokov, športový masér, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

6. Vladimír Iľko, 46 rokov, manažér, Hlas - 
sociálna demokracia

7. Maroš Kic, Ing. arch., 33 rokov, architekt, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

8. Martina Kolibášová, MUDr., 44 rokov, 
neurologička, Hlas - sociálna demokracia

9. Marek Michajlo, 49 rokov, konateľ spoloč-
nosti, nezávislý kandidát

10. Dušan Oláh, 35 rokov, živnostník, Strana 
moderného Slovenska (SMS)

11. Ján Paľovčík, MUDr., 49 rokov, lekár, 
Kresťanskodemokratické hnutie

12. Iveta Sabadošová, Bc., Mgr., 45 rokov, 
samostatná radkyňa, Sloboda a solidarita, 

Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba 
a umiernení, Spolu - občianska demokracia

13. Renáta Serenčková, Ing., 44 rokov, eko-
nómka, Sloboda a solidarita, Progresívne 
Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umierne-
ní, Spolu - občianska demokracia

14. Jozef Sokologorský, Ing., 53 rokov, ekonóm, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

15. Jozef Valiska, MUDr., 57 rokov, lekár, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

16. Ľudovít Veľas, Mgr., 49 rokov, manažér 
informačných technológií, Kresťanskode-
mokratické hnutie

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
(vo volebnom obvode sa volia 6 poslanci)

1. Patrik Bašista, Bc., 37 rokov, manažér, 
Hlas - sociálna demokracia

2. Anna Berešová, Mgr., 38 rokov, pedago-
gička, Hlas - sociálna demokracia

3. Eva Bučková, Mgr., 42 rokov, marketingo-
vá manažérka, Smer - sociálna demokra-
cia, Sme rodina

4. Martin Čornej, Ing., 30 rokov, finančný 
analytik, Slovenská národná strana

5. Miriam Džuganová, 51 rokov, živnostníč-
ka, Demokratická strana

6. Dušan Goda, MUDr., 55 rokov, lekár, 
nezávislý kandidát

Dobrovoľníctvo v Michalovciach  2022

Dobrovoľníctvo a mesto Michalovce patria k sebe. V júni a v septembri sme opäť potvrdili, že dobré skutky sa dejú. Ochotní dobrovoľníci sa postarali o to, 
že boli obnovené nátery oplotení, vysadené kvety, upravené okolie denných centier a svoj čas venovali aj onkologickým pacientom. 

Obnova historického parku Kerta  2022

Súčasťou obnovy bola výsadba novej zelene, pribudlo 1 920m nových chodníkov, 23 odpadkových košov, altánok, vstupná brána a dva hracie prvky detského 
ihriska, bol inštalovaný kamerový systém, osvetlenie a senzory na evidenciu návštevnosti parku. 



13

7. Miroslav Halas, Ing., 56 rokov, manažér, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

8. Ľuboslav Chvasta, 59 rokov, samostatný 
radca, Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

9. Vladimír Juričko, Mgr., 40 rokov, referent, 
Strana moderného Slovenska (SMS)

10. Miroslav Kisty, Mgr. art., 34 rokov, peda-
góg, nezávislý kandidát

11. Milan Kiš Butka, 57 rokov, správca budov, 
Republika

12. Július Kmec, Mgr., 40 rokov, podnikateľ, 
nezávislý kandidát

13. Michal Korpa, Mgr., 39 rokov, vedúci 
úseku informatizácie a propagácie, Smer - 
sociálna demokracia, Sme rodina

14. Marian Kováč, Ing., 51 rokov, príslušník 
hasičského a záchranného zboru, Sloboda 
a solidarita, Progresívne Slovensko, Šanca, 
Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

15. Zuzana Margitánová, Ing., 38 rokov, ma-
nažérka oddelenia logistiky, Sloboda a 
solidarita, Progresívne Slovensko, Šanca, 
Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

16. Ján Mihalečko, MUDr., 62 rokov, lekár, 
nezávislý kandidát

17. Kvetoslava Mondoková, PhDr., 39 rokov, 
pedagogička, Hlas - sociálna demokracia

18. Lukáš Očenáš, Bc., 29 rokov, živnostník, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

19. Lucia Pavliková, Ing., 37 rokov, riaditeľka 
združenia, nezávislá kandidátka

20. Adriana Petrová, PaedDr., PhD., MBA, 
43 rokov, riaditeľka gymnázia, Sloboda 
a solidarita, Progresívne Slovensko, Šanca, 
Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

21. Mariana Petrová, 47 rokov, obchodná 
zástupkyňa, Slovenská národná strana

22. Marianna Pillárová, MUDr., 51 rokov, 
lekárka, Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

23. Miloš Svrček, JUDr., Mgr., PhD., LL.M., 
39 rokov, poslanec národnej rady, Smer - 
sociálna demokracia, Sme rodina

24. Martin Štunda, Ing., 58 rokov, radca - ko-
ordinátor, Socialisti.sk

25. Anton Tadian, Ing., 55 rokov, obecný 
policajt, Sloboda a solidarita, Progresívne 
Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umierne-
ní, Spolu - občianska demokracia

26. Gabriel Timko, 55 rokov, živnostník, De-
mokratická strana

27. Miroslav Tirpák, 33 rokov, predajca, Slo-
venská národná strana

28. Ján Várady, Mgr., 65 rokov, poslanec mes-
ta, Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

29. Peter Vasiľ, 47 rokov, majster prevádzky, 
Hlas - sociálna demokracia

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
(vo volebnom obvode sa volia 5 poslanci)

1. Jaroslav Čúrny, Mgr., 40 rokov, obchodný 
manažér, Sloboda a solidarita, Progresívne 
Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umierne-
ní, Spolu - občianska demokracia

2. Jana Dlužanská, Ing., 54 rokov, obchodná 
manažérka, Sloboda a solidarita, Prog-

resívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba 
a umiernení, Spolu - občianska demokra-
cia

3. Zuzana Dobranská Harmanová, JUDr., 
33 rokov, právnička, Sloboda a solidarita, 
Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba 
a umiernení, Spolu - občianska demokracia

4. Miroslav Dufinec, Mgr., 49 rokov, zástup-
ca primátora, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina

5. Maroš Eľko, MUDr., 52 rokov, primár 
oddelenia, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina

6. Iveta Golmicová, Mgr., 61 rokov, dôchod-
kyňa, Sloboda a solidarita, Progresívne 
Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umierne-
ní, Spolu - občianska demokracia

7. Ján Hakoš, PhDr., MSc., 32 rokov, samo-
statný radca, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina

8. Ali Kamberovič, 54 rokov, živnostník, 
Život - národná strana

9. Jana Kolesárová, Mgr., 39 rokov, samostat-
ná radkyňa, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina

10. Štefan Kvak, MUDr., 50 rokov, primár 
oddelenia, Smer - sociálna demokracia, 
Sme rodina

11. Ondrej Ondo, Ing., 34 rokov, dátový ana-
lytik, Hlas - sociálna demokracia

12. Michal Paľovčík, Mgr., 37 rokov, referent, 
Kresťanskodemokratické hnutie

13. Ján Rovňák, MUDr., 49 rokov, chirurg, 
Hlas - sociálna demokracia

14. Maroš Stuľák, 51 rokov, živnostník, De-
mokratická strana

15. Stanislav Štefanisko, Ing., MBA, 56 rokov, 
riaditeľ strednej školy, Hlas - sociálna 
demokracia

16. Miloš Tkáč, Mgr., 38 rokov, súkromný 
podnikateľ, Sloboda a solidarita, Prog-
resívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a 
umiernení, Spolu - občianska demokracia

17. Štefan Tomáš, Ing., 52 rokov, hydrológ, 
Demokratická strana

18. Marcela Tutková, PhDr., 48 rokov, samostat-
ná radkyňa, Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

19. Štefan Vályi, Mgr., 50 rokov, manažér, 
Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)

1. Jozef Bobík, Ing., 70 rokov, technik, Kres-
ťanská únia, Nova, Za ľudí, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska

2. Zuzana Bobíková, PharmDr., 35 rokov, far-
maceutka, Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

3. Anton Erby, PhDr., 47 rokov, obchodný 
manažér, Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti

4. Jozef Ferenčík, Ing., 51 rokov, hlavný rad-
ca, nezávislý kandidát

5. Michal Galan, Ing., 40 rokov, asistent 
poslanca Národnej rady, Smer - sociálna 
demokracia, Sme rodina

6. Radovan Geci, 45 rokov, manažér, Sloboda 
a solidarita, Progresívne Slovensko, Šanca, 
Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

7. Gabriel Hajnik, MVDr., 53 rokov, mana-
žér, Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-

vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

8. Michal Kanca, Ing., 28 rokov, odborný 
referent, nezávislý kandidát

9. Ján Kerekeš, Ing., 62 rokov, konateľ spo-
ločnosti, nezávislý kandidát

10. Matúš Koščo, Ing., 27 rokov, manažér, 
Hlas - sociálna demokracia

11. Michal Kruppa, JUDr., 73 rokov, právnik, 
Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska

12. Adela Kužmová, Mgr., 43 rokov, súkrom-
ná pedagogička, nezávislá kandidátka

13. Jozef Makohus, MUDr., 64 rokov, primár, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

14. Mária Maskaľová, Bc., 56 rokov, manažérka, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

15. Ľubomír Matušovič, 65 rokov, technik, 
Szövetség - Magyarok. Regiók. | Aliancia - 
Maďari. národnosti. regióny

16. Milan Mráz, Ing., 62 rokov, majiteľ spoloč-
nosti, Hlas - sociálna demokracia

17. Lýdia Sidivárová, RNDr., 57 rokov, učiteľka, 
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

18. Tímea Sotáková, JUDr., 44 rokov, právnič-
ka, Hlas - sociálna demokracia

19. Timotej Süč, 22 rokov, bankový poradca, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

20. Andrea Štecová Paľovčíková, MUDr., 51 
rokov, čeľustná ortopédka, stomatologička, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slo-
vensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, 
Spolu - občianska demokracia

21. Marián Tima, Mgr., 49 rokov, inštruktor, 
Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, Zmena 
zdola, demokratická únia Slovenska

22. Peter Zachar, 42 rokov, predajca, Sloven-
ská národná strana

23. Marek Žofčák, Ing., 47 rokov, správca haly, 
Hlas - sociálna demokracia

24. Peter Žofčák, Ing., 63 rokov, konateľ spoloč-
nosti, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)

1. Rastislav Adam, Mgr., MBA, 40 rokov, ma-
nažér, ODS - občianski demokrati Slovenska

2. Štefan Balog, Mgr., 37 rokov, obchodný 
zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Peter Biganič, Ing., 43 rokov, obchodný 
reprezentant, Sloboda a solidarita, Prog-
resívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba 
a umiernení, Spolu - občianska demokracia

4. Martin Burinský, Ing., 42 rokov, obchodný 
riaditeľ, Starostovia a nezávislí kandidáti

5. Ľubica Čierniková, 56 rokov, podnikateľka, 
Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, 
Šanca, Dobrá voľba a umiernení, Spolu - 
občianska demokracia

6. Jozef Hajduk, MVDr., PhD., 74 rokov, veteri-
nárny lekár, Kresťanská únia, Nova, Za ľudí, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

7. Radmila Hajduková, PaedDr., 46 rokov, 
učiteľka, Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

8. Henrieta Hirjaková, JUDr., 49 rokov, ad-
vokátka, Smer - sociálna demokracia, Sme 
rodina

9. Marta Horňaková, PhDr., 66 rokov, sociál-
na pracovníčka, Hlas - sociálna demokracia

pokračovanie na 14. strane



Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Hana Jacková
Lea Raďašová

Júlia Votočková 
Filip Pado

Šimon Borko

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Lukáš Bujko  
a Mgr. Lenka Adamová 

Ing. arch. Marek Hospodár  
a Mgr. Nikola Arvayová

Ing. Dávid Melinčák  
a Ing. Veronika Andrásyová

Peter Kanda  
a Simona Minkaničová

Juraj Gaľa  
a Ing. Natália Tačarová
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Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov

dokončenie z 13. strany

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 časti pozemku, parcela reg. C-KN č. 3842/1, k.ú. Michalov-
ce, evidovaný na LV č. 5157, druh pozemku – ostatná plocha, o  výmere 
do  65,00  m², na Ulici saleziánov v  Michalovciach, za účelom umiestnenia 
modulového predajného zariadenia, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 17. októbra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

10. Alex Ivanko, Mgr., LL.M, 25 rokov, právnik, ODS - občianski demokrati 
Slovenska

11. Filip Kaľavský, Ing., 40 rokov, predseda neziskového občianskeho zdru-
ženia, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba 
a umiernení, Spolu - občianska demokracia

12. Katarína Kamasová, PaedDr., Mgr., 53 rokov, učiteľka, Kresťanská únia, 
Nova, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

13. Peter Mihaľo, 49 rokov, hokejový tréner, Hlas - sociálna demokracia
14. Alica Mikitovičová, Mgr., 52 rokov, HR špecialistka, Republika
15. Kristína Miškovičová, 29 rokov, banková poradkyňa, Sloboda a solidarita, 

Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

16. Martin Molnár, PaedDr., 50 rokov, historik, nezávislý kandidát
17. Milan Potocký, 46 rokov, poslanec národnej rady, Obyčajní ľudia a nezá-

vislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola
18. Gerhard Puchír, Mgr., 52 rokov, učiteľ, Smer - sociálna demokracia, Sme 

rodina
19. Erik Sibal, JUDr. Ing., 38 rokov, manažér, nezávislý kandidát
20. Michal Stričík, doc. Ing., PhD., 53 rokov, vysokoškolský učiteľ, nezávislý 

kandidát
21. Zuzana Synčáková, Ing., 58 rokov, technička, Kresťanská únia, Nova, 

Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
22. Peter Tirpák, 43 rokov, manažér, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6
(vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci)

1. Martin Horňák, Ing., 43 rokov, rozpočtový analytik, Sloboda a solidarita, 
Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

2. Marek Hospodár, Ing. arch., 29 rokov, architekt, Sloboda a solidarita, 
Progresívne Slovensko, Šanca, Dobrá voľba a umiernení, Spolu - občian-
ska demokracia

3. Rastislav Kiss, 37 rokov, zdravotník, Slovenská národná strana
4. Jaroslav Kozák, 67 rokov, dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Eva Muchová, Ing., 62 rokov, manažérka, Smer - sociálna demokracia, 

Sme rodina
6. Marián Sabovčík, Mgr., 31 rokov, referent, Smer - sociálna demokracia, 

Sme rodina
7. Erika Šimková, Mgr., 48 rokov, pedagogička, Hlas - sociálna demokracia
8. Matúš Tkáč, Ing., 32 rokov, projektový manažer, Kresťanskodemokratické 

hnutie
9. Matúš Virčík, MUDr., 32 rokov, lekár, Hlas - sociálna demokracia

D V A D S I A T A  M I C H A L O V S K Á

ŠARKANIÁDA
nedeľa 9. októbra o 13.00 hod.

v prípade dažďa o týždeň neskôr

pláž pri Thermalparku 
Zemplínska šírava

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

Pre pokračovanie sledovania 
digitálnej TV si je potrebné ju preladiť, 

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

spoločnosti UPC. 

Noviny Mistral
a Športové správy

vždy od štvrtka večera

Záznam z galaprogramu 
Michalovce Michalom a Michaelám

repríza zo septembra 2012
moderuje Michal Hudák, účinkuje Marián Čekovský

od piatka 30.9. vždy o 14.00 a 20.00 hod.

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

A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN – v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.



Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

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

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

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

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

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

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

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka

Dňa 5. októbra uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša mamička a babička 

HELENA BALOGOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
deti Martin a Katka s rodinami
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n	4. októbra od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. B. S. Timravy č. d. 1 – 
6, 9 – 36, 38, 40, 87, 1024, 1976/50, 1976/76, 1976/108, 3599/7, 3617/8, 
4870, 5037, 5041, 5043, 5050, 5281, 5291, 5297, 5306, 5307, 5312, 5319, 
5325, Ul. Humenská č. d. 999, 1976, Ul. Masarykova č. d. 5316

n	28. októbra od 9.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. Michala Bónu 
č. d. 2 – 7, 9 – 11, 13, 17, 19, 3268/1, 3279/8, 3281, 3921/15, 5832, 
Partizánska ul. č. d. 2 – 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 82/1, 
84/2, 2991, 5831/22, 6079/2A, 6550/12D, Starolaborecká ul. č. d. 1, 3, 
13, 19, 24, 5984/5, 5986/9 Staré nábrežie č. d. 1 – 4, 6, 7, 9, 13, 5996/8, 
Školská ul. č. d. 10, 907/96, 907/101, 907/105, 907/108, 907/109, 
907/110, 907/111, 907/117, 907/151, 5631, 6103, 6201, 6202, 6478, 
Športová ul. č. d. 1, 2, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A/6528

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

prerušenie distribúcie elektriny

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. 6 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika, MsKS),
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. Komenského 42 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 17. októbra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej 
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 30.09.2022 
do 17.10.2022 do 9.00 hod. Žiadosti podané pred alebo po termíne 
nebudú brané do úvahy.  

Číslo bytu         Adresa           Poschodie      Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
C-01-ZŤP    Ul. konečná 20       prízemie           2-izbový              50,91 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2. Po-
danie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.micha-
lovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Micha-
lovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kan-
celária č. 190 na prízemí – Mgr. Renáta Pandová. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Študenti si zvolili, 
ako školu vylepšia
Gymnázium na ulici 
Ľ. Štúra 26 v Michalovciach 
sa zaradilo medzi 
pätnásť stredných škôl 
v pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja, 
ktoré sa zapojili do 
pilotného projektu 
Participatívne rozpočty 
na stredných školách. 

Národný projekt, ktorý zastrešo-
val Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti, 
bol pre študentov možnosťou urobiť 
na škole zmeny a  vylepšiť ju. Pro-
jekt pod názvom Nie je škola ako 
škola prebiehal v niekoľkých fázach. 
V prípravnej fáze si študenti zahrali 
spoločenskú hru, ktorá simulovala 
proces  participatívneho rozpočtu 
vo fiktívnom meste. Študenti navr-
hovali projekty na zlepšenie klímy 
a  prostredia v  škole. Nasledoval 
zber nápadov a workshop, na kto-
rom sa o jednotlivých návrhoch dis-
kutovalo a vybrali sa najlepšie, ktoré 
boli potom rozpracované do podo-
by projektov. Z  nich vedenie školy 

vybralo päť – Posilnenie školského 
pripojenia wifi, Skleník, Viac zele-
ne na škole, Outdoorové sedenie 
– výučba a Kamerový systém. Na-
sledovalo hlasovanie, do ktorého 
sa zapojilo 220 študentov. Najvyšší 
počet hlasov získal a do fázy realizá-
cie postúpil projekt Outdoorové se-
denie – výučba. Jeho autori si z rúk  
riaditeľky školy prevzali diplomy. 

Víťazný projekt sa zrealizoval 
v stanovenom čase aj vyčlenenom 
rozpočte, 1000 eur zo zdrojov KSK, 
a v súlade s určenými cieľmi. V átriu 
školy bolo vytvorené outdoorové 
sedenie, ktoré dáva možnosť spes-
triť výučbu hodinami na čerstvom 
vzduchu, slúži ako oddychová zóna 
počas voľných hodín a  prestávok, 
skrášľuje prostredie školy a pozitív-
ne ovplyvňuje atmosféru v škole. 

Projekt Participatívne rozpočty 
na stredných školách bol nepo-
chybne prínosom, podporil de-
mokratické rozhodovanie za spo-
luúčasti študentov, ako aj rozvoj 
kreativity, kritického myslenia, pre-
zentačných a komunikačných zruč-
ností a zručností z oblasti finančnej 
gramotnosti. 

PhDr. Zuzana Tkáčová

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



Michalovská hodinovka 
po covidovej odmlke

Mesto Michalovce, 
odbor školstva a športu, 
a Atletický klub Michalovce 
boli 15. septembra 
po covidovej odmlke 
opäť organizátormi 
XXVIII. ročníka 
Michalovskej hodinovky. 

Bežeckú súťaž otvoril a  odštar-
toval viceprimátor mesta Miroslav 
Dufinec. Na 300-metrovom ovále 
tartanovej dráhy štartovalo 41 do-
spelých pretekárov, z  toho bolo 12 
žien a v tomto ročníku prvýkrát aj 
25 detí v detských kategóriách pre 
dievčatá a  chlapcov vo veku 6 – 9 
rokov a 10 – 14 rokov. 

V  celkovom poradí si najlepšie 
počínal Michal Červeňák z Behajka 
výkonom 16 152 m, medzi ženami 
zvíťazila Alena Farkašová z AC Mi-
chalovce výkonom 11 670 m. Ví-
ťazkou v  detskej kategórii od 6 – 9 
rokov sa stala Viktória Devečková 
z Michaloviec a Alex Daňko zo Ša-
rišských Bohdanoviec. V  kategórii 
detí vo veku 10 – 14 rokov zvíťazili 
Klára Farkašová z Michaloviec a Lu-
káš Vinc z ŠK Comenium Michalov-
ce. Ocenenia pretekárom odovzdali 
viceprimátor Miroslav Dufinec 
a predseda Atletického klubu Micha-
lovce Dávid Dobiáš. Celkové výsled-
ky v jednotlivých kategóriách a foto-
galériu nájdete na http://hodinovka.
preteky.com/zaujimavosti.html.

Lk

ŠPORTOVÉ HRY ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
michalovskí seniori a zdravotne postihnutí sa stretli 
21. septembra na športových hrách. Súťažilo sa v behu, hode 
na kôs, hode kriketovou loptičkou, chôdzi s prekážkami 
a v streľbe zo vzduchovky. Víťazmi boli všetci, ktorí sa poriadne 
hýbali. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina 
Starši chlopi. Podujatie organizačne pripravili ZO Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých Michalovce a Olympijský 
klub Michalovce. Konalo sas pod záštitou primátora v novej 
florbalovej hale na Základnej škole T. J. Moussona. 

Jaroslav Koščo

16 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
JESENNÝ BEH MICHALOVČANOV – V. ROČNÍK
9. 10., 10.00 hod., Gymnázium P. Horova, Ul. Masarykova 1
Info: jesennybeh.preteky.com

Florbal
FBK MICHALOVCE – FK FLORKO KOŠICE
9.10., 10.30 hod., Extraliga juniorov, FH Michalovce
Info: Mgr. G. Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN L. MIKULÁŠ
8. 10., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 13. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
12. 10., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 10. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE
9. 10., 11.00 hod., 7. kolo, I. LSD U19  
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK II. RÁKOCZI FERENC BORŠA
9. 10., 14.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 10. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC PREŠOV
2. 10., 16.30 hod., 6. kolo – Tiposliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HKM ZVOLEN
7. 10., 17.30 hod., 7. kolo – Tiposliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
9. 10., 16.30 hod., 8. kolo - Tiposliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
8. 10., 17.30 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
9. 10., 10.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHA MARTIN
1. 10., 16.15 hod., Kaufland extraliga dorastu  

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHA MARTIN
2. 10., 10.15 hod., Kaufland extraliga dorastu  
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

Turistika
UKONČENIE CYKLOTURISTICKEJ SEZÓNY
9. 10., Senderov – Viniansky hrad – Trnava pri Laborci
Info: www.kstmichalovce.sk

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

DIEVČENSKÝ 
HOKEJOVÝ DEŇ

v sobotu 8. októbra o 15.45 hod.
Zimný štadión Michalovce

akcia je určená pre dievčatá od 4 do 10 rokov
stačí si priniesť teplé oblečenie, prilbu, korčule a dobrú náladu


