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pozývame...Komunálne 
voľby
v Michalovciach

2 Odišiel skvelý 
človek
Julo Kmec

3 Michalovskí 
karatisti
dosiahli skvelé úspechy

8Exkurzia 
v Lausanne
sídla olympizmu

4

ČAJOČKY
muzikál

19. novembra 
o 19.00 hod.
veľká sála 

MsKS

LACIKÁM 
NEDRÁŽDI! 

zábavná show

22. novembra 
o 19.00 hod.
veľká sála 

MsKS

TINA VAN DER 
HOLLAND

stretnutie 
so spisovateľkou

23. novembra 
o 16.00 hod.

 Zemplínska knižnica 
G. Zvonického

BÝK, LABUTE 
A PLENÉR

výstava 
Jarmily Džuppovej

do 2. decembra
Mestská galéria 

Zlatý býk

Pohľad na dôležité okamihy, ktoré zmenili naše životy

NOVEMBROVÉ 

UDALOSTI

DEŇ ŠTUDENTSTVA
„Bez novembra 1939 by nebol ani 

november 1989“, povedal historik, 
novinár a vysokoškolský pedagóg Jo-
zef Leikert. Ráno 17. novembra 1939, 
na osobný rozkaz Adolfa Hitlera, 
vtrhli na vysokoškolské internáty ne-
mecké jednotky. Predchádzali tomu 
udalosti, na ktoré reagovali študenti, 
keď prejavili svoju nespokojnosť s to-
talitným režimom. Viedla ich k tomu 
okupácia vtedajšieho územia Protek-
torátu Čechy a Morava nemeckými 
vojskami. Mnohí študenti počas de-
monštrácií utrpeli zranenia ako aj 

študent medicíny Jan Opletal ktorý 
týmto zraneniam neskôr podľahol.

Práve jeho smrť a pohreb vy-
tiahli do ulíc množstvo študentov 
v  novembri 1939. Reakciou bolo 
už spomínané vtrhnutie na inter-
náty, zatýkanie i popravy študent-
ských funkcionárov až po  následný 
transport viac než tisícky študentov 
do koncentračného táboru Sach-
senhausen. Slovenských študentov, 
ktorí sa v  tom čase ešte nachádzali 
na území dnešného Česka, bezpeč-
nostné zložky po pár dňoch týrania 
neposielali do koncentračných tábo-

rov, ale ich vyhostili naspäť na Slo-
vensko ako cudzincov.

DEŇ BOJA ZA SLOBODU 
A DEMOKRACIU

Pád komunizmu v Českosloven-
sku je spájaný najmä s demonštrá-
ciami, ktoré sa konali od 16. novem-
bra v Bratislave a od 17. novembra 
1989 v Prahe. V Bratislave sa 16. no-
vembra 1989 uskutočnila demon-
štrácia, ktorej sa zúčastnilo približne 
250 vysokoškolákov. Sedemnásteho 

Sedemnásty november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si v našej spoločnosti 
pripomíname. Je dňom štátneho pokoja, spomienkovým dňom Nežnej revolúcie, 
Dňom študentstva i dňom boja za slobodu a demokraciu. O tejto udalosti z roku 
1989 je bežné počuť. Tento rok si pripomíname jej 33. výročie.

pokračovanie na 2. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Furt še ukazuje pred voľbami, jak kebi prichodzila nova doba. Objavuju 
še nove rozdumovaňa. Novi kandidaci. No i staronovi, jak kebi prave spadľi 
z ňeba. Najľepše ľudze vstupuju do službi národu. Dobre je dovtedi, dokedi 
jest vecej tich, co chceju priložic ruku gu roboce. Škoda, že veľo aktivit je ľem 
do voľbov. Po voľboch, jak kebi už bulo šicko spravene. 

I  kec placi, že vihlašeňim višľedkov voljeb še začína nove predvoľebne 
obdobje. Tiž po voľboch bi še maľi prestac použivac prazdne predvoľebne 
sľubi. Treba dokazac zoz robotu, že to ňebula ľem propaganda. Prazdne reči. 
Aľe serjozne gazdovaňe pre ľudzi. 

Ňeľem pre tich, co vas zvoľiľi. No i pre tich, co vas ňevoľiľi. Bo šicki žiju 
u mesce. Dokonca i pre tich, co ňikda voľic ňebuľi. Najvekša mlčaca večšina 
tiž žije u mesce. Ňezna sice, co bi chcela, no tiž placi daňe a i z jich peňeža-
mi mesto narabja. Buľi sice ďivakmi voljeb. Neviužiľi svojo voľebne pravo. 
Ňehodňi povedzec, co chceja i co ňe. No bizovňe šicko, co še u mesce spravi, 
hodňi tiž chasnovac. Zvoľeni primator ma veľo povinnojsci. No sam šicko ňe-
hodzen zrobic. Zato ma tam krem pracovňikov mesta i poslancov. Že še šicko 
spravic naraz ňeda, je každomu jasne. Ozdaľ še najdze dojsc rozumu na to, 
žebi zvoľiľi rozumnu strategiju. Bo problemov znamich u mesce je ňeurekom. 

Pridu i nove. Dňeška ľem tušene. Budze še treba z ňima chlopski popa-
sovac. Ozdaľ še podari vitvoric tim podpori primatora. Bo i u fotbaľe bran-
kar golom zabraňuje. Hrači su tam na to, žebi goli davaľi. Bizovňe še najdu 
i taki, co ňebudu zo šickim spokojni. Ozdaľ pochopja, že i ďivaci su u fotbaľe 
treba. No je doležite, žebi dobromu baveňu zatľapkaľi. Kec še jim to ňebudze 
bačic, možu i piskac – na znak ňesuhlasu. 

Ozdaľ še i  jim podari povzbudzovac zoz dobrima radami. Bo dakedi 
i druhe vidzeňe je potrebne. Šak to našo mesto a šicki chceme ľem, žebi dobre 
bulo. Žebi me napredovaľi i cešiľi še ľepšomu žicu. Bo šicki me Mihaľovčaňe 
a mame svojo mesto radzi. 

Vaš Mižo z varoša

Ďivaci na voľboch

V závere októbra sa v našom 
meste uskutočnili voľby 
do orgánov samosprávy 
obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov. 
Takéto spojenie volieb 
sa konalo v histórii 
Slovenskej republiky 
po prvýkrát. 

V  našom meste sme mali zapí-
saných 30  504 oprávnených voli-
čov, z  ktorých právo voliť využilo 
11  655, čo predstavuje 38,20 % 
účasť. V  porovnaní s  predošlými 
voľbami do  orgánov samospráv, 
ktoré sa konali v  roku 2018 bola 
účasť v tomto roku vyššia o 0,27 %. 
Na post primátora mesta podalo 
kandidátnu listinu sedem kandidá-
tov Jozef Bobík, Miroslav Dufinec, 
Dušan Goda, Milan Kaplan, Oliver 
Petrík, Erik Sibal a Tímea Sotáková. 
Kandidát Jozef Bobík však doručil 
v zákonom stanovenej lehote vzda-
nie sa svojej kandidatúry na post 
primátora mesta, a  teda občania 
v  týchto voľbách volili zo šiestich 
záujemcov. O  post poslanca Mest-
ského zastupiteľstva v  Michalov-
ciach sa uchádzalo 119 kandidátov, 
z ktorých dvaja kandidáti Jozef Haj-
duk a Štefan Tomáš sa taktiež vzda-
li kandidatúry. V  mene predsedu 
mestskej volebnej komisie Maroša 
Demka si dovolím skonštatovať, že 
všetci kandidáti tak na post primá-
tora, ako aj poslancov splnili zákon-
nom predpísané podmienky, a  tak 
sa mohli uchádzať o hlasy voličov.

Zvolený primátor Miroslav Duf-
inec získal 4 921 hlasov, čo predsta-
vuje 43,47 % oprávnených voličov 
a  zvíťazil vo všetkých šiestich vo-
lebných obvodoch. Druhý v  poradí 
sa umiestnil Milan Kaplan s počtom 
hlasov 3  605, nasledovala Tímea 
Sotáková s  1  543 hlasmi. Dušan 
Goda získal 653 hlasov, Erik Sibal 
334 hlasov a Oliver Petrík 171 hlasov.

V týchto komunálnych voľ-
bách boli zvolení týto deviati noví 
poslanci Patrik Bašista, Jaroslav 
Čúrny, Zuzana Dobranská Harma-
nová, Jana Dlužanská, Radmila Haj-
duková, Martin Horňák, Ján Kere-
keš, Miroslav Kisty, Marek Michajlo, 
Eva Muchová a Michal Stričík.

Do poslaneckých lavíc taktiež 
zasadnú Daniela Barkasi, Martin 
Čornej, Maroš Eľko, Radovan Geci, 
Dušan Goda, Filip Kaľavský, Štefan 
Kvak, Jozef Makohus, Ján Mihaleč-
ko, Erik Sibal, Jozef Sokologorský, 
Tímea Sotáková, Jozef Valiska, Ján 
Várady.

V  32 okrskových volebných ko-
misiách, mestskej volebnej komisii 
a  špeciálnej volebnej komisii v  deň 
volieb pôsobilo 663 členov a 33 za-
pisovateľov. Za mestskú volebnú ko-
misiu uvádzam, že počas volebného 
dňa sme nezaznamenali žiadne váž-
nejšie incidenty a všetky otázky tech-
nicko-administratívneho charakteru 
boli operatívne zodpovedané. 

Poďakovanie patrí všetkým sluš-
ným a  odborne zdatným členom 
volebných komisií, príslušným 
zamestnancom okresného úradu 
v  Michalovciach a  v  neposednom 
rade občanom mesta Michalovce. 

Miroslav Bočinec

Ako dopadli voľby 
v našom meste

PODUJATIA PRI PRÍLEŽITOSTI 
OSLOBODENIA MESTA 

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
10.00 hod. • Cintorín Červenej armády

DETSKÝ BEH IVANA PŠENKA
13.00 hod. • pred budovou Mestského úradu

BEH O OSLOBODENIE MESTA
18.00 hod. • pred budovou Mestského úradu

novembra pripravili pražskí študenti 
spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 
17.  novembra 1939. Brutálny poli-
cajný zákrok proti účastníkom zhro-
maždenia na Národnej triede v Pra-
he vyvolal rozhorčenie verejnosti 
a protestné akcie. Do štrajku po vy-
sokých školách v  Československu 
vstúpili aj herci divadiel. V  dňoch 
od 20.  do 26.  novembra sa konali 
denne stotisícové manifestácie v ce-
lej ČSSR. Bezprostredne po 17. no-
vembri vznikli hnutia Verejnosť pro-
ti násiliu a Občianske fórum, ktoré 
položili základ politického pluraliz-
mu. Z funkcie generálneho tajomní-
ka ÚV KSČ 24.  novembra odstúpil 
Miloš Jakeš a 27. novembra sa usku-
točnil generálny štrajk na podporu 
demokratických požiadaviek. Boli 
vymenené vedenia KSČ aj KSS, 
zrušené bolo ústavou garantované 
vedúce postavenie komunistickej 
strany. V decembri bola vymenova-
ná prvá federálna i  slovenská vláda 
s prevahou nekomunistov. Rezigno-
val komunistický prezident Gustáv 
Husák a za prezidenta bol zvolený 
Václav Havel.

UDALOSTI 
V MICHALOVCIACH

V Michalovciach bol 26. novem-
bra založený Okresný koordinačný 
výbor občianskej iniciatívy Verej-

nosť proti násiliu (VPN). Jeho člen-
mi sa stali Matej Hospodár, Daniel 
Pastirčák, Marián Mati, Stanislav 
Merc, Dušan Plichta, Ondrej Barna, 
Zdeněk Červenka, Eva Bartošová, 
Peter Gecko a Martin Pado (postup-
ne sa k nim pridali Jozef Gido, Mari-
án Čverčko a František Matija). Vý-
bor sa schádzal na Borošovej (dnes 
Užhorodskej) ulici č. 38. Na generál-
nom štrajku v meste, ktorý koordi-
novali a moderovali členovia tohto 
výboru, sa 27. novembra zúčastni-
lo do 7000 občanov. Prvé oficiálne 
stretnutie výboru VPN s  funkcio-
nármi mesta sa uskutočnilo 28. no-
vembra. Ďalšie zhromaždenie, 
za účasti asi 2 000 občanov, prebehlo 
2. decembra na Fučíkovej (dnes Šte-
fánikovej) ulici. V  rovnakom čase 
vznikol v Michalovciach aj  koor-
dinačný výbor VPN – ROMO. Mi-
chalovský Mestský národný výbor 
(MsNV) vydal 5. decembra vyjad-
renie k vtedajšej vnútroštátnej situ-
ácii. V ten istý deň došlo i k prvým 
personálnym zmenám v rade MsNV. 
Predstavitelia MsNV a VPN sa zišli 
na mimoriadnom zasadnutí rady 
MsNV aj 3. januára 1990, kde ro-
kovali o viacerých otázkach. Pre-
menované tiež boli dve ulice, jedno 
námestie a jeden park.

Matej Starják
Adela Kalaninová

Novembrové udalosti
dokončenie článku z prvej strany
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Po dvoch rokoch nútenej 
izolácie opäť zaburácala 
úvodná hudba, pri ktorej 
do nádherne vyzdobenej 
telocvične školy 
vpochodovali prváci. Boli 
to prváci – ušiaci čakajúci 
na svoju imatrikuláciu. 

Vstúpili dôstojne, v sprievode 
svojich učiteliek a vychovávate-
liek, ktoré túto slávnosť aj pripra-
vili. Po dlhom čase sme sa mohli 
družne stretnúť s rodičmi i starý-
mi rodičmi, ktorých prišlo neúre-
kom.

Na úvod všetkých srdečne priví-
tal riaditeľ školy Ján Džara. Vyjadril 
úprimnú radosť zo stretnutia a ná-
sledne pasoval čarovnou ceruzkou 
prvákov za právoplatných žiakov 
druhej základnej školy. Deti po-
kľakli na koleno, sklonili hlávku 
a  "kráľ Ján tretí" ich oficiálne pri-
jal na našu školu. Ušiaci zaspievali 

prvácku hymnu a predniesli sľub, 
v ktorom všetkých ubezpečili, že sa 
v škole i školskom klube budú sluš-
ne správať. Sľúbili to pánovi riadi-
teľovi, pani zástupkyni, pedagógom 
a to všetko pred zrakmi svojich ro-
dičov.

Druhá čas slávnosti sa niesla 
v duchu zábavy, súťaží a tanca detí 
spolu s rodičmi a ich pedagógmi. 
Celé podujatie bolo precítené člo-
večinou, vzájomnou úctou a spo-
lupatričnosťou. Nielen deti, ale aj 
ich rodičia boli spontánni, hraví 
a veľmi dobre naladení, za čo im 
patrí veľké poďakovanie. V záve-
re imatrikulácie sme sa presunuli 
do školskej jedálne, kde nám pani 
kuchárky pripravili chutné pohos-
tenie.

Tie iskry v očiach detí, slzy do-
jatia v očiach rodičov a starých ro-
dičov či prejavy vďaky nás, pedagó-
gov, posúvajú stále ďalej, dobíjajú 
energiou a elánom. Veď práve deti 
robia náš život dôležitým.

Zuzana Bubáková

Imatrikulácia prvákov na "Dvojke"

BÚRACIE PRÁCE SÚ UKONČENÉ 
V uplynulých dňoch sa skončili 
búracie práce bytového domu 
na Mlynskej ulici. V meste Michalovce 
bola totiž 23. augusta vyhlásená 
mimoriadna situácia v súvislosti 
s okolnosťami, ktoré nastali 
po zrútení schodiska v uvedenom 
bytovom dome. K žiadnej ujme 
na životoch ani na zdraví nedošlo. 
Práce, ktoré súviseli s búrabím 
vykonala firma Reckylácia, s.r.o., 
ktorej bolo stavenisko odovzdané 
26. októbra. Protokol o prebratí 
staveniska si Mesto prebralo 
4. novembra. Aj touto cestou by sme 
chceli vyzdvihnúť korektný prístup 
firmy, ktorá svoju prácu odviedla 
skutočne profesionálne.

rr

V stredu večer mnohým 
z nás “ožili” telefóny 
a na sociálnom profile 
Júliusa Kmeca pribúdali 
kondolencie.  

Človek s obrovským srdcom ur-
čite nadobudol poznanie v dome 
Otca, kde je mnoho príbytkov. Bol 
synom, bratom, otcom, priateľom. 
Toto poslanie malo spoločného 
menovateľa, ktorého nazývame ľud-
skosť. Julo mal vízie v mnohých ob-
lastiach, ktorými chcel dostať aj naše 
mesto do povedomia ľudí. Mnohým 

z nás zostanú v pamäti mnohé akti-
vity, ktoré mal Julo “pod palcom.” 

Ak chcel, aby všetko klapalo, ve-
del poprosiť o pomoc a spoluprácu. 
Práve toto je veľká vec, vyzdvihnúť 
vedľa seba druhých a byť s nimi. 
Chcel toho veľa stihnúť, žiaľ, ukázalo 
sa, že jeho pozemský čas sa naplnil. 
Niekto múdry povedal: ”Život ústi 
do smrti a smrť do života.” Posled-
ným realizovaným podujatím pod 
taktovkou zosnulého bol muzikál 
Neberte nám princeznú… Mnohí by 
chceli zakričať: „Neberte nám ho…” 

Ďakujeme Ti, Julo.
 nč

Ďakujeme, Julo! 
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Žiaci Základnej 
školy T. J. Moussona 
v Michalovciach sa v rámci 
Olympijského kultúrneho 
a vzdelávacieho projektu 
OCEP zapojili do množstva 
aktivít. 

V  celonárodnom hodnotení ich 
Slovenský olympijský a športový 
výbor vyhlásil za víťazov tejto sú-
ťaže. Za všetkých, ktorí sa podieľali 
na tomto úspechu (hodnotených 
bolo celkovo 15 aktivít) boli vybratí 
tí, čo skvelo celoročne komuniko-
vali v angličtine a na EYOF v Ban-
skej Bystrici prezentovali partner-
skú krajinu Maltu. Team chlapcov 
a dievčat z 8.A (Peter Dziak, Martin 
Chaly, Nella Majorová, Tamara Pli-
cová, Viktória Szekelyová a  Matúš 
Štefan), pracoval pod vedením pani 
učiteľky Porvazníkovej a vedúcej 
projektu Radmily Hajdukovej. 

Odmenou im bola návšteva 
sídla Medzinárodného olympijské-
ho výboru a  Olympijského múzea 
v  Lausanne vo Švajčiarsku. Mohli 
si tak obzrieť najdrahšiu a  zároveň 
aj najudržateľnejšiu budovu na sve-
te, osobne sa  stretli s  prezidentom 
MOV Thomasom Bachom a  legen-
dárnym skokanom o žrdi Sergejom 

Bubkom. Slovenská výprava záro-
veň niesla aj osobný dar Petry Vlho-
vej olympijskému múzeu – lyžiarsku 
prilbu, v ktorej súťažila na olympiá-
de v Pchjongjangu, s jej venovaním.

Ďakujeme vedeniu školy za pod-
poru pri práci na projekte, všetkým 
našim skvelým, zapojeným žiakom 
a pedagógom za mimoriadnu sna-
hu a  iniciatívu pri aktívnej účasti 

v tomto programe a úspešnú repre-
zentáciu nielen školy, ale aj nášho 
mesta v zahraničí. 

Mgr. Ingrid Štefanisková

Exkurzia v sídle olympizmu v Lausanne

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Náš rodák vystavuje 
v Bardejove
Galéria Poľsko-
slovenského domu 
so sídlom v Bardejove 
sprístupní v týchto 
dňoch výstavu rodáka 
zo Zemplína, Ladislava 
Majorošiho.  

Autor pôsobí na výtvarnej 
scéne od roku 1983. Má za sebou 
niekoľko autorských i  spoločných 
výstav. Tie boli realizované u  nás 
doma i v zahraničí. Jeho výtvarný 
prejav je rôznorodý, preto nemož-
no uvažovať o ustálenosti. Je však 
vidieť, že Majoroši chodí po  sve-
te s  otvorenými očami. Vníma 
a  nasáva život plnými dúškami. 
Diela sú síce ohraničené rámom, 
ale v  ich vydarenom výtvarnom 
stvárnení sa odráža vnútorná slo-
boda, fantázia je unášaná krídlami 

túžby, ktorá k  životu patrí. Autor 
vie vstúpiť do priestoru reality 
i  abstrakcie. Dokáže pod rúškom 
tajomstva poukázať na dôležitosť 
medziľudských vzťahov, ktorých 
napätie bravúrne odľahčí jemu 
vlastným humorom. 

Dôstojnosť ženy umocní jem-
nosťou nahých kriviek, aby tak 
vypovedal o fakte, že je to nahota, 
ktorá človeku svedčí asi najviac. 
Majoroši neuniká pred realitou 
života, ale chce ju milovníkom 
umenia predstaviť  práve v  pes-
trosti farieb a využívaných techník 
oleja i  pastelu. Ak teda vstúpite 
do priestorov galérie v Bardejove, 
ocitnete sa na „súkromnej“ lodi 
života. 

O  to cennejšie je pozvanie au-
tora, ktoré bude trvať do druhého 
decembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
11., 18. a 25. novembra o 17.30 hod.
Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

ČAJOČKY
muzikál, 19. novembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

LACIKÁM NEDRÁŽDI!
zábavná show, 22. novembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

TINA VAN DER HOLLAND
autorské stretnutie so spisovateľkou, 23. novembra o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického

NEZNÁMY ZEMPLÍN 4 – ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
prednáška, 25. novembra o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy
TADY A TEĎ! SOUČASNÝ ČESKÝ KOMIKS
výstava, do 30. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

JESENNÁ VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC
do 30. novembra, Galéria Štvorlístok, ZUŠ, Štefánikova 20

JASENOVSKÍ MUČENÍCI VO SVETLE VZKRIESENIA
výstava obrazov sestry Marije z kláštora v Jasenovci
do 21. novembra, malá galéria MsKS

BÝK, LABUTE A PLENÉR
výstava Jarmily Džuppovej, do 2. decembra, Mestská galéria Zlatý býk

STREDOVEK V MÚZEU
predĺžené do 30. novembra, Zemplínske múzeum

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

Tvorivé dielne 
pre druhákov a prvákov 
ZŠ, J. Švermu pritiahli 
do výtvarných ateliérov 
ZUŠ na Štefánikovej ulici 
v Michalovciach zhruba 
sto žiakov. Čakali ich 
tvorivé minúty inšpirované 
jeseňou.

Čo je rezerváž zmizíkom, či prá-
ca s  grafickou matricou? Odpoveď 
nepozná mnoho dospelých, no malí 
školáci ju spolu s ďalšími cennými 
informáciami dostali vo výtvarnom 
odbore ZUŠ v polovici októbra 
na  tvorivých dielňach. Vo  výtvar-
ných ateliéroch učiteľov Aleny 
Niklasovej, Eriky Frankovičovej, 
Emílie Jeszeovej, Júlie Mošpanovej, 
Jána Čižmára a Michala Schudicha 
sa ocitli medzi nádhernými farbami 
jesene, rastlinkami, kvetmi, listami, 
či veselými šarkanmi. 

Každý ateliér sa zameral na vy-
brané výtvarné techniky a  tak deti 
dekorovali listy, robili ich odtlačky, 
ktoré kreatívne dotvárali farbičkami 
či temperovými farbami. Obyčajný 
zmizík tu razom dostal nový roz-
mer. Deti sa najprv venovali kresbe 
na vopred pripravené listy namaľo-
vané červeným a modrým atramen-
tom, potom na ne kreslili zmizíkom 
jesenné plody, tekvičky či strašiakov. 
Medzi svojimi rovesníkmi sa tak 

môžu pochváliť, že už poznajú re-
zerváž zmizíkom. Nadšenie a dobrú 
náladu z poznania nového preniesli 
do usmiatych tvárí vlastnoručne vy-
robených šarkanov. Druháci si  skú-
šali svoju šikovnosť aj trpezlivosť pri 
práci s  kukuričnými a  pšeničnými 
zrniečkami, z  ktorých pomocou 
lepidla vyrobili na kartóne hlávky 
slnečníc. Ďalší žiaci vyrobili tech-
nikou tupovania veselých jesenných 
smajlíkov s použitím šablón listov.

Žiaci boli mimoriadne šikovní 
a  tvoriví. Navyše dielne splnili svo-
je ciele oboznámiť ich s výtvarnými 
technikami, vytvoriť im priestor 
na sebarealizáciu, získať na nich se-
badôveru vo svoje schopnosti. Priro-
dzeným spôsobom tak rozvíjali svo-
ju tvorivosť, kultivovali vnímanie, 
predstavivosť, fantáziu a podnecova-
li svoju nápaditosť. Navyše, svoje vý-
tvarné dielka vystavujú v naozajstnej 
galérii. Hrdo sa vynímajú na pane-
loch v Galérii štvorlístok v  priesto-
roch ZUŠ. Sú súčasťou projektu ZUŠ 
z dotácií Mesta Michalovce zamera-
ného na prezentáciu prác žiakov ma-
terských, základných, či  stredných 
škôl, ktorí absolvujú podobné tvo-
rivé dielne vo výtvarných ateliéroch 
ZUŠ. Ak vám to povinnosti dovolia, 
môžete sa prísť potešiť pohľadom 
na ne aj vy. Vestibul školy momentál-
ne hýri krásnymi jesennými farbami, 
ktoré dominujú vo veľkom množstve 
hodnotných výtvarných prác. 

al, ej

Jesenné tvorivé dielne

V minulom školskom 
roku 2021/2022 
sa naša SOŠ technická 
uchádzala o finančnú 
podporu Nadácie VSE 
vo výške 1940 eur. 
Jednalo sa o finančný 
príspevok na podporu 
verejnoprospešného účelu 
podpory vzdelávania. 
Túto podporu sme získali 
a využitie financií bolo 
zmluvne dohodnuté. 

Celý projekt bol rozčlenený 
na  dve časti. Tou prvou boli pro-
jekty žiakov, ktoré pripravovali 
na 15.  ročník tímovej súťaže VSD 
na tému Manažment odpadové-
ho hospodárstva, ktorá sa kona-
la 5.  mája. Za školu súťažili dva 
tímy. Dominik Gajdoš a  Dominik 
Gazda – študenti teraz už 4.ročníka 
sa realizovali s  prácou Zariadenie 
na výrobu tuhy do 3D tlačiarne 
z  recyklovaných plastov a získali 
druhé  miesto. Druhý projekt bol 

Triedička odpadu Patrika Ondoči-
ka a  Gabriela Saloňa (4.  ročník). 
Obidva projekty boli na vysokej 
úrovni a  vyžadovali si tvorivosť, 
zručnosť aj tímovú prácu. 

Ďalšia časť projektu je Smart 
učebňa, ktorej cieľom bolo vybaviť 
laboratórium elektrotechnického 
merania inteligentnými zariade-
niami, ktoré zabezpečia dokonalý 

prehľad o učebni bez toho, aby bolo 
potrebné neustále ju fyzicky kon-
trolovať. Je zabezpečená vzájomná 
komunikácia medzi inteligentnými 
zariadeniami a  dáva informáciu 
o bezpečnostnej hrozbe formou no-
tifikácie alebo SMS správy. Okrem 
bezpečnostného hľadiska, na ktoré 
bola smart učebňa plánovaná, slúži 
aj ako učebná pomôcka. Jednotlivé 
komponenty sú ľahko demontova-
teľné a využívajú sa aj  na výučbu. 

Žiaci sa učia pracovať s takýmito 
zariadeniami, nastavujú vzájomnú 
komunikáciu medzi zariadeniami 
a zabezpečujú výstupy na rôzne za-
riadenia – riadiacu jednotku, smart 
telefón, notebook. 

Celý tento projekt v rámci pod-
pory vzdelávania splnil svoj cieľ. 

Podporil tvorivosť, originalitu, 
tímovú prácu žiakov, zdôraznil 
dôležitosť ekologickej spoločnosti 
a význam ochrany životného pro-
stredia.

Ďakujeme Nadácii VSE za fi-
nančnú podporu našich projektov. 

Ing. Nataša Masnicová

Inteligentná inštalácia modernej učebne
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Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Bianka Borzová
Ema Mihalčinová

Júlia Dzurová 

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Matúš Kysel  
a Mgr. Miroslava Augustin

Ing. Rastislav Beránek  
a PharmDr. Lenka Dzurová

Lukáš Topolančín  
a Ľubomíra Janusková

Marián Drápal  
a Júlia Chrapeková
Michal Lukačovič  

a Dominika Vancová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@msumi.sk, redakcia: 
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk, Mgr. Adela 

Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, 
tel.: 6864 707, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý 
pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

blahoželania
Dňa 25. októbra oslávila 95. narodeniny 
mamka, babka a prababka 

ANNA TODOROVÁ
Veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a Božieho 
požehnania Vám do ďalších rokov prajú syn Ján, 
dcéry Marta, Anička a Katka. K blahoželaniu 
sa pripájajú aj vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 4. novembra oslávila 
krásne životné jubileum 75 rokov 

EMÍLIA TERESKOVÁ
Ďakujeme Ti za lásku, starostlivosť, obetavosť. 

Do ďalších rokov prajeme veľa zdravia, lásky, rodinnej 
pohody a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

s láskou dcéry Dana, Lenka s manželmi Mariánmi, 
vnúčatá Diana, Samuel, Viktória, Tomáš, Patrícia

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
VEDÚCI ÚTVARU PRIMÁTORA 

A REFERÁTU PERSONALISTIKY MSÚ, MSP A ZSD  
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, útvar primátora
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
1. 1. 2023
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
b)  Minimálna prax 5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Prax v činnosti ve-

rejnej správy je výhodou, ktorá bude zohľadnená v rámci hodnotenia uchádzačov.
Ponúkaná základná zložka mzdy:  
7. platová trieda v rozpätí od 950,50 do 1141,00 € (podľa odpracovaných rokov) 
za mesiac + príplatky v zmysle platného poriadku odmeňovania zamestnancov 
Mesta Michalovce.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

otázok testu a pohovoru: zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom 
záujme, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme, zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, zákon o obecnom zriadení) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
f)   komunikačné a sociálne zručnosti
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:  
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní, 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s  podrobným uvedením doterajšej praxe, 

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

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

na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochra-
ne osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 21. 11. 2022, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označe-
ním "Výberové konanie – vedúci útvaru primátora a  referátu personalistiky MsÚ, 
MsP a ZSD". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým is-
tým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.  
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primáto-
rom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmien-
ky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového 
konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné 
údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach 
a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Premiérové

Noviny Mistral
od štvrtka 10. novembra

Záznam 
Koncertu NIKY KARCH 

a jej hostí
z decembra 2018

počas týždňa vždy o 14:00 a 20:00

Vysielanie TV Mistral 
v digitálnej sieti UPC a ANTIK

Nájdete nás aj na 
www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na YouTube (Redakcia Mistral)
A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN 

– v sieti Magio (Telekom) a Orange TV
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Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, kni-
hy, 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, pod-
pivníky, fľaše, vrchnáky 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	Múzeum pivovarníctva na Zemplíne prosí verejnosť o poskytnutie 
akýchkoľvek predmetov z pivovaru v Michalovciach – fotografií 
či rozpovedanie zaujímavých príbehov. Budeme vďační za akúkoľ-
vek súčinnosť. Ďakujeme. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte: 
Ladislav Mucha, tel.: 0948 201 617

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Dňa 18. novembra si pripomíname 
nedožitých 95 rokov nášho milujúceho otca 

MUDr. FÉLIXA POBUDU
dlhoročného primára na RTG oddelení v Michalovciach
Prosíme tých, ktorí ho poznali, 
o tichú spomienku s modlitbou.
dcéry Sylvia, Renáta s rodinami a švagor Marián

Dňa 18. novembra uplynie 5 rokov 
od smrti drahého priateľa 

JÁNA MINAROVIECHA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

priateľka Hela a Kuli s rodinou, 
priatelia z futbalu

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika),
c)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
d)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
e)  Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
f)  Ul. Komenského 42 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 28. novembra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Juniori privítali 
bratislavský Inter
Družstvo michalovských 
juniorov vo svojom 
druhom zápase v skupine 
GOLD privítalo suveréna 
posledných ročníkov 
mládežníckych súťaží – 
Inter Bratislava.

Michalovčania ani na druhý 
duel sezóny nenastúpili v  naj-
silnejšom zložení, keď im chý-
bal zranený Adam Bujdoš a  pre 
chorobu aj pivot Moravec. Úvod 
stretnutia poznačil možno až pri-
veľký rešpekt zo strany domá-
cich, keď sa najmä v  útoku veľmi 
ťažko presadzovali proti kvalitnej 
obrane súpera. Prvú švrtinu tak 
prehrali 6:18. Favorizovaný súper 
predvádzal dynamický basketbal 
s vysokou mierou agresivity a svoj 
náskok zvyšoval aj v  druhej časti 
hry. Do šatní tak Orli odchádzali 
s 24-bodovým mankom (19:43). 

Po prestávke vybehli michalov-
skí hráči na palubovku akoby vy-

menení a aj s podporu početného 
obecenstva začali rozdiel v  skóre 
rýchlo zmenšovať. K  Demkovi 
a  Serenčkovi sa bodovo pridali 
aj Tertinský a mladý Dávid Bujdoš 
a v 38. minúte už domáci prehrá-
vali iba o  9 bodov (42:51). Skú-
sený súper, v ktorého drese hralo 
viacero mladíkov s  extraligovými 
skúsenosťami, však zvrat nepri-
pustil. 

Diváci videli dobrý basketbal 
aj v poslednej štvrtine, v ktorej In-
ter bodovo podržal reprezentant 
Daniel Koller, keď v tejto časti hry 
sám strelil všetkých 15 bodov svoj-
ho tímu.  

V kvalitnom zápase „Orli“ aj na-
priek výbornému výkonu v posled-
ných dvoch štvrtinách podľahli 
súperovi 57:72. Najbližšie mladí 
Michalovčania vycestujú za súper-
mi do Nitry a Levíc a doma sa opäť 
predstavia prvý decembrový ví-
kend, keď ich protivníkmi budú 
družstvá z Prievidze a Svitu.

Maroš Demko

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 
Počas kurzu ochrany života a zdravia sa na Základnej škole, 
Krymská 5, uskutočnilo cvičenie v spolupráci so záchrannými 
zložkami. Žiaci sa zúčastnili simulovaného poplachu 
a následnej evakuácie z dôvodu skratu elektrického vedenia. 
Autentickosť situácie umocnila prítomnosť profesionálnych 
hasičov a študentiek strednej zdravotníckej školy. Záver 
cvičenia bol obohatený o ukážku hasenia požiaru a prehliadku 
obrany príslušníka Policajného zboru a služobného psa. 

zš
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Úspešní karatisti 

V sobotu 22. októbra sa 
v Košiciach v športovej hale 
SOŠ železničnej uskutočnili 
súťaže v karate, prvé kolo 
žiackej ligy a majstrovstvá 
Východoslovenskej únie 
karate a bojových umení. 

Súťaží sa zúčastnilo 209 prete-
károv z 18 klubov východného Slo-
venska. Club mladých godžu – ryu 
karate Michalovce, o. z., reprezen-
tovalo 10 pretekárov, z toho 8 bolo 
na súťaži prvýkrát. Naši pretekári 

súťažili v disciplíne KATA a zo sú-
ťaží si priniesli 4 medaily.

Tomáš Pavlík sa umiestnil na 
prvom mieste v žiackej lige 12 – 13 
rokov začiatočníci, a  obsadil tak-
tiež prvé miesto na majstrovstvá 
VÚKABU 12 – 13 rokov, začiatoč-
níci.

Richard Raškovský získal skvelé 
druhé miesto v žiackej lige 12 – 13 
rokov, začiatočníci.

Tretie miesto patrilo Vanese Jus-
kovej na majstrovstvách VÚKABU 
12 – 13 rokov, začiatočníčky.

Beáta Hasprová

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

Atletika
DETSKÝ BEH I. PŠENKA VII. ROČNÍK
25.11., 13.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 – MsÚ

BEH OSLOBODENIA MESTA XLIX. ROČNÍK
25. 11., 18.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 – MsÚ
Info: https://bomm.preteky.com/propozicie.html

Basketbal
1.BK – ŠBK HANDLOVÁ
12. 11., 17.00 hod., I. liga U17 – kadeti, skupina Silver-východ; ŠH GPH

1.BK – ŠKP BBC BANSKÁ BYSTRICA
13. 11., 9.00 hod., I. liga U17 – kadeti, skupina Silover-východ; ŠH GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
FBK MICHALOVCE – FBC MIKULÁŠ PREŠOV
19.11., 16.00 hod., 11.kolo, Extraliga juniorov, FH Michalovce
Info: Mgr. G. Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE –  MŠK ŽILINA
12. 11., 15.00 hod., FORTUNA liga/muži – 18. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC KOŠICE
20. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 13. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – HANDBALL PSG ZLÍN
26. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 9. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – MHK BYTČA/ŽILINA
17. 11., 14.00 hod, I. LSD – 11. kolo

MŠK IUVENTA – MHK BYTČA/ŽILINA
17. 11., 12.00 hod, I. LMD – 11. kolo

MŠK IUVENTA – THA MARTIN
19. 11., 15.00 hod, I. LSD – 9. kolo

MŠK IUVENTA – THA MARTIN
19. 11., 13.00 hod, I. LMD – 9. kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA  – HKM ZVOLEN 
18. 11., 17.30 hod., 18. kolo – Tipos liga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
20. 11., 16.30 hod., 19. kolo – Tipos liga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

ŽHK MICHALOVCE – HC OSY SPIŠSKÁ NOVÁ VES
17. 11., 14.30 hod., Extraliga žien

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
19. 11., 19.00 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
20. 11., 13.00 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
19. 11., 16.15 hod., Kaufland extraliga dorastu  

VRÁTILI SA AKO MAJSTRI SVETA 
ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj, činkáreň Lechan znova 
exceluje. Na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali od 17. do 
23. októbra v silovom trojboji za účasti 755 pretekárov z 32 
krajín  celého sveta v Trnave, sa naši zverenci umiestnili 
takto: Eva Padová v kategórii ženy OPEN, vo váhovej 
kategórii do 60 kg, sa v tlaku na lavičke umiestnila 
na 4. mieste a v mŕtvom ťahu sa stala po výbornom výkone 
majsterkou sveta. Marek Šimurda v kategórii juniorov, 
vo váhovej kategórii do 56 kg, sa stal majstrom sveta v tlaku 
na lavičke. Náš oddiel teda priniesol domov do Michaloviec 
dve zlaté medaily z majstrovstiev sveta. Srdečne gratulujeme. 
Za podporu ďakujeme Mestu Michalovce, Domu Matice 
slovenskej v Michalovciach a ostatným sponzorom.

Ladislav Lechan st.


