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Nech duchovný rozmer Vianoc prevláda nad materiálnym

VIANOČNÁ 

RADOSŤ

Ostáva nám teda len radosť, 
na ktorú nás upozorňuje 
svätý Lukáš v úryvku sväté-

ho evanjelia, kde píše: „... anjel im 
povedal: Nebojte sa. Zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude patriť všet-
kým ľuďom: Dnes sa vám v Dávido-
vom meste narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán“. Túto správu Pánov anjel pri-
náša pastierom, aby im zvestoval 
tú krásnu, radostnú, a tak dlho pre 
Izrael očakávanú správu, že sa im 
v  Dávidovom meste narodil vytú-
žený Spasiteľ. Ale túto správu Pá-
nov anjel prináša aj nám. Máme 

však aj my dôvod na radosť, vieme 
sa z toho radovať?

Vianoce v  nás vo všeobecnosti 
vyvolávajú pocit lásky, uzmiere-
nia, istoty v  rodinnom kruhu. Zdá 
sa, že každá udalosť, ktorá je nám 
pričasto predkladaná, akoby sa stá-
vala všednou nudnou vecou. A tak 
aj vianočné sviatky ako keby ľuďom 
dnešnej doby zovšedneli. Často si 
mnohí povzdychnú: zasa Vianoce? 
V  súčasnosti sme dokonca pojem 
Vianoce zredukovali úplne na mate-
riálnu rovinu odovzdania darčekov 
deťom alebo svojim blízkym. Sku-

točnosť, že Vianoce sú predovšet-
kým duchovným sviatkom príchodu 
Spasiteľa Ježiša Krista na tento svet, 
mnohých ako keby nezaujímala. 
Pritom je to práve On, kto robí via-
nočné sviatky tým, čím v skutočnos-
ti majú byť. Jeho príchod na  tento 
svet poznačuje každého z nás. Je to 
práve On, kto do našich sŕdc vlieva 
ten, všetkým ľuďom tak dobre zná-
my, pocit pokoja. On je ten, ktorý sa 
v noci narodí, avšak nie preto, aby tu 
len tak žil, ale aby prišiel aj do našich 

Život v dnešnom svete sa nesie v troch základných rozmeroch, a síce: očakávanie, 
strach (pandémia, vojna na Ukrajine), radosť. Adventné obdobie nám pripomínalo 
a pripomína prvé dva, očakávanie a strach. O malú chvíľu sú Vianoce a počas týchto 
dní už nemôžeme pociťovať očakávanie alebo strach.
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pobačeňe Miža z varoša

Furt še ľem po Lucii po straškoch obžirame
Bo naš švet ňigda ňeobišľi, to zname
Calu noc na ňebo patrime i dufame
Žebi toto ňeščesce zname i ňezname

Na nas ľudzi i krajinu ňebulo dohnane.
Bo strach zos cmavej noci je veľiki

Ňigda še ho ňichto ňehodzen ochraňic
Aňi jasne hvizdi ňehodňi buc mocňejši

Žebi pred planima mocnoscami mohľi buc
Pre ľudzi na ochranu u vekšej bezpečnosci.

Hvizda Betľehemska ma inakše gradi
Premože cemnotu i da sebe radi

Zo šicku pakoscu i zoz mocňima straškami 
Rozšvici novu radosc i da naďej naveki 

Priňeše švetlo ňeľem do hlavov, no i do mudrosci
Zapaľi šerdečko každej božej bitosci

Žebi život na švece bul ľepši i radostňejši 
Žebi me še radostňe na sebe patreľi

Ňebaľi še ňi sebe, ni všeľijakich novosci
Bo ciklus znovuzrodzeňa ostaňe naveki 
U našich bivaňoch, stromoch, rodosci

Najvecej švetlom calej našej buducnosci
Zato strach zarucme do ňepričetnej minulosci

Život oslavme u šickej počestnosci 
Naj každomu chasnuje pri šickej ščestľivosci

Ňeľem na Kračun, no i cali rok dalši 
Bi me še zdrave novoho roku dočekaľi 

I ščešľivo u Novim roku novu naďej priňešľi.
Vaš Mižo z varoša

Kračunski čas

Mesto poskytne počas 
zimy prístrešie pre ľudí 
bez domova. Na Staničnej 
ulici, v blízkosti Útulku 
Slovenského Červeného 
kríža, dalo mesto 
Michalovce postaviť celtový 
stan pre ľudí bez prístrešia. 

Túto službu mohli bezdomovci 
využiť aj v minulosti, v rokoch 2017, 
2018 a  2019. Teraz, po dvoch ro-
koch pandémie, sa k nej vraciame.

Celtový stan aj s vybavením za-
kúpilo mesto a poslúži v  zimných 
mesiacoch ako forma nízkopraho-
vého bývania pre ľudí bez domova, 
ktorí nie sú ochotní rešpektovať 
prevádzkový poriadok vedľa sto-
jaceho útulku pre bezdomovcov. 
V stane je umiestnených 12 lehátok, 
ktoré poslúžia ako lôžko na preno-
covanie. Teplo v stane zabezpečuje 
vykurovacie teleso na tuhé palivo. 
Mesto taktiež finančne zabezpe-
čilo napojenie stanu na elektrinu, 
zariadilo dostupnosť potrebných 

hygienických služieb a zabezpečilo 
dodávku a vývoz nádoby na ko-
munálny odpad.

O vykurovanie, poriadok a čis-
totu v okolí stanu sa stará poverená 
osoba, ktorej mzdu hradí mesto. 
O  bezproblémový chod tohto pro-
vizórneho nízkoprahového ubyto-
vacieho zariadenia sa stará mestská 
polícia, ktorá pomáha zabezpečovať 
krízový režim. Ľudia bez strechy 
nad hlavou môžu do stanu prichá-
dzať v čase od 15.30 do 21.30 hod. 
a odchádzajú najneskôr o 8.30 ho-
dine ráno, kedy sa objekt dočasného 
ubytovacieho zariadenia uzatvára.

Stan slúži svojmu účelu od 1. de-
cembra s predpokladaným termí-
nom ukončenia činnosti koncom 
marca 2023. 

Osoby, ktoré sa rozhodnú pres-
pať v  nocľahárni, musia dodržiavať 
stanovené pokyny a pravidlá, s kto-
rými sú vopred oboznámení. Ubyto-
vanie možno odmietnuť napr. osobe, 
ktorá javí známky požitia alkoholu, 
omamných alebo psychotropných 
látok.

msú

Slovenský Červený 
kríž oceňuje darcov 
za bezpríspevkové 
darovanie krvi podľa počtu 
odberov plaketami Jána 
Janského a medailou Jána 
Kňazovického. 

V Michalovciach tieto vzácne 
ocenenia odovzdával Územný spo-
lok SČK mnohonásobným darcom 
krvi 8. decembra v obradnej sieni 
mestského úradu. Medailou pro-
fesora MUDr. Jána Kňazovického, 
ktorá sa udeľuje za sto odberov krvi 
u mužov, boli ocenení – Bartolomej 
Bamburák, Milan Hrabovský, Ľu-

bomír Kendereš a  Ladislav Kohút. 
Zástupcovia SČK odovzdali tiež 58 
bronzových plakiet, 38 striebor-
ných a 22 zlatých plakiet profesora 
MUDr. Jána Janského. V roku 2022 
bolo udelených aj sedem diamanto-
vých Janského plakiet (za 60 odbe-
rov u žien a 80 odberov u mužov).

Oceneným zablahoželal aj pri-
mátor mesta Miroslav Dufinec: „Da-
rovanie krvi je aktom vzájomnej spo-
lupatričnosti, preto všetkým darcom 
patrí obrovské poďakovanie. Rovnako 
cenná je i práca tých, ktorí proces dar-
covstva krvi organizujú, podporujú 
i odmeňujú. V mene všetkých Micha-
lovčanov vám ďakujem za to, že svoju 
prácu robíte obetavo a s láskou.“

rr

Pomôžeme zvládnuť 
mrazivé zimné noci 

Oceňovanie darcov krvi
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sŕdc. Každý z  nás veľmi dobre vie, 
akou radostnou je v rodine udalosť, 
keď sa narodí nové dieťa. Aj Mária 
pociťovala takúto radosť. A hoci sa 
pre Pannu Máriu a  sv. Jozefa nena-
šlo miesto v  hostinci a bola nútená 
porodiť Božie dieťa v maštali, aj na-
priek tomu ho prijala s  radosťou, 
s  akou dokáže prijať malé dieťa len 
jeho matka.

O istej matke, ktorá mala početnú 
rodinu, sa hovorí, že si musela urobiť 
fotografiu. Tvárila sa veľmi slávnost-
ne. Fotograf jej povedal: „Usmievajte 
sa“. Matka sa o to pokúsila. Fotograf 
však stále opakoval: „Netvárte sa 
prísne a smutno, ako keby vám horel 
dom.“ A keďže sa žena usilovala tvá-
riť príjemnejšie, fotograf ešte dodal: 
„Nemyslite na svoje domáce starosti, 
lež na česť a blaho, že ste matkou ro-
diny. Pomyslite si na odmenu, ktorú 
vám raz Boh dá.“ Keď matka neskôr 
uvidela fotografiu, zvolala: „Ale veď 
som tu mladšia o 10 rokov.“ – „Vôbec 
nie, máte však radostný výzor, aký by 
ste mali mať stále, pretože máte na 
to veľa dôvodov,“ povedal fotograf. 
Tieto slová si dlho pamätala, v  jej 
ušiach zneli každý deň, ráno a  ve-
čer, keď pracovala i keď odpočívala. 
O niekoľko dní nato jej manžel po-
vedal: „Zdá sa mi, že si každý deň 
mladšia.“ Muž mal pravdu, veselosť 

matky je zdrojom ozajstnej rodinnej 
pohody a radosti. 

Matka v tomto príbehu našla svo-
ju radosť v rodine. Ako nachádzame 
svoju radosť my, bratia a sestry? Je to 
azda radosť z darčekov, ktoré nájde-
me uložené pod vianočným strom-
čekom? Alebo je to radosť vnútorná, 
radosť z  narodenia Božieho syna 
v  tomto svete? On svojím prícho-
dom naplnil radosťou svoju matku. 
Ale On v skutočnosti chce viac, chce 
svojím príchodom naplniť radosťou 
aj nás. On nám tiež ponúka darček. 
No nie darček materiálny v podobe 
pekného trička, svetra alebo nejakej 
voňavky, ale darček duchovný, dar-
ček, ktorý ak ho prijmeme, bude pre 
nás veľa znamenať aj v  našom bu-
dúcom živote. Tento dar nás môže 
naplniť tou pravou radosťou. 

Drahí bratia a  sestry, čitatelia 
novín Michalovčan, prajem vám, 
aby vo vašom živote po každom 
očakávaní nasledovala len tá krás-
na a čistá radosť. Taká, akú zažila 
Panna Mária, keď porodila Spasite-
ľa. Nech duchovný rozmer, ktorého 
predstaviteľom je Kristus, vždy pre-
vláda nad tým materiálnym, ktorý 
v nás vyvoláva strach.

páter Piotr Lasota SAC – pallotín, 
rektor Kostola Božského Srdca 

Ježišovho v Michalovciach 

Vianočná radosť
dokončenie článku z prvej strany



Mestská galéria Zlatý 
býk ponúka v týchto 
dňoch výstavu fotografií 
pod názvom Krásy 
Zemplína fotoobjektívom. 
Výber 30 fotografií, 
ktoré dnes verejnosť 
môže vidieť na výstave, 
bol v rukách hlasujúcich 
v online priestore. 

Viac ako 840 hlasujúcich vybralo 
spomedzi viac ako 100 súťažných sní-
mok finálnu tridsiatku diel z fotoob-
jektívov 11 profesionálnych, amatér-
skych, či príležitostných fotografov. 

K  tým skúsenejším sa s  istotou 
radí Mikuláš Jacečko, rodák z  Ha-
bury, dlhoročný muzeológ a  autor 
desiatok výstav, ďalej Ľudovít Fol-
dy, účastník viacerých domácich 
a  zahraničných výstav a  zakladateľ 
úspešného ateliéru umeleckej foto-
grafie v Michalovciach. Svoje dielo 
na výstave prezentuje aj dlhoročný 
fotograf Oleg Išky. S  fotografiou 
pracoval ešte v analógovej dobe a je 
pravidelným účastníkom celoštátnej 
postupovej súťaže a  výstavy ama-
térskej fotografickej tvorby AMFO. 
K  týmto nadšencom zachytávania 

životných momentov a  prírodných 
krás patrí aj Martina Králiková, kto-
rá je dlhé roky verná umeleckej foto-
grafii, predovšetkým foteniu prírod-
ných krás regiónu Zemplín. Márii 
Kostovčíkovej, ktorá o sebe nehovorí 
ako o fotografke, ale len ako o maji-
teľke fotoaparátu, objektív učaroval 
pred deviatimi rokmi. K  aktívnym 
členom AMFO klubu patrí Ján Maj-
her, ktorý v období po roku 1976 vie-
dol fotokrúžky na školách. Peter Po-
chylý inklinoval k umeniu už v mla-
dosti, no k foteniu sa vrátil po dlhšej 
dobe a od roku 2018 je členom klubu 

fotografov v Michalovciach. K dlho-
ročným nadšencom fotografovania 
sa zaradzuje aj Jozef Závadský, Mi-
chalovčan, ktorého fotografia baví už 
od detstva. Vášeň k fotografii vo svo-
jom diele prezentujú Peter Horvát 
a  Roman Romančák, ktorí objek-
tívom zachytávajú najkrajšie mo-
menty zo  svojho aktívneho života. 
V neposlednom rade k vystavujúcim 
patrí Michal Oros, ktorý fotoobjektí-
vom dlhé roky sleduje verejné dianie 
v Michalovciach i regióne. 

Od otvorenia Mestskej galé-
rie Zlatý býk v septembri 2021 

sa dodnes v galérii konalo desať vý-
stav výtvarného a  sochárskeho 
umenia. Spomedzi nich boli v rám-
ci projektu organizované tieto: 
Zemplín bez hraníc, Spoločné ko-
rene, Výber z tvorby Ľudmily Lako-
mej-Krausovej, Výstava diel medzi-
národného maliarskeho sympózia, 
Umenie nás spája, Výber z  tvorby 
autorov Zemplína a napokon aktu-
álna výstava Krásy Zemplína foto-
objektívom. Všetky výstavy sú prí-
stupné vo virtuálnej podobe v mo-
bilnej aplikácii Zemplín región.

msú

Krásy Zemplína na fotografiách

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV 
Posledné novembrové dni sa v Michalovciach 
tradične nesú v znamení spomienky 
na oslobodenie Michaloviec. Tento rok 
uplynulo od týchto udalostí 78 rokov. 
Významnú historickú udalosť sme si 
pripomenuli v piatok 25. novembra 
na Cintoríne Červenej armády na Hrádku, 
kde sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta na čele 
s Jozefom Sokologorským, ktorý sa prítomným 
prihovoril. Prítomní boli aj poslanec NR 
SR a bývalý primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák spolu s členmi strany 
Smer – SD, členovia Zväzu protifašistických 
bojovníkov, poslanci mestského zastupiteľstva, 
zástupcovia škôl, štátnej a verejnej správy 
a zástupcovia politických strán a hnutí.

rr
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STRETNUTIE SO ZÁSTUPCOM 
BRITSKÉHO VEĽVYSLANCA
zástupca britského veľvyslanca 
na Slovensku Andrew Wells navštívil 
8. decembra Michalovce. Primátor 
Miroslav Dufinec ho prijal na pôde 
mestského úradu. Témou rozhovoru 
bolo naše mesto, jeho rozvoj. Andrew 
Wells prejavil záujem aj o projekty 
cezhraničnej spolupráce a prisľúbil, 
že sa do Michaloviec vráti aj so samotným 
veľvyslancom. 

rr



čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Dobrovoľnícke centrum 
Košického kraja 
každoročne spolu 
so župou vyznamenáva 
ľudí, ktorí popri svojom 
zamestnaní či škole robia 
aj niečo navyše a nezištne 
pomáhajú ľuďom 
vo svojom okolí.

Hostiteľom a  spoluorganizáto-
rom odovzdávania cien Srdce na 
dlani za rok 2022 bolo mesto Mi-
chalovce na znak ocenenia dobro-
voľníckeho snaženia nášho mesta. 
Slávnostné podujatie sa konalo 
5. decembra a dátum nebol náhod-
ný, tento deň je totiž Medzinárod-
ným dňom dobrovoľníkov. 

Ocenenie Srdce na dlani za dob-
rovoľnícku činnosť v Košickom 
kraji získalo spolu 25 jednotlivcov 
a dve občianske združenia. Osobit-
ne nás teší, že Srdce na dlani získali 
v kategórií Dobrovoľníctvo v oblas-

ti rozvoja komunity a občianskej 
spoločnosti Ján Jasovský, vedúci 
Odboru sociálnych vecí Mestského 
úradu Michalovce, a Renátka Ci-
bíková, referentka z  tohto odboru. 

Práve Janko Jasovský stojí za sku-
točnosťou, že dobrovoľníckej čin-
nosti v Michalovciach sa darí. Svo-
je osobné presvedčenie pomáhať 
druhým pretavil aj do svojej práce. 

K oceneniu blahoželáme aj Marte 
Saloňovej, vedúcej Denného centra 
č.4, ktorá bola ocenená v kategórii 
Dobrovoľníctvo v seniorskom veku. 

rr

Životného jubilea 80 rokov 
sa 8. decembra dožil bývalý 
viceprimátor a mestský 
poslanec Ján Ďurovčík. 
Pri tejto príležitosti 
oslávenca prijal na pôde 
mestského úradu primátor 
Miroslav Dufinec, ktorý 
mu k jubileu zablahoželal.

Ján Ďurovčík sa významným 
spôsobom sa pričinil o rozvoj 
mesta Michalovce v jeho rôznych 
oblastiach života. Ako dlhoročný 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, zástupca primá-
tora, výkonný riaditeľ Zemplínskej 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu a  prezident Regionálneho 
združenia turizmu Zemplín, sa vý-
znamnou mierou zaslúžil o výstav-
bu, rozvoj, propagáciu regiónu dol-
ný Zemplín v  rôznych oblastiach 
života a v oblasti cestovného ruchu 
a obohatenie tvorivej celoživotnej 

práce v prospech rozvoja cestovné-
ho ruchu na Slovensku a v  zahra-
ničí. 

V  roku 2016 dostal Cenu mes-
ta za celoživotnú prácu v prospech 

mesta a okresu Michalovce a pri 
príležitosti 50.  výročia turizmu 
na  Zemplínskej šírave. V  rokoch 
1996 až 2006 bol predsedom re-
dakčnej rady novín Michalovčan 

a my mu aj touto cestou k životné-
mu jubileu gratulujeme a želáme 
najmä pevné zdravie, veľa entuziaz-
mu a životného elánu. 

rr

O ľuďoch so srdcom na dlani 

Ján Ďurovčík oslávil jubileum

Štátna ochrana prírody SR, Správa 
CHKO Vihorlat realizuje dotazníkový 
prieskum názorov.

Prieskum je zameraný na analýzu cestovné-
ho ruchu v území a zistenie záujmov domáceho 
a zahraničného návštevníka danej lokality. Turis-
ti, ktorí navštívili počas letnej turistickej sezóny 
Prírodnú rezerváciu Vihorlatský prales a lokality 
v blízkosti rezervácie (Morské oko, Sninský ka-

meň, Malé Morské oko), môžu vyplniť elektro-
nickú verziu dotazníka na stránke CHKO Vihor-
lat https://chkovihorlat.sopsr.sk/.

Prosíme vás, urobte si čas a  poskytnite nám 
svoj názor. Všetky údaje budú použité na účely 
prieskumu pre ďalšie zlepšenie. Vyplnenie dotaz-
níka zaberie približne 10 minút. Veríme, že vďaka 
vašim podnetom môžeme zmeniť veci k lepšiemu. 
Dotazník je možné vypĺňať do konca decembra 
2022.

Ing. Zuzana Argalášová

Vyjadrite svoj názor
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So zármutkom sme prijali 
správu, že obľúbený 
michalovský huslista 
a učiteľ odišiel 8. decembra 
vo veku 71 rokov 
do hudobného neba. 

Ivan Žecik sa narodil v Mi-
chalovciach. Vyštudoval Konzer-
vatórium v Košiciach, odbor hra 
na husliach. Po ukončení konzerva-
tória v roku 1972 nastúpil pracovať 
na  detašované pracovisko Ľudovej 
školy umenia v Strážskom. V tom 
istom roku založil detskú ľudovú 
hudbu, ako prvú v okrese. Stál tiež 

pri zrode detskej ľudovej hudby 
DFS Zemplínik. Od roku 1974 bol 
členom hudobnej zložky FS Zem-
plín, neskôr zastával post primáša 
a  vedúceho hudby. V  roku 2000 
nastúpil ako interný učiteľ hry na 
husliach do  Základnej umeleckej 
školy v  Michalovciach. Spolupra-
coval tiež so Základnou školou 
na Ulici Jána Švermu ako hudobný 
sprievod pri vystúpeniach. Od roku 
2004 bol členom mužskej speváckej 
skupiny Hnojňaňe z Mihaľovec. Bol 
dlhoročným členom Združenia pre 
občianske záležitosti mesta Micha-
lovce, kde hral na husliach na sva-
dobných či smútočných obradoch. 

V  roku 2011 mu bola udelená 
Cena primátora za rozvoj a propa-
gáciu folklóru Zemplína na Sloven-
sku a vo svete a tiež pri príležitosti 
životného jubilea 60. narodenín. 
V  roku 2017 dostal Cenu mesta 
za  prínos v oblasti folklóru, peda-
gogickej a umeleckej práce pri prí-
ležitosti 60. výročia založenia Fol-
klórneho súboru Zemplín.

Ivan Žecik bol celý život spoje-
ný so  Zemplínom a zemplínskym 
folklórom. Vychoval veľa dobrých 
huslistov, violistov, kontrabasistov 
a  svojím talentom prinášal radosť. 
Česť jeho pamiatke!

rr

Posledné zbohom Ivanovi Žecikovi

JEAN-CLAUDE VAN DAMME 
NAVŠTÍVIL MICHALOVCE
Belgický majster bojových umení 
a herec Jean-Claude Van Damme, 
známy z mnohých akčných 
filmov, zavítal 13. decembra 
aj na mestský úrad, kde ho 
prijalo vedenie mesta. Stretnutie 
so svetoznámou hviezdou 
bolo výnimočné. Keďže tento 
človek, nie je len úspešný herec, 
ale vo veľkej miere sa venuje 
šíreniu osvety a propagácii 
športu a bojových umení, veríme, 
že jeho najbližšia návšteva bude 
spojená so zaujímavým projektom, 
na ktorom už teraz pracujeme.

rr

V Nemocnici Svet 
zdravia Michalovce 
sa 21. novembra v ranných 
hodinách narodil tisíci 
novorodenec roka 2022. 
Je ním malá Kristínka. 
Mamičke tak k dvom 
synom pribudla dcérka, 
na ktorú budú jej 
bračekovia dávať pozor. 

Čerstvej mamičke a  dcérke 
prišli zablahoželať aj zdravotníci 
spolu s  riaditeľom michalovskej 
nemocnice Mariánom Havierni-
kom a  primárom gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia Sta-
nislavom Filkorom. 

Tisíci pôrod je v  michalovskej 
nemocnici každý rok dôležitým 
míľnikom. Od jej otvorenia, ktoré 
bolo v decembri 2017, v pôrodnici 
priviedli na svet už viac ako 5000 
detí. 

Mamičkám v pôrodnici neustá-
le zlepšujú podmienky a prinášajú 
rôzne inovácie. Majú samostatné 

pôrodné izby, ponúkajú aromate-
rapie, muzikoterapie či jednopo-
steľové izby pre mamičky s  die-
ťatkom. Aktívne podporujú vzde-
lávanie a  dojčenie, pričom majú 

k dispozícii profesionálne laktačné 
poradkyne. Mamičky majú v rám-
ci laktačného poradenstva na kaž-
dej izbe aj vlastný edukačný TV 
kanál. Za bežných okolností pre-

bieha aj program, v  ktorom majú 
budúce rodičky možnosť diskuto-
vať s lekármi a s ďalším odborným 
personálom.

Bianka Krejčíová

Narodil sa tisíci novorodenec  
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Predvianočný čas sa spája 
s prípravou najkrajších 
sviatkov v roku. Sme k sebe 
milší, otvárajú sa srdcia, 
máme k sebe bližšie.

Žiaci Základnej školy, J. Švermu 
6, pravidelne navštevujú charitný 
dom na Námestí J. Pavla II. Ani 
v  tomto roku tomu nebolo inak. 
Svojím kultúrnym programom 
v predvianočnom čase potešili star-
kých, ktorí si vďaka nim spomenuli 
na svoje detstvo. Kytičkou básní, 
piesní a  tancov vyčarili úsmevy 

na tvárach klientov charitného 
domu. Všetkých 34 klientov však 
čakalo ešte jedno veľké prekvape-
nie. Pani vychovávateľky školského 
klubu detí našej školy v spolupráci 
s  rodičmi a žiakmi pripravili ba-
líčky plné hygienických potrieb. 
Z množstva a obsahu darčekov boli 
prekvapení nielen starkí, ale aj ve-
denie charitného domu.

Nech je nám všetkým zúčast-
neným odmenou za vynaložené 
úsilie poďakovanie, ktorého sa nám 
od  starkých dostalo a  tiež úsmev 
a slzy, ktoré nedokázali skrývať. 

D. Hricová

Od srdca k srdcu

Vzájomné historické 
prepojenie, ako aj 
ekonomicko-spoločenské 
vzťahy medzi Slovenskom, 
Ukrajinou a Maďarskom 
sú dôležitým predpokladom 
rozvoja cezhraničnej 
spolupráce. Hranica medzi 
východným Slovenskom 
a západnou Ukrajinou 
historicky neexistovala 
a je produktom dejinného 
vývoja 20. storočia. 

Slovensko preto vníma spolu-
prácu s Ukrajinou a Zakarpatskom 
ako príležitosť pre obnovenie spo-
ločných väzieb a  následný hospo-
dársky rozvoj. 

Projekt cezhraničnej spoluprá-
ce Through  Art  we  Ruin  Borders 
– Umením búrame hranice, finan-
covaný z fondu Nástroj európskeho 
susedstva a štátneho rozpočtu, svo-
jimi výsledkami prispel k oživeniu 
vzájomných vzťahov, obnove kul-
túrnych hodnôt či k zblíženiu blíz-
kych regiónov, ktoré sa netaja tým, 
že chcú spolupracovať, stretávať 
sa a vzájomne si pomáhať. 

Počas obdobia, ktoré trvalo viac 
ako tri roky, sa vďaka tomuto pro-

jektu realizovalo množstvo poduja-
tí a aktivít. Podarilo sa zrekonštru-
ovať národnú kultúrnu pamiatku 
Zlatý býk a v jej priestoroch vznikla 
mestská galéria a tiež moderné 
turistické informačné centrum. 
Vďaka projektu vznikla moderná 
mobilná aplikácia Zemplín región, 
ktorá prináša užívateľom vždy ak-
tuálne informácie o prebiehajúcich 
podujatiach, tipy na výlety, ale aj 
virtuálne 3D prehliadky tak nových 
ako aj už ukončených výstav. 

Všetci partneri projektu vytvori-
li turistických sprievodcov pod ná-
zvom Tipy na výlety – Zemplín, Za-
karpatie a Zemplén; každý v štyroch 
jazykových mutáciách. Sprievodco-
via obsahujú ponuku komplexných 
služieb pomyselných 5 ciest v  da-
nom regióne, pričom niektoré cesty 
v rôznych regiónoch na seba nadvä-
zujú, a to aj napriek hraniciam. 

Obsah a  aktivity projektu boli 
plánované ešte v  roku 2016, jed-
nou z  nich bolo i  pripomenutie 
si  100.  výročia vzniku spoločného 
štátu v  roku 2018. Spoločnú histó-
riu a prelínanie osudov ľudí v regió-
noch Zemplín a  Zakarpatie pripo-
mína vytvorený filmový dokument 
Pradedo, ktorý bude mať premiéru 
na záverečnej konferencii projektu 
5. decembra 2022.

V  rámci projektu sme zorgani-
zovali množstvo podujatí, výstav 
a tvorivých dielní. V  roku 2022 
sa počas prvého júnového týždňa 
stretlo 15 umelcov z  európskych 
krajín na Zemplínskej šírave, kde 
maľovali obrazy s  námetmi nášho 
kraja. Medzinárodné maliarske 
sympózium vyvrcholilo výstavou 
vytvorených diel. V  priestoroch 
galérie sa v tomto roku konali jarné 
a jesenné tvorivé dielne, do ktorých 
sa zapojilo viac ako 400 účastníkov. 
Naučili sa ako používať servítko-
vú techniku, vyrábať ornamenty 
s  patinovaním alebo šperky tech-
nikou Tiffany, či vytvárať z ovčieho 
rúna brošne, hračky a iné ozdobné 
predmety. Počas letných prázdnin 
patrili priestory galérie najmä de-
ťom. Malí umelci vytváralí svoje 
originálne dielka priamo v  galérii 
v rámci štyroch turnusov detských 
kreatívnych táborov. Výsledok svo-
jej práce deti prezentovali rodičom 
prostredníctvom záverečných ver-
nisáží aj natočených videí. Výstavy 
odhalili rozmanitosť detskej tvorby, 
videnia sveta a  vnímania problé-
mov detskými očami.

Od otvorenia Mestskej galérie 
Zlatý býk v septembri 2021 sa do 
dnes v galérii vystriedalo 10  výstav 
výtvarného a  sochárskeho umenia 

– spomedzi nich boli v  rámci pro-
jektu organizované tieto: Zemplín 
bez hraníc, Spoločné korene, Výber 
z  tvorby Ľudmily Lakomej-Krauso-
vej, Výstava diel medzinárodného 
maliarskeho sympózia, Umenie nás 
spája, Výber z tvorby autorov Zem-
plína a napokon výstava Krásy Zem-
plína fotoobjektívom, ktorá bude 
slávnostne otvorená 5. decembra 
2022. Všetky výstavy sú stále prí-
stupné vo virtuálnej podobe v  spo-
mínanej mobilnej aplikácii.

Zrkadlové podujatia boli orga-
nizované aj na strane ukrajinských 
partnerov v  Užhorode, aj keď pl-
nému využitiu možností projekto-
vých aktivít bránil vojenský kon-
flikt a utečenecká kríza.

Veríme, že prezentácia regiónov 
Zemplín, Zemplén a  Zakarpatskej 
Ukrajiny všetkými vyššie menova-
nými formami a spôsobmi, prispeje 
v  budúcnosti k  zvýšeniu návštev-
nosti týchto regiónov, k  zintenzív-
neniu spolupráce v  oblasti kultúry, 
vzájomnému poznaniu a inšpirácii. 

jm

Projekt Umením búrame hranice je v cieli

Pri príležitosti nedávneho 
Dňa študentstva sa 
23. novembra v priestoroch 
Východoslovenského 
múzea v Košiciach konalo 
slávnostné oceňovanie 
žiakov stredných škôl.

Dvadsiati šikovní a  talentovaní 
stredoškoláci si prevzali ocenenie 
z rúk predsedu KSK Rastislava Trn-
ku za zásluhy v štyroch oblastiach: za 
úspechy vo vedomostných súťažiach, 
športových aktivitách aj  za  dobro-

voľnícku činnosť či angažovanosť 
v spoločensko-kultúrnom živote. 

Medzi tohtoročných ocenených 
sa zaradila aj študentka Strednej 
odbornej školy obchodu a  služieb 
Michalovce, Anna Savko, žiačka 
odboru hotelová akadémia, ktorá 
pochádza z  Ukrajiny. Napriek sťa-
ženým podmienkam dosiahla skvelé 
úspechy v  celonárodných súťažiach 
hneď v niekoľkých oblastiach. Anne 
srdečne blahoželáme k  významné-
mu oceneniu a prajeme jej veľa chuti 
a tvorivej energie do budúcnosti.

Mgr. Ivana Lendáková

Ocenená študentka
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Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach 
zorganizoval v priestoroch 
Základnej umeleckej 
školy v Michalovciach 
tretí ročník súťaže 
v speve ľudových piesní 
Zlatý matičný hlások 
pre okresy Michalovce 
a Sobrance. 

V utorok 22. novembra si v  tra-
dičnom ľudovom odeve, v  kroji, 
zaspievalo po dve zemplínske ľudo-
vé piesne 31 škôlkarov a  o  dva dni 
neskôr 31 žiakov základných škôl. 
Riaditeľka Domu Matice sloven-
skej Michalovce Karin Obšatníková 
privítala v  úvode súťaže všetkých 
prítomných, medzi ktorými boli 
aj  hostia tohto podujatia, vicepri-
mátor Jozef Sokologorský, poslanec 
mestského zastupiteľstva a predseda 
kultúrnej komisie pri mestskom za-
stupiteľstve Miroslav Kisty. Cieľom 
súťaže je podporovať a vytvárať v de-
ťoch predpoklady na rozvíjanie citu 
ku krásam svojho regiónu, prírody, 
ľudového umenia, spoznávanie kul-
túrneho dedičstva našich predkov, 
ako aj podnecovať ich aktivitu pri 
vyhľadávaní už zabudnutých pies-
ní, viesť deti k poznávaniu tradícií 
priamo od ich nositeľov a  v  nepo-

slednom rade prispievať k ich zmys-
luplnému využívaniu voľného času. 

Porota v  zložení učiteľov spevu 
ZUŠ, Milena Bančejová, Veronika 
Padová a  Ondrej Novák, to mala 
naozaj ťažké. Všetci súťažiaci boli 
zaradení na základe hodnotenia 
poroty do zlatého, strieborného 
a bronzového pásma, každý si teda 
odniesol cenu v  podobe diplomu 
a  sladkého medovníčka. Tak ako 
aj po minulé ročníky bola udelená 
cena absolútny víťaz. V  kategórii 
materských škôl ju získala Dorotka 
Hajdúková z  MŠ, Školská 5, Mi-
chalovce, spomedzi žiakov prvého 
stupňa základných škôl Laura Či-
žmárová zo ZŠ, Jovsa, a  za žiakov 
druhého stupňa Tomáš Vaľko zo ZŠ, 
Komenského 6, Sobrance a  Silvia 
Kočišová zo ZŠ, Tušická Nová Ves. 

Ďakujeme riaditeľke ZUŠ Alene 
Herstekovej za spoluprácu, riaditeľ-
ke TV Mistral Viere Pakánovej za 
propagáciu a  spracovanie reportá-
ží, medovnikárke Milke Soročino-
vej za medovníkové srdiečka, mo-
derátorke podujatia Anne Ledžin-
skej, mestu Michalovce za finančnú 
pomoc a  všetkým súťažiacim, ich 
učiteľom, hudobným sprievodom 
i rodičom, ktorí pomohli s prípra-
vou na súťaž a  vďaka ktorým sme 
strávili dva úžasné dni naplnené 
krásnym spevom. 

ko

Keď spievajú zlaté 
detské hlásky

Po komplexnej 
rekonštrukcii 
Zemplínskeho múzea, 
ukončenej v roku 2019, 
vznikli v podkrovných 
priestoroch východného 
krídla kaštieľa, sídla múzea, 
multifunkčné miestnosti 
určené na prezentačnú 
a vzdelávaciu činnosť. 

Sú miestom konania rôznych 
podujatí – konferencií, predná-
šok a  zároveň poskytujú zázemie 
pre malých účastníkov detských let-
ných táborov, účastníkov tvorivých 
dielní ponúkaných v rámci vzde-
lávacích programov či jednodňo-
vých detských výtvarných plenérov. 
Vďaka projektu Hráme sa, tvoríme 
a  vzdelávame v  múzeu, ktorý fi-
nančne podporil Fond na podpo-
ru umenia (FPU), sa múzejníkom 
podarilo zvýšiť atraktivitu daných 

priestorov tak, aby boli vytvorené 
podmienky na  hru, vzdelávanie 
a  rozvoj tvorivých zručností detí 
na prvom a druhom stupni základ-
ných škôl. Pri doplnení materiálo-
vého vybavenia priestorov sa kládol 
dôraz práve na detského návštevní-
ka a vytvorenie pre neho prirodze-
ného prostredia, čo je zároveň zá-
rukou zvyšovania záujmu o aktivity 
organizované múzeom. Zariadenie 
miestností bolo doplnené o sedacie 
vaky, šesťhranné stoly poskytujúce 
variabilitu pri skupinovej práci detí, 
detské stoličky a odkladacie skrinky. 

Zakúpené predmety prispejú 
k zvýšeniu kvality napĺňania cieľov 
múzejnej pedagogiky, ktorá sa stá-
va jedným z pilierov pri práci s vy-
branými cieľovými skupinami. 

Mgr. Mária Fuchsová

Hráme sa, tvoríme 
a vzdelávame v múzeu

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

VIANOČNÁ BURZA ŽIAKOV
od 6. do 16. decembra, galéria Štvorlístok, ZUŠ, Štefánikova 20

POKOJ SVÄTÝ VINŠUJEME VÁM
vianočný program FS Zemplín, DFS Zemplínik a FS Svojina
17. decembra o 16.00 hod., veľká sála MsKS 

KRAČUN 2022
vianočné zvyky v podaní FS Zemplín a FS Svojina
18. decembra o 15.30 hod., Zemplínske múzeum 

DIVADLO PRI FONTÁNE – LETNÉ SVETLO O POL ŠIESTEJ
repríza, 26. decembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

ANDER Z KOŠÍC A JEHO KAPELA KONYARE
29. decembra o 18.00 hod., Chemkostav aréna

VYSTREĽOVANIE ZÁTOK ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra o 12.00 hod., pred budovou MsÚ

30. VÝROČIE OSLÁV ŠTÁTNOSTI
31. decembra o 23.00 hod., tribúna pri MsÚ

výstavy
EUGEN HOCHMAN – ŠÍRA KRAJINA
autorská výstava, do 31. decembra, malá galéria MsKS

ČARO ZIMY
výstava, do 5. januára, Zemplínske kultúrne centrum

KRÁSY ZEMPLÍNA FOTOOBJEKTÍVOM
výstava fotografií autorov Zemplína 
do 31. decembra, Mestská galéria Zlatý býk

TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCA
putovná výstava o tradičnom medovnikárstve
do 10. marca 2023, Zemplínske múzeum

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

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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Hlavná téma v poradí 
už štrnástej žiackej 
vedeckej konferencie 
žiakov Základnej 
školy, Okružná 17, 
bola Zážitkami k vede. 
Konferencia sa konala 
1. decembra nielen 
pre žiakov školy, ale aj 
pre rodičov, starých 
rodičov, širokú verejnosť 
a všetkých nadšencov 
vedy. Jej garantom bol 
riaditeľ školy Martin 
Nebesník.

Počas konferencie sa žiaci 
a  prítomní hostia dozvedeli veľa 
zaujímavého z rôznych oblastí ži-
vota. Cestou včely z  kvetu do úľa 
prítomných previedla Lilien Var-
gová, žiačka 3. D triedy. Žiačky 
9. ročníka vo svojom príspevku 
predstavili medzinárodný projekt 
ERASMUS+, ktorého tohtoroč-
nou témou bola voda. Jej skúma-
nie, znečisťovanie a  veselé potulky 

po Španielsku a Slovensku priblížili 
Júlia Némethová a Zuzana Tele-
kyová. O  svojich krokoch na Mars 
porozprávala študentka Gymnázia 
Pavla Horova Lujza Lea Lavriková, 
ktorej vedecká cesta sa začala prá-
ve na našej „šestke“. S tajomstvami 
vtáčieho života v lokalite Senianske 
rybníky prítomných oboznámil 
žiak 3. C triedy Jakub Lukačko. Ne-
odmysliteľnou súčasťou našich ma-

jestátnych hradov a zámkov sú po-
very, mýty a legendy, ktoré priblížila 
žiačka 8. D triedy, Vivienne Kufová. 
Témou príspevku žiaka 7. D triedy 
Martina Kolesára bola bunka a  jej 
stavba. Jej štruktúru a  funkcie po-
rovnával a  vysvetľoval na princípe 
fungovania školy. Zistil, že bunka 
a škola majú predsa niečo spoločné.

Ďalším hosťom konferencie 
bol doc. RNDr. Vincent Sedlák, 

PhD., ktorý sa venoval oxidačnému 
stresu, rastlinným antioxidantom 
a  oboznámil prítomných s výsled-
kami univerzitného výskumu bo-
búľ a drobného ovocia z východné-
ho Slovenska.

Všetci zúčastnení potvrdili, 
že  prežili zaujímavé popoludnie, 
veľa nového sa dozvedeli a zároveň 
si rozšírili obzor svojho poznania.

PaedDr. Renáta Záborská

Žiacka konferencia o zážitkoch vo vede

Celý kraj sťa striebro svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.

Chytro sadaj na sane,
v škole ťa už čakáme.

Šiesty december bol v Základnej 
škole T. J. Moussona dňom detskej 
radosti a veselosti. Je už  dlhoroč-
nou tradíciou, že si tento sviatok 
náležite pripomíname. Duch svä-
tého Mikuláša sa vznášal nad žiac-
kymi lavicami už od samého rána. 
Čaro vianočnej výzdoby v triedach 
dotvárali tabule zapísané klasický-
mi i  originálnymi mikulášskymi 
rýmovačkami. Atmosféru umocnili 
aj  rozhlasová relácia a mikulášske 
pesničky znejúce vo všetkých trie-
dach.

Mikuláš prišiel skoro ráno, 
aj  keď bez snehu, mrazu a bez 
koča, ale zato s čertami, anjelikmi 
a ešte s väčšou mikulášskou ná-
dielkou. Mikuláš presne taký, aký 
má byť – v biskupskom oblečení, 
biskupskej čapici, s bielou bradou, 
s berlou a vrecom v ruke. V spoloč-
nosti anjelov a čertov rozdal sladké 
potešenie. Niektorým nezbední-
kom ostala po stretnutí s  čertami 
nielen čierna čmáranica na tvári, 
ale aj spomienka v podobe lesklé-
ho kamienka či uhlíka. Mikuláš 
im to potom vynahradil sladkosťa-
mi. Pozdravil aj pedagogický zbor 
a tety kuchárky. Všetci v škole mali 
v tento deň radosť, úsmev aj lepšiu 
náladu.

Mgr. D. Rudášová

Čertovsky dobrý Mikuláš v škole

Partnerské španielske 
mesto Vila Real v spolupráci 
s naším mestom pripravilo 
8. – 12. novembra projekt 
pre školy. Gymnázium Pavla 
Horova prijalo pozvanie 
na participáciu na tomto 
projekte a naši študenti 
sa zúčastnili workshopu 
na univerzite UNED Vila 
Real a univerzite EASC 
Castellón. 

Workshop bol zameraný na redi-
zajn starých telefónnych automatov 
na moderné multimediálne mé-
dium. Naši študenti pracovali v me-
dzinárodných tímoch, zaujali kreati-
vitou a návrhmi, ktoré posúvajú svo-
jou víziou architektúru do  21.  sto-
ročia. V novembri sa uskutočnila 
verejná online obhajoba, ktorá pre-
biehala v  anglickom jazyku, a  mi-
chalovskí gymnazisti zožali úspech. 
Opäť potvrdili svoje nadanie, vysoké 
pracovné nasadenie a motiváciu za-
radiť sa medzi tých najlepších. 

„Autorským zámerom bolo na-
vrhnúť multifunkčný objekt na výme-
nu kníh a hračiek a zároveň vytvoriť 
inšpiratívny priestor pre detskú hru 
a oddych. Pozoruhodný je ekologický 
aspekt projektu, keďže objekt pozostá-
va z recyklovaných starých telefónnych 
automatov, ktoré dôsledkom rozvoja 
individuálnych telekomunikačných 
prostriedkov stratili účel. Navrhova-
ný objekt je členený na dve výrazné 
štruktúry, tzv. vstupné portály spojené 
tunelom pozdĺž ktorého je situovaná 
polica určená na knihy. Pri tvorení 

návrhu sa vychádzalo z  myšlienky, 
že kniha je uzavretý svet. Snahou pri 
navrhovaní celého projektu bolo do-
siahnuť ilúziu, ktorá inšpiruje. Výraz-
ným prvkom exteriéru sú dve ceruzky. 
Ceruzky symbolizujú dualitu, proti-
klad, svet striktne racionálnej reality 
a svet fantázie.“ hovorí Matúš Hirjak.

Ďakujeme mestu Michalovce 
a  partnerskému mestu Vila Real 
za príležitosť zúčastniť sa tohto pro-
jektu a primátorovi Miroslavovi Du-
fincovi za organizačnú podporu. 

Dagmar Herbecová

Gymnazisti na univerzitách v Španielsku
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Študenti na praxi v zahraničí

Nachádzame 
sa v adventnom čase. 
Každý z nás toto obdobie 
prežíva individuálne. Sme 
inak nastavení, máme 
odlišné povahy. 

To je dôvod, prečo každý inak 
reaguje na okamihy strávené v  ko-
lektíve či tie, ktoré sú  poznačené 
samotou. Je podstatný rozdiel medzi 
opustenosťou a  samotou. Stáva sa, 
že nezvládame osobné zlyhania, ne-
úspechy či vzťahy, do ktorých vstu-
pujeme a vytvárame ich. Opakujem, 
to sa skutočne stáva. Svedčí to o tom, 
že sme len krehkí a zraniteľní ľudia. 
Možno máme skúsenosť neustáleho 
moralizovania a  napomínania. Ne-
zriedka počúvame, čo všetko by sme 
mohli a mali aj v tomto čase očaká-
vania vo svojom živote zmeniť. 

Táto rétorika môže mať podobu 
skrytej výčitky, ktorá nás môže uza-
vrieť pred svetom. Je veľmi dôležité, 
aby sme mali dosť vnútornej sily 
vyjsť zo svojej ulity smerom k iné-
mu človeku. Sami nič nezmôžeme. 
Je to aj o  blízkosti a  prítomnosti 
iných vedľa nás. Ten druhý môže 
sprístupniť našu „ulitu“ vo chvíli, 
keď nám dá pocítiť, že mu na nás 
záleží. V  okamihu je tá naša ulita 
bohatšia o  perlu skúsenosti, ktorá 
má meno láska. Práve ona zahalí 
našu nedokonalosť svojím jemným 
závojom. Výčitka, ktorá sa najčas-
tejšie odrazí od zamknutého vnút-
ra, by mala byť nahradená kon-
krétnym skutkom. Teda nie vyčítať, 
ale  konať tak, aby sme boli dosta-
točne motivovaní a  šťastní. Šťastie 
sú krídla, ktoré radi požičiame tým 
druhým.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Skúsenosť s láskou 

Často počujeme o chybnom 
správaní našej mládeže, 
ale ja by som teraz 
naopak rád opísal svoju 
mimoriadne pozitívnu 
skúsenosť. 

Vzhľadom k  môjmu pomerne 
vysokému veku (88 rokov) trpím 
určitými problémami pri chôdzi. 
Keď som si bol jedného dňa v pred-
poludňajších hodinách prevziať 
v  lekárni liek a vracal som sa do-
mov, musel som si na minútku sad-
núť na lavičku. 

Vtedy ku mne pribehlo malé 
dievčatko, mohlo mať približne 
štyri roky, a podávalo mi balenie 
keksíkov. S  úsmevom som poďa-

koval a  odpovedal, aby si keksíky 
nechala pre seba, isté sú dobré. 
Ona však trvala na svojom a keď 
prišla jej mladá mamička, povedali 
mi: „Ujo, len si tie keksíky zoberte, 
moja dcéra bude takto šťastná, inak 
by plakala, že ste jej neumožnil uro-
biť dobrý skutok.“ Bol som naozaj 
dojatý a  keksíky si teda ponechal. 
Dievčatko bolo šťastné a keď od-
chádzalo, ešte mi zamávalo.

Škoda, že som sa nespýtal, ako 
sa dievčatko volá. Možno keď si 
tento príbeh prečíta niekto z  jej 
blízkych v novinách, spoznajú ju. 
Určite sa však poteší. Okrem toho 
sa čitatelia novín týmto presvedčia, 
že predsa len vyrastá dobromyseľná 
a nádejná mládež.

Ing. O. Krásenský

Keď malý skutok 
zahreje pri srdci

Získaním akreditácie 
na Erasmus dáva Stredná 
odborná škola technická 
v Michalovciach študentom 
ešte viac príležitostí 
zažiť prax v zahraničí 
a nadobudnúť nové 
praktické skúsenosti 
v študovanom odbore.

Po dvoch úspešných projektoch 
v  rokoch 2018 a  2019 bola v  roku 
2021 našej škole pridelená akre-
ditácia na Erasmus do roku 2027. 
Chytili sme sa príležitosti a  pri-
pravili ďalší projekt, na ktorý nám 
bol schválený grant v  plnej výške 
133 690 eur.

V rámci nového projektu vyces-
tovalo zatiaľ 42 študentov a  osem 
učiteľov do troch krajín. Keďže 
sme odborná škola, zameriavame 
sa na odbornú prípravu a účastníci 
programu vykonávajú prax v  za-
hraničných firmách počas 14 dní. 
Na všetky realizované mobility, 
ktoré sa konali v septembri a v ok-
tóbri, sme cestovali „eco-friendly“, 
teda vlakmi a  autobusmi. Aj keď 
poniektorým cesta trvala až 22 ho-
dín, zážitky sú neopísateľné a neza-
budnuteľné.

Šestnásť študentov odboru in-
formačné a sieťové technológie 
nadobúdalo nové pracovné skúse-
nosti vo firme Vitalis v nemeckom 
meste Schkeuditz. Chlapci pred-
viedli výborné odborné a jazykové 
zručnosti v  konkurencii študentov 
z celej Európy. Tejto mobility sa zú-
častnili aj dve učiteľky ako „job sha-
dowerky“, ktoré si odniesli cenné 
skúsenosti.

Desiati študenti odboru me-
chanik – mechatronik sa stali na 
dva týždne zamestnancami firmy 
Polycom v slovinskom meste Škofja 
Loka, s ktorou sme sa skontaktovali 
počas videokonferencie o duálnom 
vzdelávaní a dohodli sme sa na mo-
bilite. Zamestnanci firmy komuni-
kovali s našimi žiakmi v angličtine 
a boli s ich prácou veľmi spokojní. 

Mobility v  českej firme Ener-
gorozvody v meste Javorník sa zú-
častnilo šestnásť študentov odbo-
ru elektrotechnik. Pracovali na 
elektroinštaláciách v  interiéroch 
aj exteriéroch a  taktiež nadobudli 
nové vedomosti a zručnosti. Všetci 

účastníci mobilít si vo firmách pre-
vzali certifikáty o absolvovaní stáže 
a po návrate im riaditeľ školy Jaro-
slav Kapitan, ako manažér projek-
tu, slávnostne odovzdal Europassy 
– výstupné dokumenty programu 
Erasmus+.

V  rámci tohto projektu sa 
vo  februári 2023 uskutoční mobi-
lita trinástich mechanikov nasta-
vovačov vo firme Tatra v  Českej 
republike a  traja učitelia vylepšia 
svoje odborné kompetencie účas-
ťou na odborných kurzoch v  an-
glickom jazyku. Vo februári máme 
v úmysle požiadať o grant na rea-
lizáciu ďalšieho projektu, aby sme 

umožnili získať nové pracovné 
skúsenosti v  zahraničí čo najväč-
šiemu počtu našich študentov. Im-
plementáciou aktivít v oblasti mo-
bilít chce naša organizácia naplniť 
ciele stanovené v akreditácii, skva-
litniť a zatraktívniť vzdelávanie pre 
všetky študijné a učebné odbory 
na škole a nadobudnúť teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti 
v edukačnom prostredí zahranič-
ných inštitúcií. 

Mgr. Monika Bongová



Staňme sa pre iných svetlom 
vianočným a cestu života 
im rozžiarujme láskou 
a pokojom.

Terézia Pavlíková
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Pravá vianočná atmosféra naplno 
zavládla 6. decembra, keď Mikuláš spolu 
s primátorom Miroslavom Dufincom 
rozsvietili vianočný stromček aj výzdobu 
na našom námestí. 

Mikuláš priniesol so sebou batoh plný sladkých 
pochúťok, ktoré rozdal prítomným deťom. Okrem 
sladkostí sa tento rok rozdávali aj plyšové hračky, 
ktoré sa vyzbierali počas hokejového zápasu HK 
Dukla Ingema. Nasledujúci víkend mesto ožilo vďa-
ka vianočným trhom. Nechýbala Ulička remesiel, 
nakúpiť ste mohli u  približne 90 predajcov rôzneho 
tovaru. Adventný čas je snáď ten najkrajší v  roku. 
Všetkých pozývame nadýchnuť sa čarovnej vianoč-
nej atmosféry na našom námestí. Stánky pod vianoč-
ným stromčekom sú otvorené denne do 22.00 hod. 
do sviatku Troch kráľov.

rr

Mikuláš a vianočné trhy
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Svetloslav Veigl

Vianočná

V jedličke vôňa pokory. 

Betlehem – hviezda lásky. 

Viera nám srdce otvorí 

a strhne všetky masky. 

Z neba prichádza Boží Syn, 

prichádza Láska sama. 

By na seba vzal ťarchu našich vín, 

On synom človeka sa stáva. 

Už v žiari hviezdy, mesiaca 

rozžala láska sviatky – 

jak svieca horiaca 

sú otcovia i matky. 

I deťom svietia očká už – 

všetci sme malé deti, 

chlapec i žena, dievča, muž, 

keď v srdci láska svieti. 

Do rúčky rúčku stúlime, 

srdce do srdca hladko, 

už nenecháme na zime 

to naše Jezuliatko.

Miestny klub Michalovce 
Českého spolku 
v Košiciach pripravil 
po dvojročnej odmlke 
toto tradičné podujatie, 
pretože členovia si radi 
spomínajú na atmosféru 
vianočných sviatkov, 
ktorú zažívali v detstve. 

V Michalovciach žije česká 
menšina, ktorá si takouto formou 
chce pripomínať históriu českých 
a moravských zvykov. Témou sláv-
nostného večera bol Boží hod vá-
noční. Tento sviatok pripadá na 25. 
decembra. Boží hod neznamená 
hodovanie, ale slovo je odvodené 
od staroslovienskeho slova „god“, 
ktoré znamenalo „čas“ a  neskôr 
„vhodný čas“ k  oslave. Sviatok, 
ktorý je začiatkom Vianoc. Ľudo-
vé tradície hovoria, že v tento deň 
sa  nemá pracovať. Po náročných 
prípravách majú ľudia konečne čas 
odpočívať a užívať si sviatočnú at-
mosféru. V minulosti sa nechodilo 
ani po návštevách. Tradičným po-
krmom na Boží hod vánoční bola 
pečená hus s  kapustou a  knedlí-
kom. Chodievalo sa na „božíhodo-

vou vánoční mši“, ktorej sa hovori-
lo „hrubá“. Tiež sa verilo, že vajcia 
znesené a  chlieb upečený v  tento 
deň majú kúzelnú moc. Aj  tieto 
tradície si pripomenuli členovia 
českého spolku.

V  úvode slávnostného veče-
ra zaznelo literárno-dramatické 
pásmo. V rámci projektu bola 
usporiadaná súťaž vo vianoč-
nom pečení. I tento rok pripravili 
členky do súťaže vianočné pečivo 
a  koláče. Nechýbalo ani tradičné 
vianočné rozprávanie a rôzne zau-
jímavosti z  jednotlivých regiónov. 
Účastníci obdržali bulletin zosta-
vený z tradičných českých „bo-
žíhodových“ vianočných zvykov 
a  pokrmov. Slávnostné posedenie 
bolo spojené s  vyhodnotením ce-
loročnej činnosti Miestneho klubu 
Michalovce Českého spolku.

Podujatie má svoju tradíciu 
a  slúži na rozvoj českej kultúry 
v miestnom regióne. Kultúru náro-
da predstavujú duchovné hodnoty 
a  ich šírenie môžeme realizovať 
aj  týmto projektom. Napomáha 
nám pri tom Kultminor – fond 
na  podporu kultúry národnost-
ných menšín a naša materská orga-
nizácia, Český spolok v Košiciach. 

 Mgr. Vlasta Vojníková

České Vianoce 
v Michalovciach 

LUCIE BÍLÁ PREDSTAVILA SVOJE 
BIELE VIANOCE
Do posledného voľného miesta sa 30. novembra večer 
zaplnil Evanjelický kostol v Michalovciach. Ľudia 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia si prišli spríjemniť 
predvianočný čas koncertom jednej z najpopulárnejších 
českých speváčok Lucie Bílej. Repertoár vystúpenia, počas 
ktorého zazneli piesne z jej albumu Bílé Vánoce Lucie Bílé, 
bol prispôsobený adventnému obdobiu. Speváčku na klavíri 
sprevádzal Petr Malásek a v programe sa predstavil 
aj rokový spevák Jan Toužimský. 

rr
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Terézia Pavlíková

Vo vianočný čas
Tmavá noc sa zakráda krajinou,

ticho kráča horou, dolinou.
Na nebi hviezda zažiarila, pokoj svetu ohlásila.

Šíri sa hlas polnočných zvonov,
Tichá noc zaznela z kostolov.

Všetci tam pri jasliach spievajú a Ježiška oslavujú.
Aj my koledy spievajme,

piesňou Ho na zemi vítajme,
aby nám tá vianočná chvíľa láskou srdcia naplnila.

SILVESTROVSKÁ SÚTAZ 

VO VYSTRELOVANÍ ZÁTOK 

ZO ŠUMIVÉHO VÍNA

31. decembra o 12.00 hod.

pred budovou mestského úradu 

s vlastnou fľašou



Kalendár mesta Michalovce na rok 2023 

SAKRÁLNE STAVBY
si môžete zakúpiť v Informačnej kancelárii mesta Michalovce, 

Nám. osloboditeľov 10, Zlatý býk (cena 6 eur)
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Aby deti milovali šport

V tomto školskom roku 
bola po dvojročnej 
prestávke obnovená súťaž 
Mestská liga materských 
škôl v pohybovej zdatnosti 
o pohár primátora mesta.

Súťaž organizuje mesto spolu 
s Olympijským klubom Michalovce 
pre deti z materských škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Súťaž 
má v jednom ročníku štyri kolá. 

Prvé kolo jubilejného 10. ročníka 
zorganizovala MŠ, Fraňa Kráľa 78, 
za výdatnej pomoci Základnej ško-
ly na Moskovskej ulici už v októbri. 
Každé dieťa sa snažilo, ako najlepšie 
vedelo, ale, ako vieme, nemôžu byť 
víťazmi všetci. V  prvom kole ligy 
sa najlepšie darilo deťom z MŠ, Jána 
Švermu 8, na druhom mieste skon-

čila MŠ, Okružná 19 a  trojicu naj-
lepších uzavrela MŠ, Masarykova 30. 

Druhé kolo ligy sa konalo za-
čiatkom decembra v telocvični Zá-
kladnej školy, Okružná 17 a na or-
ganizácii sa podieľala MŠ, Okružná 
19. Deti súťažili v hode kriketovou 
loptičkou, v skoku z miesta, v behu 
2 x 10 metrov a prekážkovej dráhe. 
V celkovom hodnotení prvé miesto 
opäť obhájila MŠ, Jána Švermu 8, 
a druhé MŠ, Okružná 19. Zmena 
nastala na treťom mieste, kde sa 
umiestnila MŠ, Školská 5.

V  oboch kolách boli ocenení 
nielen najlepší súťažiaci, ale za-
slúžená odmena sa ušla všetkým 
deťom. Navyše, keďže druhé kolo 
sa konalo v mikulášskom čase, pri-
šiel deti povzbudiť aj Mikuláš s vre-
com plným darčekov.

rr

MEMORIÁL JOZEFA MARCINA
Kabinet telesnej a športovej výchovy na Základnej škole 
J. Švermu 6, každý rok organizuje basketbalový turnaj pod 
názvom Memoriál Jozefa Marcina. Bývalý zástupca školy Jozef 
Marcin sa dlhé roky venoval výchove mladých basketbalistov, 
pôsobil ako známy basketbalový funkcionár a tréner. finále 
tohto športového podujatia sa uskutočnilo 29. novembra. 
Svoje sily v basketbale si zmerali žiaci a žiačky 7. až 9. ročníka. 
Víťazstvo si vybojovali žiaci 7.C triedy a žiačky 9. ročníka. 
Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník turnaja.

PhDr. Erik Anguš

Odbojári v dňoch 23. až 
25. novembra vzdali hold 
vďaky pri príležitosti 
78. výročia oslobodenia 
našich miest a obcí. 

Odbojári Oblastnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Michalovce piet-
nym aktom pri pamätníku padlých 
vojakov Červenej armády na ná-
mestí v Sobranciach 23. novembra 
za prítomnosti vojakov OS SR 22. 
mechanizovaného práporu Micha-
lovce položili vence a  duchovne 
sa im poďakovali za oslobodenie 
mesta od päťročnej poroby fašis-
tických nemeckých a  maďarských 
okupantov.

Oslavy oslobodenia pokračovali 
tak ako boli obce a  ostatné mestá 
oslobodzované vojskami 4. ukra-
jinského frontu spoločne s  vojska-
mi 2. ukrajinského frontu v  Zalu-

žiciach, Strážskom, Rakovci nad 
Ondavou, vo Veľkých Kapušanoch 
a na Ústrednom vojenskom cintorí-
ne vojakov Červenej armády v Mi-
chalovciach. Na tomto pietnom 
akte boli prítomní žiaci ZŠ T. J. 
Moussona a ZŠ, J. Švermu 6, ako aj 
žiaci Gymnázia P. Horova. Prítom-
ným sa prihovorili viceprimátor Jo-
zef Sokologorský a predseda OblO 
SZPB MI Miroslav Prega. 

V závere pietneho aktu oblast-
ná organizácia ocenila členov ale 
aj sympatizantov a  členov Klubu 
vojakov MI, ktorí spolupracujú 
s  oblastnou organizáciou, ďakov-
nými listami a pamätnými listami 
k 78. výročiu oslobodenia. 

Poďakovanie za dôstojný a sláv-
nostný priebeh pietneho aktu patrí 
hlavnému organizátorovi, mestu 
Michalovce, ale aj funkcionárom 
oblastnej organizácie a vojakom 
michalovského práporu.

Ing. Marián Lukáč

Výročie oslobodenia 
miest a obcí



Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Martin Astaloš
Ján Burík

Ladislav Mucha
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Inzerenti, ktorí poskytli fotografie 
do spoločenskej rubriky, si ich môžu vyzdvihnúť 

v Informačnej kancelárii mesta Michalovce
Nám. Osloboditeľov 10 (budova Zlatý býk)

Premiérové
Noviny Mistral

a Športové správy
od piatka 16. decembra, 23. decembra 

a od nedele 1. januára 

Záznam 
 z rokovania MsZ z 15.12. 

vo vysielaní od 17.12. vždy o 14.00 hod.

Pokoj svätý vinšujeme Vám
Z vystúpenia FS Zemplín, DFS Zemplínik a FS Svojina

zo 17.12. 
vo vysielaní od 23.12. vždy o 14.00 a 20.00 hod.

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

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT 

INVESTIČNEJ VÝSTAVBY 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce – odbor výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor stavebníctvo 
b) Odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru podmienkou
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 pohovorom 
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
7. platová trieda v rozpätí od 1017,50 do 1221,00 eur. Po skúšobnej dobe sa podľa 
dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva osobný príplatok, ktorý nie 
je nárokovou zložkou mzdy.   
Pracovný pomer: 
na dobú určitú na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Náplň práce: 
n  Zabezpečovanie dozoru investičnej výstavby na stavbách realizovaných 

v investorstve Mesta. 
n  Vedenie inventarizácie majetku na rozostavaných stavbách.
n  Zabezpečovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb 

v investorstve Mesta.
n  Zabezpečovanie podkladov pre výberové konania pre spracovateľov projektovej 

dokumentácie a dodávateľov stavebných prác.
n  Zabezpečovanie územných rozhodnutí, stavebných a kolaudačných povolení 

na stavby v investorstve Mesta.
n  Príprava zmlúv o dielo pre projektové a stavebné práce.
Predpokladaný dátum nástupu: 
1. 2. 2023
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 o bezúhonnosti, t. j. že nebol 

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

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

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 11. 1. 2023 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
na  adresu Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením "Výberové konanie – samostatný odborný referent investičnej výstavby". 
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Forma obsadenia miesta: 
Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na základe oso-
bitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Kontaktná osoba: 
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP 
a zariadení MsÚ, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 30
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  Michalov-
ciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. 

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. 77 v Michalovciach (starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach, 
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g)  Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
h)  Ul. Komenského 42 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 9. januára 2023 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



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 pozem-
ku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov. Tel.: 0944 009 259

n	Predáme v Michalovciach jedinečný dom, Ulica Šafárika, 
lukratívna časť mesta. Výborná poloha, dostupnosť, služby, zelená 
štvrť. Dom je s garážou, vhodný aj na podnikanie. Cena dohodou. 
Tel. RK: 0948 892 233

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Vždy si bola a vždy ostaneš v našich srdciach 
ako najdrahšia manželka, sestra, švagriná, teta. 
Dňa 27. decembra uplynie 5 rokov, kedy nás opustila 

JULIANA DUBSKÁ 
Ďakujem všetkým, ktorí ste ju poznali 
a mali veľmi radi.
s láskou a úctou spomína manžel Oto

Dňa 2. januára 2023 uplynie rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

ŠTEFAN JACKO
Veríme, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú, 

aj keď odídu z tohto sveta. To podstatné, čo sme 
na nich milovali, tu zostane navždy.

S úctou a láskou spomíname.
manželka, dcéra a syn s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva.
Dňa 29. novembra uplynul rok, 
keď navždy odišiel môj milovaný manžel 

DUŠAN KUKURA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca manželka a celá rodina
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Beh oslobodenia 
mesta a detský beh

Bav sa basketbalom

Michalovčania 
si oslobodenie mesta 
pripomínajú aj bežeckými 
športovými podujatiami. 
Konali sa v piatok 
25. novembra. Prvým z nich 
je Beh Ivana Pšenka. 

Ide o podujatie, v ktorom si deti 
zmerajú svoje sily v behu okolo ná-
mestia. V tomto roku sa uskutočnil 
siedmy ročník tohto podujatia. Za-
súťažili si takmer 270 mladí špor-
tovci v 12 kategóriách (s rokom na-
rodenia 2005 až po rok 2015). 

V jednotlivých kategóriách prvé 
miesto získali Alexandra Puchľáko-

vá, Giorgio Fešovič, Nina Pirčová, 
Petr Makovec, Miriam Hamade-
jová, Lukáš Vinc Sofia Devečková, 
Jakub Sebastián Bednár, Viktória 
Devečková, Samuel Hönsch, Tama-
ra Kočišová a Fabián Demeter. 

Druhým a veľmi obľúbeným be-
žeckým podujatím je Beh oslobo-
denia mesta Michalovce. Atmosfé-
ru štyridsiateho deviateho večer-
ného behu, ktorý štartoval o 18.00 
hod., si prišlo vychutnať takmer 
140 pretekárov. Absolútnymi ví-
ťazmi behu sa v  ženskej kategórii 
stala Petra Šamuláková a z mužov 
zvíťazil Michal Červeňák. Víťazom 
blahoželáme a všetkým zúčastne-
ným ďakujeme.
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Basketbalový klub 1.BK 
Michalovce v spolupráci 
s mestom Michalovce 
a Základnou školou, 
Krymská 5, zorganizovali 
23. novembra ďalší ročník 
podujatia s názvom Bav 
sa basketbalom. Akcia 
sa uskutočnila po takmer 
štvorročnej prestávke 
v telocvični ZŠ, Krymská 5. 

Podujatia sa zúčastnilo päť zá-
kladných škôl z Michaloviec, kto-
ré vytvorili spolu osem družstiev. 
Základné školy na Ul. J. Švermu, 
na Ul. okružnej a ZŠ P. Horova mali 
na podujatí po dve družstvá. Každá 
škola vytvorila zmiešané družstvo 
chlapcov a dievčat. Spolu sa do akti-
vít zapojilo 80 detí. Prvú časť podu-
jatia tvorili súťaže družstiev na čas 
v slalome bez lopty, s loptou, podá-
vanie lôpt a nakoniec súťaž v streľ-
be. Následne odohrala každá škola 
po dva basketbalové zápasy na zák-

lade náhodného žrebu. Každá súťaž 
bola bodovaná a následne družstvá 
dostali body aj za basketbalový zá-
pas. Výpadky vo výučbe telesnej 
výchovy za posledné dva roky boli 
viditeľné. Tento rok bolo podujatie 
určené pred ročníky 2010 a 2011. 
V basketbalových zápasoch sa obja-
vili začiatočnícke prvky a chyby, ale 
pozitívom bol zápal pre hru a nad-
šenie detí. 

Deti počas zápasov usmerňoval 
aj kvalifikovaný rozhodca. Víťaz-
né školy získali diplomy a trofeje 
z  podujatia. Všetci žiaci dostali te-
matické tričká. Akcia mala pozitívny 
priebeh a nielen po športovej strán-
ke splnila svoj cieľ. Poďakovanie 
patrí ZŠ, Krymská 5, ktorá vytvorila 
výborné podmienky na bezproblé-
mový priebeh podujatia. Prvenstvo 
z roku 2022 obhájila ZŠ, Krymská 5, 
pred ZŠ, Okružná „B“ a pred ZŠ, J. 
A. Komenského. Kompletnú fotoga-
lériu z podujatia nájdete na webovej 
stránke www.1bkmi.sk a na Facebo-
oku 1.BK Michalovce.

1.BK Michalovce



HOKEJOVÍ FANÚŠIKOVIA ZAHÁDZALI ĽAD 
PLYŠOVÝMI HRAČKAMI
Na piatkovom zápase 2. decembra medzi HK Dukla Ingema 
Michalovce a HK Poprad sa po prvom strelenom góle domáceho 
tímu hádzali na ľad plyšové hračky. S touto myšlienkou prišiel 
a akciu inicioval domáci klub. Hračky následne priniesli 
na mestský úrad, kde ich prijal primátor Miroslav Dufinec. 
Časť plyšových hračiek bola rozdaná deťom na námestí počas 
akcie Mikuláš a ďalšia časť poputuje k deťom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Ďakujeme HK DUKLA Ingema 
Michalovce za krásnu myšlienku a jej realizáciu.
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16 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futsal
 O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská futsalová liga, XXVII. ročník
17. 12., 6. kolo:  14.00 hod.  PRO-MOBIL Michalovce – VR 
 15.00 hod.  Vera nábytok – Legendy 
  16.00 hod.  Mičigen Team – ŠK Senné 
  17.00 hod.  KaeMko – Legia L.A. 
26. 12., 7. kolo:  14.00 hod.  Legia L. A. – Mičigen Team
 15.00 hod.  KaeMko – Legendy 
 16.00 hod.  PRO-MOBIL Michalovce – Vera nábytok
 17.00 hod.  VR – ŠK Senné 
športová hala GPH
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK BANÍK MOST  
20. 12., 17.30 hod, MOL liga žien – 11. kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC PREŠOV 
20. 12., 17.30 hod., 45. kolo – Tipos liga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
26. 12., 18.30 hod., 47. kolo – Tipos liga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
30. 12., 17.00 hod., 49. kolo – Tipos liga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

Strelectvo
SILVESTROVSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ
18. 12., 9.00 hod.
Info: V. Hamadej, tel.: 0907 928 289

Turistika
ŠTEFANSKÉ TÚLANIE SA VIHORLATOM
26. 12., XVIII. ročník

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ
31. 12., XXVI. ročník
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

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

Domáci žiaci triumfovali
Žičlivé prostredie SOŠ 
obchodu a služieb 
Michalovce patrilo 
2. decembra jubilejnému X. 
ročníku súťaže v nohejbale 
študentov stredných škôl 
O pohár primátora mesta 
Michalovce. 

Turnaj otvorili primátor Miro-
slav Dufinec a riaditeľ usporiadajú-
cej školy Miroslav Sivý. Zúčastnilo 
sa ho 10 družstiev zo šiestich mi-
chalovských stredných škôl. Druž-
stvá boli rozdelené do troch skupín, 
v ktorých si zmerali sily systémom 
každý s každým. Víťazi skupín zo-

hrali boje o medailové umiestne-
nia. 

Primát si premiérovo po dra-
matickom finále odniesla domáca 
ekipa zo SOŠ obchodu a  služieb 
Michalovce „A“ pred strieborným 
Gymnáziom Pavla Horova „A“ 
a napokon sa majiteľom stupienka 
bronzového lesku stala Obchodná 
akadémia Michalovce „A“. Indi-
viduálne ocenenie za najlepšieho 
hráča turnaja získal Artúr Musák 
z  Gymnázia P. Horova. Záver tur-
naja patril celkovému vyhodnote-
niu a poďakovaniu všetkým, ktorí 
sa pričinili o dobrú hru, atmosféru 
aj organizáciu športovej akcie.

PaedDr. Jozef Tomko

´
,

Foto: HK Dukla Ingema


