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MILÍ MICHALOVČANIA, 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

Michalovce 
v roku 2022
čísla a fakty

2 Mestské 
zastupiteľstvo
schválilo rozpočet 2023

3 Z Moussonovho
života
divadelná premiéra 

5 Rada športových
klubov
zvolili nového predsedu

8 pozývame...

ASTRONOMICKÉ 
POZOROVANIE 
PRE VEREJNOSŤ

13. januára 
o 17.30 hod.
Hvezdáreň

OLYMPIC 60
koncert

20. januára 
o 17.00 hod.

Chemkostav aréna

MÁRIA 
VASSOVÁ 

POĽAŠKOVÁ
OBRAZY

autorská výstava 

do 31. januára
malá galéria MsKS

MOUSSON 
U ŠĽACHTY

výstava šľachtických 
interiérov doplnená 

o diela Teodora Jozefa 
Moussona

do 30. júna
Zemplínske múzeum

Novoročný príhovor primátora mesta

Sviatočné dni, ktoré sú spoje-
né s  vianočnými sviatkami 
či s  príchodom nového roka, 

sú popretkávané pokojom, láskou, 
duchovnom a krásnymi okamihmi 
v  kruhu najbližších. Kým Vianoce 
pomaličky doznievajú a  rok 2022 
odchádza, na dvere už klope rok, 
ktorý začína. A  s ním prichádzajú 
aj naše očakávania a  otázky, ktoré 
hľadajú odpovede na to, aký bude. 
V závere roka už tradične bilancu-
jeme, plánujeme a dávame si pred-
savzatia. Inak tomu nie je ani v mo-
jom prípade, či už v  súkromnom 
alebo pracovnom živote. 

Je mi naozaj veľkou cťou priho-
voriť sa vám, Michalovčanom, z po-
zície primátora mesta. Tak ako je to 
pre mňa obrovská česť, je to zároveň 
aj zodpovednosť a záväzok pracovať 
na tom, aby naše Michalovce boli 
krásnym, bezpečným a  prosperujú-
cim mestom. Chcem vám ešte raz 
poďakovať za dôveru, ktorú ste mi 
prejavili v  komunálnych voľbách 
a  dať vám prísľub, že budem robiť 
všetko, čo je v mojich silách, aby som 
naše mesto zveľaďoval a rozvíjal.

Uplynulý rok bol poznačený 
nielen pandémiou, ale tiež vojno-
vým konfliktom u  našich východ-
ných susedov, energetickou krízou 
či vysokým nárastom cien. Verme 
však, že aj napriek neľahkému ob-
dobiu sa nám v nastávajúcom roku 
podarí naplniť čo najviac z  našich 
očakávaní a predsavzatí. Prajme si, 
aby svet, v ktorom žijeme, bol bez-
pečný, aby sme sa nemuseli obávať 
vojenských konfliktov, a  aby naše 
mesto mohlo naďalej napredovať. 

Začiatok spomínaného konflik-
tu som vnímal z  pozície občana 

a  poslanca mestského zastupiteľ-
stva. Naše mesto sa ihneď zapojilo 
do riešenia situácie, ktorá vznikla 
v  súvislosti s  príchodom utečen-
cov, a  operatívne reagovalo. Tým, 
ktorí prišli do nášho mesta, bola 
poskytnutá pomoc vo forme prí-
strešia, občerstvenia či poskytnutia 
informácií. Následne sme sa zapo-
jili do poskytovania humanitárnej 
pomoci, vyčlenili finančné pro-
striedky na tieto účely a  zriadili 
transparentný účet. Doteraz aktív-
ne spolupracujeme a  komunikuje-
me s  naším partnerským mestom 

Užhorod ako i s Generálnym kon-
zulátom v Užhorode a v rámci svo-
jich možností budeme nápomocní 
aj naďalej. 

Aj napriek tomu, že rok 2022 
nebol jednoduchý, postupne sa da-
rilo oživovať tak spoločenský, ako aj 
športový či kultúrny život v  meste 
a  tiež realizovať významné inves-
tičné aktivity. Rozvoj mesta Micha-
lovce úzko súvisí s  čerpaním a  vy-

užívaním externých zdrojov, preto 
je veľmi dôležité, že poslanci mest-
ského zastupiteľstva prijali nový 
strategický dokument Program hos-
podárskeho rozvoja a  sociálneho 
rozvoja, ktorý je zároveň Integrova-
nou územnou stratégiou Mestskej 
funkčnej oblasti Michalovce. Vďaka 
vytvoreniu tejto mestskej funkčnej 
oblasti budeme môcť získať viac ako 
17 mil. eur. Moji kolegovia už teraz 
pracujú na  jednotlivých projekto-
vých zámeroch a ja verím, že mno-
hé z nich sa budú realizovať už tento 
rok, napr. revitalizácia lokality Hrá-
dok alebo vytvorenie viacgeneračnej 
oddychovej zóny v medziblokových 
priestoroch na sídlisku Východ. 

Významnou investičnou aktivi-
tou, ktorú sme už v minulom roku 
ukončili, bola revitalizácia historic-
kého parku Kerta. Projekt mohol 
byť realizovaný vďaka úspešnej ce-
zhraničnej spolupráci medzi Slo-
venskom a  Maďarskom. Som nes-
mierne rád, že začala aj rekonštruk-
cia Kostolného námestia, ktorá bude 
ukončená v prvej polovici roka. Som 
presvedčený, že  po  ukončení prác 
vytvoria Kostolné námestie, park 
Kerta a areál Zemplínskeho múzea, 
krásne miesto, obľúbenú lokalitu 
tak pre všetkých Michalovčanov ako 
i návštevníkov nášho mesta. 

O pár mesiacov bude ukončená 
aj rekonštrukcia mestskej plavár-
ne, z  čoho mám tiež veľkú radosť. 
A  nesmiem zabudnúť na novopo-
stavenú florbalovú halu v  areáli 
základnej školy T. J. Moussona, 
ktorá bola slávnostne otvorená 
v máji 2022, ako aj na všetky úseky 

Želajme si, 
aby nikto z nás 
nezabúdal na to 
najpodstatnejšie 
– ľudskosť, 
slušnosť a tak 
potrebnú ľudskú 
spolupatričnosť.

M i r o s l a v  D u f i n e c

pokračovanie na 4. strane



Počas akcie Mikuláš, 
6. decembra na 
michalovskom námestí, bol 
v ponuke aj primátorský 
punč, ktorý podával samotný 
primátor Michaloviec 
Miroslav Dufinec. 

Išlo o charitatívny predaj, punč 
sa podával za dobrovoľný príspe-
vok a ľudia boli mimoriadne štedrí. 

Výťažok z akcie dosiahol 291 eur 
a  za tieto peniaze navaria zamest-
nanci Služieb mesta Michalovce ka-
pustnice pre ľudí bez domova. Teplá 
a sýta kapustnica s údeným mäsom, 

klobásou a  hubami a s  chlebom, 
sa  vďaka štedrému výťažku bude 
podávať dokonca na dvakrát.

V  prvej várke to bolo v  pred-
vianočnom čase na Staničnej ulici 
v  blízkosti stanu pre bezdomov-
cov, neďaleko sa nachádza aj útu-
lok Slovenského Červeného kríža. 
K dispozícii bolo približne 60 – 70 
porcií. Pri vydávaní kapustnice bol 
prítomný aj primátor Miroslav Du-
finec. V  stane aktuálne prespáva 7 
– 9 ľudí, ktorí vyjadrili veľkú spo-
kojnosť s  touto službou. Pripraviť 
druhú várku teplého jedla je v pláne 
v novom roku počas januára.

rr

Teplé jedlo pre ľudí 
bez domova

K 1. januáru 2023 
bolo v Michalovciach 
evidovaných 35 734 
obyvateľov, z toho 
18 631 žien a 17 103 
mužov. V uplynulom 
roku sa v našom meste 
narodilo 1124 detí, z toho 
292 Michalovčanov, 155 
chlapcov a 137 dievčat. 

Dievčatám dávali rodičia naj-
častejšie mená Ela, Emma, Lara, 
Sára, Hana, Eliška, Sofia, Nina či 
Alexandra. Najpoužívanejšie chlap-
čenské mená boli Alex, Leo, Tobias, 
Filip, Tomáš, Matej, Jakub, Adam, 
Norbert, Patrik. Zaznamenali sme 
aj  netradičné mená, pre  dievčatá 

Cheryl, Carolyn, Luana, Collette, 
Tammy a chlapčenské Izac, Loren-
zo, Raymon, Roderick, Edmond, 
Alexandro. V roku 2022 sa oveľa 
viac rodičov rozhodlo dať svojim 
deťom tradičné slovenské mená, 
ako napr. Mária, Anna, Magdaléna, 
Alžbeta, Terézia, Ján, Pavol, Jozef, 
Urban, Silvester, Jonáš.

Na matrike v Michalovciach 
sa  zosobášilo celkovo 215 párov. 
Cirkevných sobášov bolo 128 a ci-
vilných 87. Evidujeme tiež 14 so-
bášov s  cudzincom a  dva sobáše 
maloletých snúbencov na základe 
súdneho povolenia. K  rozvodu 
pristúpilo 69 manželstiev. Celko-
vý počet úmrtí bol 822, z toho 384 
Michalovčanov, 220 mužov a  164 
žien.
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Ozdaľ stari rok už bradu štriha
Od unavi sebe do kuta šida

Dos pakosci narobil i kuščok starosci pridal
Bo poradcov planich sebe vibral

Štriľaňom na zahumňu nam pripomenul
Zabijaňu i vojnovomu ňepokoju u švece konca ňedal

Horučavami visušujúcima nas cale ľeto moril 
Oddichnuc sebe ňi u ciňu možnosci ňepridal 

Co ľem much ta švetu pripomenul 
Ňeščesce nachodzil po huroch i doľinoch

Ľem na ľudzi še uvadzilo, mi sebe spomenul
Bo dobro i zlo naraz preskočilo po ľudzoch 

Jak každi ma miri i na ňoho prišlo
Novi rok mu od nosa ukazuje 

Šmeje še bo ňezna jaka poľehota še čeka od ňoho 
Šicki oči še gu ňomu obracaju naj prehlasuje

Naj šickich dobrich ľudzi na milosc vežme 
Žebi cerpec za joho moci ňemušeľi

Kec ľem kuščok to pujdze radoscu pocešime
Šickich co še ňeščestnoho zbroju, še ňechopiľi

Co še rozuma chopiľi a oči svojo dokoran otvoriľi
Bo ňič, ňichto vam zadarmo ňeda 

Ľem toto co sami stvorice vam ozdaľ ostaľi
Kec sebe to vžac ňedace, to budze vaša hruda

To je vaša poľehota od caloho šveta
Kec sebe svoju radojsc ňeochabice zatracic

U svojim šerdcu pretavice na kamarata 
I na najbľižšich u švece bľizkich znace znasobic

Bo i jeden ročok zbehňe jak voda u Laborcu
No kec trimac budzeme pri sebe spolu

Jedna kvapka aňi vedro še ňestraca 
Ľem pokropja žem suchu a urodu znasobja 

Cežme še dzecočku našomu mladomu 
Naj zdrave budze i rošňe na radosc každomu
Žebi še i ono u nas cešilo každučku hodzinu

Chtoru da nam rozvijac našu domovinu
Žebi me u zdravju rok novi prežiľi

Radosci zažiľi i rodzinu našu rozširiľi
Naj nam ročok novi žalosci oddjaľi 

Ľem u pokornojsci šicko co ma buc pripravi.
Vaš Mižo z varoša

Jak na Novi rok...

Rok 2022 v číslach

PRVÝ MICHALOVČAN ROKU 2023 JE JAKUBKO 
Prvé novoročné bábätko sa v michalovskej nemocnici 
narodilo 1. januára o 2.36 hod. Ešte v ten istý deň poobede 
o 15.20 hod. sa na svet vypýtal aj prvý Michalovčan. Malý 
Jakubko sa narodil s ideálnymi novorodeneckými mierami 
52 cm a 3 270 g. Prvého Michalovčana prišiel privítať 
aj primátor Miroslav Dufinec spolu s medicínskym riaditeľom 
Nemocnice Svet zdravia Michalovce MUDr. Petrom Rovderom. 
Primátor odovzdal mamičke finančný dar a poprial hlavne 
veľa zdravia. Gratulujeme a Jakubkovi prajeme šťastný život.

rr



3 AKTUALITY 

Poslanci Mestského 
zastupiteľstva 
v Michalovciach sa stretli 
15. decembra na svojom 
prvom pracovnom 
rokovaní. Na programe 
mali viac ako dvadsať 
bodov. Najdôležitejšie 
z nich sa týkali rozpočtov 
na nový rok 2023.

Zasadnutie otvoril a viedol pri-
mátor Miroslav Dufinec. V  úvode 
zložil svoj poslanecký sľub posla-
nec Marek Michajlo a zbor schválil 
program rokovania, do ktorého bol 
doplnený bod týkajúci sa členov ko-
misií zástupcov zriaďovateľa v škol-
ských radách. 

V  nasledujúcich bodoch za-
stupiteľstvo prerokovalo viacero 
všeobecne záväzných nariadení 
(VZN). Poslanci schválili VZN 
o  určení príspevku od zákonného 
zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastoč-
nú úhradu výdavkov v  školách. 
Vo všetkých prípadoch dochádza 
k  zvýšeniu príspevkov. Financova-
nie bežnej prevádzky školských za-
riadení výrazne stúplo. Svoj podiel 
na tom má nárast cien energií, zvý-
šenie platov pedagogických a nepe-
dagogických zamestnancov a tiež 
výrazné zvýšenie cien tovarov a slu-
žieb. Za zmienku stojí aj skutočnosť, 
že poplatky za materské školy boli 
naposledy upravované ešte v  roku 
2013. Po  novom za pobyt dieťaťa 
v  materskej škole bude prispievať 
rodič mesačne 40 eur v bežnej trie-
de a 34 eur v špeciálnej triede. Ten-
to príspevok sa však zníži o  50 % 
v prípade, že rodič dieťaťa má trvalý 
pobyt na území mesta Michalovce. 
Mení sa aj príspevok spojený so štú-

diom v  základnej umeleckej škole, 
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom 
a  literárno-dramatickom odbo-
re bude mesačný príspevok 6 eur, 
v  individuálnom vyučovaní 10 eur 
a v štúdiu pre dospelých 10 eur. Prí-
spevok spojený s  činnosťou v  škol-
ských kluboch detí pri základných 
školách je upravený na 20 eur a prí-
spevok na režijné náklady v školskej 
jedálni na prípravu hlavného a do-
plnkového jedla na 0,20 eur za jedlo 
v materskej škole aj základnej škole.

Pri VZN o podmienkach prenáj-
mu stanovíšť taxi poslanci odsúhla-
sili zrušenie dodatku, ktorý bol pri-
jatý ešte počas mimoriadnej situácie 
v roku 2020 a upravoval sadzbu ná-
jomného na 1 euro za mesiac a vo-
zidlo. Znenie pôvodného 
VZN sa nemení. Predlo-
žený návrh VZN o dani 
z  nehnuteľnosti, dani za 
psa, dani za predajné au-
tomaty, dani za nevýher-
né hracie prístroje a dani 
za ubytovanie poslanci 
neschválili. Predmetné 
VZN teda ostáva v plat-
nosti tak, ako bolo.

Poslanci schválili úpravy aj pri 
VZN o  miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Tu dochádza k  zmene sa-
dzby poplatku za komunálny odpad 
na osobu za kalendárny deň z  ak-
tuálnej hodnoty 0,099 eur na 0,135 
eur. Predložený návrh na upravenie 
vekovej hranice nároku na zníženie 
poplatku za odpad zo súčasných 
62 rokov na 65 rokov poslanci na 
základe pozmeňujúceho návrhu 
poslankyne Dobranskej Harmano-
vej neschválili.

Zastupiteľstvo ďalej odsúhlasilo 
navrhované zmeny vo VZN o rozsa-
hu poskytovania sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby. Doterajšie VZN č. 197/2018 
sa rozdelilo na dve samostatné VZN: 
jedno VZN č.  231/2022 pojedná-
va o  sociálnych službách v priamej 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a druhé VZN č. 232/2022 popisuje 
pobytové sociálne služby s odkáza-
nosťou, ktoré sa poskytujú v Micha-
lovskom domove seniorov na Hollé-
ho ulici. Znením novoschváleného 
VZN č. 231/2022 sa upravili cenové 
podmienky poskytovania dvoch so-
ciálnych služieb. Upravuje sa výška 
úhrady pre prijímateľa domácej 
opatrovateľskej služby. Cena tejto 
služby sa odvíja od stupňa odkáza-
nosti opatrovaného klienta, v  prie-
mere sa táto cena zvýši o  0,22 eur 

na hodinu. Rovnako 
VZN upravuje jednot-
livé sadzby výšky úhrad 
v  mestských detských 
jasliach, ktorých výška 
bola schválená na  hod-
notu 280 eur za  mesiac. 
Aj napriek takejto zme-
ne výšky úhrad za jasle, 
bude táto sociálna služba 

medzi tými, ktoré sú zo strany mes-
ta najvýraznejšie dotované.

Schválením VZN č. 232/2022 
poslanci odobrili aj predložený 
návrh na zmenu spôsobu výpočtu 
a výšku úhrad za poskytovanie po-
bytových sociálnych služieb v  Mi-
chalovskom domove seniorov, ktoré 
neboli upravované od roku 2012. 
Touto zmenou bola stanovená jed-
notná sadzba za jeden m2 podlaho-
vej plochy obytnej jednotky za jeden 
deň pobytu. Takýto spôsob výpočtu 
bude znamenať rovnaký prístup ku 
všetkým prijímateľom sociálnych 
služieb a  cenový rozdiel vo výške 
úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu u jednotlivých klientov bude 

závisieť od obývanej podlahovej 
plochy bytovej jednotky. V  koneč-
nom dôsledku úprava predstavuje 
približne 30 % nárast priemernej 
celkovej výšky úhrady za jeden me-
siac na klienta zariadenia pre se-
niorov. Naopak u  druhej sociálnej 
služby poskytovanej v MDS – čo je 
zariadenie opatrovateľskej služby – 
dôjde k poklesu výšky úhrad za po-
skytovanie tejto služby.

Ďalšie zmeny v  súvislosti 
so  seniormi sa dotknú tých, ktorí 
si  uplatňujú možnosť dostať prí-
spevok na stravovanie sa v  zaria-
deniach mesta Michalovce. Služba 
sa poskytuje od roku 2015, kedy 
bol podiel občana a  podiel mesta 
na cene jedného obeda v  prieme-
re približne v  pomere 60 % občan 
a  40 % mesto. V  priebehu rokov 
sa  cena obeda úmerne zvyšovala, 
avšak platba stravníka – dôchodcu 
sa nemenila, výšku zdraženia zná-
šalo mesto zo svojho rozpočtu až sa 
pomer podieľania sa na cene obeda 
zmenil na 36 % občan a 64 % mesto. 
Zastupiteľstvo preto schválilo úpra-
vu pomeru finančnej spoluúčasti 
stravníka a  mesta na pôvodný vý-
chodiskový pomer z  roku 2015, 
teda dôchodca – stravník bude 
uhrádzať z  celkovej ceny obeda 
opäť 60 % a mesto zvyšných 40 %. 
Naďalej ostáva zachovaný princíp 
solidárnosti, t. j. seniorom s nižším 
príjmom bude mesto prispievať 
vyššiu sumu a seniori s vyšším príj-
mom dostanú nižší príspevok.

Zastupiteľstvo v  ďalšom bode 
schválili spolufinancovanie k  žia-
dosti o  nenávratný finančný prí-
spevok. Michalovce ako jadrové 
mesto Udržateľného mestského 
rozvoja Mestskej funkčnej oblasti 

Prvé pracovné rokovanie poslaneckého zboru

AKO LETELI SILVESTROVSKÉ 
ZÁTKY
Silvestrovské poludnie v Michalovciach 
bolo opäť po dvoch rokoch plné 
veselosti a smiechu. Mesto Michalovce 
zorganizovalo 21. ročník recesistickej 
súťaže vo vystreľovaní zátok zo 
šumivého vína. Cieľom bolo vystreliť 
zátku do čo najväčšej vzdialenosti. 
Zúčastniť sa mohol každý záujemca, 
ktorý si priniesol vlastnú fľašu 
originálneho balenia šumivého vína 
s obsahom 0,7 l. Víťazom sa stal Radek 
Milión, ktorému sa podarilo zátku 
vystreliť do vzdialenosti 24,35 metra. 
Rekord z roku 2005, kedy zátka letela 
31 metrov, teda stále nebol prekonaný. 
Silvestrovský program pokračoval 
večerným koncertom, zapálením vatry 
a odpočítavaním sekúnd do nového roka. 
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čítajte nás aj na 
www.

michalovce.sk
v časti Michalovčan

ciest a chodníkov, ktoré sa podarilo 
v minulom roku opraviť. Sú to nao-
zaj významné investície a projekty, 
ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka 
predchádzajúcemu vedeniu mesta, 
za čo chcem jeho členom vyjadriť 
veľké poďakovanie.

To, že šport je neodmysliteľnou 
súčasťou života v  našom meste, 
snáď ani netreba pripomínať. Za-
čnem obrovským úspechom Pavla 
Regendu, ktorý spôsobil neuve-
riteľnú eufóriu naprieč všetkými 
generáciami Michalovčanov. Pavol 
Regenda priniesol do Michaloviec 
historicky prvú medailu zo zim-
ných olympijských hier. Útočník 
HK Dukla Ingema Michalovce bol 
súčasťou hokejovej reprezentá-
cie Slovenska na hrách v  Pekingu 
vo februári 2022. Bol to práve Pavol, 
kto v dueli o tretie miesto so Švéd-
skom spečatil víťazstvo štvrtým gó-
lom. Neuveriteľne úspešné sú naše 
hádzanárky MŠK Iuventa Micha-
lovce, ktoré sa po štrnástykrát stali 
slovenským majstrom. Držím im 
palce a prajem ešte veľa úspešných 
zápasov a  titulov. Robia nám ob-
rovskú radosť. Som hrdý, že medzi 
športy, ktoré už majú zastúpenie 
v najvyšších slovenských súťažiach, 
pribudol florbal vďaka michalov-
ským juniorom hrajúcim za klub 
Eastern Wings a  tiež juniori HK 
Dukla Ingema Michalovce. 

V  roku 2022 oslávilo svoje 10. 
výročie naše ochotnícke Divadlo 
pri fontáne. Pred pár dňami potešilo 
svojich divákov premiérou novej hry 
o živote Teodora Jozefa Moussona – 
maliara Zemplína. Som veľmi rád, 
že sa podarilo usporiadať slávnostné 
odovzdávanie titulu Čin roka, keďže 
rok 2020 a opatrenia súvisiace s pan-
démiou spôsobili, že  sošky micha-
lovského Pegasa spolu s  diplomom 
sa do rúk ocenených za uplynulé tri 
roky dostali až tento rok. Na prelo-
me apríla a mája sa  po  dlhšej pre-
stávke konal Dvacati jarni jurmarok, 

ktorého súčasťou boli aj ďalšie sprie-
vodné podujatia. Kultúrny život ur-
čite obohatilo aj medzinárodné ma-
liarske sympózium, ktoré sa mohlo 
uskutočniť vďaka projektu Ume-
ním búrame hranice. Zúčastnili 
sa na ňom umelci zo šiestich krajín 
a  diela, ktoré vytvorili, sú  uložené 
v  depozitári Mestskej galérie Zlatý 
býk. V  lete sa  konal už  15. ročník 
obľúbených organových koncertov. 
Pätnástykrát sa konal i zraz majite-
ľov historických vozidiel Zemplín 
veterán rallye.

Močarančania si počas Dňa 
Močarian pripomenuli 700. výročie 
prvej písomnej zmienky. Okrúhle, 
aj keď menšie, výročie oslávili aj naše 
folklórne súbory. Úctyhodných 50 
rokov oslávil Detský folklórny súbor 
Zemplínik, ktorý svojou činnosťou 
prispieva k  udržaniu nášho kultúr-
neho dedičstva, a krásnych 65 rokov 
oslávil Folklórny súbor Zemplín. 
Ďakujem všetkým členom týchto 
súborov za to, že chránia to, čo osta-
lo po našich predkoch a odovzdáva-
jú to ďalším generáciám. 

August sa už niesol v  znamení 
Zemplínskych slávností a  Zem-
plínskeho jarmoku. Na 51. ročník 
jarmoku sme si počkali dva roky, 
ale o to viac sa mnohí tešili. Nechý-
bala obľúbená Ulička remesiel, 
hudobný program, výstava drob-
nochovateľov a ďalšie sprievodné 
podujatia ako napríklad Motozraz 
sveta motocyklov, ktorý je jedným 
z vrcholov letnej sezóny. 

Tak ako odovzdávanie titulov 
Čin roka, aj odovzdávanie mest-
ských ocenení bolo možné usku-
točniť až po troch rokoch. Laureáti 
si  ich prevzali z  rúk primátora Vi-
liama Zahorčáka na slávnostnom 
mestskom zastupiteľstve. Cenu mes-
ta, Cenu primátora a Čestné občian-
stvo si prevzalo dovedna 37 osob-
ností a  kolektívov za to, že svojou 
prácou a činnosťou prispievajú k ší-
reniu dobrého mena Michaloviec.

Rád by som tiež spomenul, 
že  Michalovčan storočnice, blaho-
slavený Metod Dominik Trčka, má 
v  Michalovciach svoju bustu. Pri 
príležitosti jej odhalenia bol záro-
veň premenovaný aj park, v  kto-
rom bola busta osadená, na Park 
Metoda Dominika Trčku. 

V  priestoroch mestského kul-
túrneho strediska sa v  predvečer 
sviatku sv. Mikuláša konalo ešte 
jedno oceňovanie. Má názov Srdce 
na dlani a tieto ocenenia sa udeľu-
jú dobrovoľníkom, ktorí neváhajú 
konať dobro v prospech druhých. 
Som hrdý na to, že ani tento rok 
medzi ocenenými nechýbali Mi-
chalovčania. 

Aj napriek tomu, že kultúrny 
život sa nerozbehol ešte naplno, 
počas roka v našom meste vystúpili 
Lucie Bílá, Richard Müller, Zdena 
Studenková, Radošinské naivné 
divadlo, Miro Jaroš a  mnohí ďalší. 
Potešila nás i  návšteva belgického 
majstra bojových umení a  sve-
toznámeho herca Jeana-Clauda Van 
Dammea. 

Aj napriek mnohým pozitívam, 
ktoré sa v našom meste v uplynulom 
roku udiali, nezabúdajme, že nasle-
dujúci rok bude veľmi náročný. Voj-
nový konflikt na Ukrajine, enormné 
zvyšovanie cien energie a  mnohé 
ďalšie okolnosti majú negatívny 
dopad na nás všetkých. Preto je dr-
vivá väčšina samospráv na Sloven-
sku nútená prijímať nepopulárne 
opatrenia, ktoré sú spojené so zvy-
šovaním daní a  iných poplatkov. 
Aj naše mesto bolo nútené pristú-
piť k zvyšovaniu poplatkov za zber 
komunálneho odpadu či poplatkov 
týkajúcich sa školstva, stravovania 
a  rôznych sociálnych služieb. Ani 
ja osobne, ani poslanci mestského 
zastupiteľstva nie sme hrdí na to, že 
sme k takýmto krokom pristúpili. Je 
však nesmierne dôležité si  uvedo-
miť, že v  opačnom prípade mohlo 
dôjsť k  zániku rôznych služieb, 

ktoré mesto už celé roky poskytu-
je našim deťom, mládeži či senio-
rom. Aj preto bude v nasledujúcom 
období veľmi dôležité, aby sme sa 
napriek zložitej ekonomickej situá-
cii pokúsili aspoň čiastočne vyrie-
šiť odpadové hospodárstvo nášho 
mesta vybudovaním ďalšej skládky 
v lokalite Žabany, čo by vo výraznej 
miere prispelo k zníženiu nákladov, 
ktoré je mesto nútené vynakladať 
v súčasnosti. Som rád, že sa novému 
mestskému zastupiteľstvu podarilo 
prijať návrh rozpočtu na rok 2023 
a  zabrániť tak rozpočtovému pro-
vizóriu, ktoré by malo veľmi nega-
tívny dopad na  ďalší rozvoj mesta. 
Aj touto cestou sa  chcem za toto 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva poďakovať.

V  závere, ale o  to viac, chcem 
poďakovať za spoluprácu a  pôso-
benie všetkým cirkvám a nábožen-
ským spoločenstvám v meste za ich 
aktívne zapájanie sa do spoločen-
ského života a za šírenie a upevňo-
vanie morálnych hodnôt. Ďakujem 
školám, občianskym združeniam, 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva, poslancom Košického samo-
správneho kraja i  Národnej rady 
Slovenskej republiky a  všetkým 
ľuďom, ktorým nie je svet okolo 
nich ľahostajný, a  ktorí robia život 
okolo seba lepším a krajším. Ďaku-
jem každému Michalovčanovi, kto-
rý každý deň vstáva, ide do práce 
a stará sa o svoju rodinu, lebo vďa-
ka tomu môžeme spoločne budovať 
krajšie Michalovce.

Želajme si, milí Michalovčania, 
aby aj rok, ktorý začíname, bol ro-
kom úspešným, a  to vo všetkých 
oblastiach nášho života. Želajme 
si však najmä to, aby nikto z  nás 
nezabúdal na to najpodstatnejšie 
– ľudskosť, slušnosť a tak potrebnú 
ľudskú spolupatričnosť. 

Šťastný a úspešný nový rok! Veľa 
šťastia a zdravia, Michalovce!

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor

dokončenie novoročného príhovoru z prvej strany... 
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Meno maliara Teodora 
Jozefa Moussona a jeho 
tvorba sú v Michalovciach 
známe. Maliar 
zemplínskeho ľudu a slnka 
zasvätil svoj život Zemplínu 
a nášmu mestu, v ktorom 
prežil 33 rokov a navždy 
zvečnil tento malebný kraj. 
Málo sa však vie o jeho 
súkromnom živote.

Katarína Varechová, scenárist-
ka ochotníckeho Divadla pri fon-
táne, ktoré pracuje pri MsKS Mi-
chalovce, napísala hru Letné slnko 
o  pol šiestej, s  podtitulom Obrazy 
zo  života maliara Moussona. Di-
váci tak mali možnosť zažiť útržky 
umelcovho života, chvíle rodinnej 
pohody i  nepohody, v  prekvapi-
vých súvislostiach i  okolnostiach, 

pravdaže, podložených autorkiným 
viacročným štúdiom dobových ma-
teriálov a na základe osobných sve-
dectiev pamätníkov. V hre boli po-
užité citáty z  maliarovej korešpon-
dencie, zo spomienok jeho dcéry 
Edity Moussonovej, ako aj úryvky 
dialógov z  dokumentárneho filmu 
o grófke Lesznai. Poďakovanie patrí 
Martinovi Molnárovi, historikovi 
Zemplínskeho múzea Michalovce 
a  kronikárovi mesta, za sprostred-
kovanie historických prameňov 
a rady k napísaniu hry. 

Premiéra hry sa odohrala 12. de-
cembra, repríza vo vianočnom 
čase 26. decembra. Čestným hos-
ťom na  premiére bola aj maliarova 
vnučka Iveta Miglecová, ktorej patrí 
poďakovanie za sprístupnenie osob-
ných spomienok, ujasnenie súvis-
lostí v živote rodiny a rady pri pou-
žití obrazového materiálu. 

dpf

O Moussonovom živote 
na divadelných doskách

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
13. a 20. januára o 17.30 hod., hvezdáreň

HOVORME O DUŠEVNOM ZDRAVÍ V NAŠOM MESTE
diskusia o duševnom zdraví
17. januára o 10.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

OLYMPIC 60
koncert, 20. januára o 17.00 hod., Chemkostav aréna

výstavy
#SLOVO#JAZYK#KNIHA
výstava kníh a časopisov pre deti a mládež národnostných menšín
do 31. januára, Zemplínska knižnica G. Zvonického

MOUSSON U ŠĽACHTY
výstava dobových šľachtických interiérov doplnená o diela Teodora 
Jozefa Moussona
do 30. júna, Zemplínske múzeum

MÁRIA VASSOVÁ POĽAŠKOVÁ – OBRAZY
autorská výstava, do 31. januára, malá galéria MsKS

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

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
Zimná záhrada Zemplínskeho múzea

Sviatok štedrosti, 
darovania a dobrovoľníctva 
sa tento rok konal 
29. novembra a s radosťou 
konštatujeme, že opäť 
úspešne. 

Cieľom akcie konanej v  rámci 
GivingTuesday bolo vyzbierať pe-
niaze, ktoré by vybraným rodinám 
z  Michaloviec umožnili návštevu 
detského filmového predstavenia 
v  našom kine Centrum. Rodiny 
boli vybrané na základe spoluprá-
ce s  neziskovou organizáciou Je-
den rodič, ktorá pôsobí a  pomáha 
aj v našom meste. 

Do zbierky prispeli zamestnanci 
mesta Michalovce (mestský úrad, 
mestské detské jasle) a celková vy-
zbieraná suma bola 562 eur. Časť 
z  týchto peňazí sa použila na zakú-
penie vstupeniek do kina. Päť detí 

tak bude môcť v priebehu budúceho 
roka absolvovať spolu s rodičom šesť 
návštev detského filmového pred-
stavenia podľa vlastného výberu. 
Zvyšná časť peňazí zo zbierky bola 
po dohode s neziskovou organizáci-
ou Jeden rodič použitá na zakúpenie 
vecných darov. Tieto boli vybrané 
s ohľadom na vek, záujmy a potreby 
detí a  boli medzi nimi napr. zimné 
topánky, otepľovačky, knihy, slú-
chadlá či USB kľúče. Drobná slad-
ká pozornosť sa ušla aj mamičkám 
(káva a dezert). Dary sme odovzdali 
21. decembra michalovskej zástup-
kyni organizácie Jeden rodič Ivete 
Kudračovej, ktorá veci následne 
odovzdala v jednotlivých rodinách.

Všetci, ktorí do zbierky prispe-
li, dokázali, že patria k tým ľuďom, 
ktorí vnímajú svet okolo seba v šir-
ších súvislostiach. V mene obdaro-
vaných detí vám ďakujeme.

jj

Dobrá vec sa podarila

V predvianočnom čase 
dostali michalovskí seniori 
nečakaný, zato veľmi štedrý 
dar, vďaka ktorému bude 
v budúcom roku obnovené 
zariadenie Denného centra 
č. 7 na Okružnej ulici.

Majitelia maloobchodných par-
kov Stop shop na Slovensku vždy 
koncom roka myslia na to, kde by 
bolo potrebné pomôcť. Tento rok 
oslovili mesto Michalovce a  padla 
voľba nasmerovať pomoc k  senio-
rom. Symbolický šek v  hodnote 5 
tisíc eur odovzdal v stredu 21. de-

cembra zástupca spoločnosti, Mar-
tin Hudák, za prítomnosti primá-
tora Miroslava Dufinca priamo 
do rúk vedúceho denného centra 
Vladimíra Jurčenka. Za túto štedrú 
sumu bude možné obnoviť zaria-
denie a  vybavenie denného cen-
tra, bude zakúpený nový nábytok 
(stoličky, stoly, skrine) a počítačové 
vybavenie. 

Denné centrum č. 7 združuje mo-
mentálne približne 55 členov. Špeci-
fikom tohto centra je, že  sa  v  ňom 
schádzajú veriaci dôchodcovia, ktorí 
popri spoločenských stretnutiach 
trávia spolu čas aj pri modlitbách.

rr

Štedrý dar pre seniorov
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Premiérové

Noviny Mistral
a Športové správy

od štvrtka 5. januára

Záznam 
 z vystúpenia súkromnej ZUŠ TalentUm 

od 6.1. vždy o 14.00 a 20.00 hod.

Stalo sa v Michalovciach 
zostrih reportáží z 1. polroka 2022

od 6.1. vždy o 18.00 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.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Simona Pallaiová
Adam Sabo

Hana Gnipová 
Leo Juhás

Melisa Halušková 

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Lukáš Elefant  
a Veronika Pavlová 

Bc. Jozef Badida  
a Anikó Chvostáčová 

Michalovce podalo žiadosť finančný 
príspevok, ktorý bude použitý na za-
bezpečenie prípravy projektových do-
kumentácií na tri projektové zámery, 
a to pre Re-use centrum, zberný dvor 
na Lastomírskej ulici, ďalej pre Revi-
talizáciu lokality Hrádok I. etapa a na-
pokon pre cyklistický chodník Hollé-
ho – Okružná – Štefánikova. Celková 
cena za projektové dokumentácie bola 
určená na základe už  realizovaných 
verejných obstarávaní prostredníc-
tvom vestníka Úradu pre verejné ob-
starávanie SR vo výške približne 110 
tisíc eur a z toho výška spolufinanco-
vania z vlastných zdrojov predstavuje 
sumu približne 5500 eur.

Poslanci ďalej schválili rozpočet 
na rok 2023 pre technické služby aj pre 
mestské kultúrne stredisko.

Najdôležitejším bodom progra-
mu bol predkladaný rozpočet Mesta 

Michalovce na rok 2023 a  viacročný 
rozpočet na roky 2024 – 2025. Pre rok 
2023 sú rozpočtované bežné a kapitá-
lové príjmy vo výške približne 46,6 mi-
liónov eur, príjmové finančné operácie 
vo výške približne 3,6 miliónov eur. 
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výš-
ke približne 46,7 miliónov eur, vý-
davkové finančné operácie vo výške 
približne 3,5 miliónov eur. S ohľadom 
na  skutočnosť, že zastupiteľstvo ne-
schválilo predkladaný návrh na úpra-
vu VZN o  daniach a  teda nedôjde 
k naplneniu predpokladaných rozpoč-
tových príjmov, budú tieto upravené 
na základe ich reálneho vývoja.

Poslanci schválili predložené plá-
ny rokovaní mestskej rady, mestského 
zastupiteľstva na prvý polrok 2023. 
Najbližšie poslanecký zbor zasadne 
vo februári. 

msú

Mestské zastupiteľstvo
dokončenie článku z  3.  strany 

Prostredníctvom 
médií obletela svet 
31. decembra správa 
o smrti emeritného 
pápeža Benedikta XVI., 
občianskym menom 
Joseph Ratzinger. 

Narodil sa v roku 1927 v Ne-
mecku. Od roku 1981 bol blíz-
kym spolupracovníkom zosnu-
lého Jána Pavla II., ktorý ho vy-
menoval za prefekta Kongregácie 
pre náuku viery. V  roku 2005, 
po smrti Jána Pavla II. bol zvole-

ný za pápeža. Úrad hlavy Cirkvi 
zastával do roku 2013. Vtedy 
bolo prekvapením pre svetovú 
verejnosť jeho rozhodnutie o od-
stúpení z  tohto postu. „Loďka 
Cirkvi nie je moja, nie je vaša, je 
Kristova,“ povedal zosnulý eme-
ritný pápež. Benedikt XVI. bol 
teológom a má za sebou bohatú 
publikačnú činnosť. Za zmien-
ku stojí jeho trilógia Ježiš Naza-
retský, ktorú možno považovať 
za duchovný odkaz pre veriace-
ho človeka. Emeritného pápeža 
pochovali v Ríme 4. januára. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Odišiel emeritný pápež

Mládenec súci ku všetkej 
činnosti, ktorej sa vyučil. 
Toľko pre mladého človeka 
pri dosiahnutí tridsiatky. 
Horšie je to v prípade štátu, 
ktorý v tomto veku ešte 
chytajú nebezpečné choroby. 

Popri niektorých neduhoch, je  to 
malá schopnosť mať vypracované me-
chanizmy narábania s mocou od svo-
jich občanov. Nejde len o  slobodné 
vyjadrovanie sa k bežným politickým 
a  spoločenským udalostiam. Pasívne 
prechádzanie volieb, akoby sa voľby 
dotýkali len úzkeho okruhu vyvole-
ných. Pri obrovskom portfóliu poli-
tických subjektov nemožnosť vybrať 
si pre seba prijateľnú platformu. Ako-
by bezpohlavnosť vyjadrenia vlast-
ných potrieb. Neschopnosť politiky 

osloviť širšie vrstvy občanov. Zdanli-
vo akoby nevedeli, čo je pre život ob-
čanov potrebné. To využívajú rôzne 
strany podľa zásady: nikto ti nemôže 
dať viac, ako ti ja sľúbim. Znechute-
nie oklamaných vedie k  ešte väčšej 
frustrácii. Preto je dôležité sledovať, 
čo sa deje okolo nás. 

Môžeme to ovplyvniť v sobotu 
21.  januára. Chystané referendum 
je práve o možnosti vyjadriť sa k zmene 
ústavy. Táto zmena má umožniť poža-
dovať zmenu vlády, ak jej kroky smeru-
jú proti záujmom občanov. Dnes, ak by 
vláda nás chcela pričleniť napríklad 
k  Maďarsku, nevieme tomu zabrániť. 
Preto je dôležité ísť k  referendu. Dať 
do ústavy možnosť odvolať takúto vlá-
du. Nech toto vylepšenie pomôže udr-
žať pevnosť štátu a spoločnosti. Poďme 
prijať ochranu nášho štátu za svoju.

MUDr. Benjamín Bančej

Pracovníčky komunitného 
centra na Mlynskej ulici 
vyhlásili v čase adventu 
dobrovoľnú zbierku šatstva 
pre deti z marginalizovanej 
rómskej komunity. 

Hoci nemali čarovnú moc daro-
vať v  tomto období lásku a  pokoj, 
pokúsili sa priniesť deťom aspoň tro-
cha radosti prostredníctvom vyzbie-

raného teplého zimného oblečenia. 
Do  obdarovania sa zapojili aj  ďalší 
zamestnanci Mestského úradu Mi-
chalovce ako aj občania z mesta, 
ktorí neváhali taktiež prejaviť pocit 
spolupatričnosti. 

Touto cestou sa im chceme 
v  mene obdarovaných detí ako 
aj pracovníkov komunitného centra 
veľmi pekne poďakovať za ich preja-
venú dobročinnosť.

PhDr. Lucia Salma Bazyľak

Tridsiate narodeniny

Zbierka oblečenia pre deti 
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Zdravie je naša priorita
Pod týmto názvom 
dvanásť žiakov Strednej 
zdravotníckej školy 
v Michalovciach absolvovalo 
v októbri 2022 odbornú 
stáž vo Fakultnej nemocnici 
Královské Vinohrady 
v Prahe.

Na základe výzvy Európskej ko-
misie a   Národnej agentúry SAAIC 
škola podala žiadosť o  akreditáciu 
projektov, ktorá bola schválená spolu 
s grantom na nový projekt vo výške 
43 820 eur. Cieľovou skupinou boli 
žiaci 4. ročníka v študijnom odbore 
praktická sestra, ktorých sprevádzali 
dve učiteľky odborných predmetov. 

Partnermi v  našom projekte 
boli česká agentúra Agamos, kto-
rá sprostredkovala stáž a  Fakultná 
nemocnica Královské Vinohrady 
v Prahe, ktorá patrí k tým najlepším 
v  Českej republike. Naším spoloč-

ným cieľom bolo najmä zvýšenie 
kvality odbornej prípravy žiakov 
so zreteľnými výstupmi a zlepšenie 
ich hodnoty na európskom trhu 
práce.

Stážisti pracovali na štyroch 
klinikách (internej, chirurgickej, 
urologickej, neurologickej). Oboz-
námili sa s  organizáciou a  metóda-
mi práce zahraničného partnera, 
osvojili si pracovné návyky, posilnili 
sebadôveru, samostatnosť a  zodpo-
vednosť za seba i komunitu. Po vy-
hodnotení stáže získali certifikát 
a Europas mobility.

Vo voľnom čase žiaci spoznávali 
krásnu stovežatú Prahu.

Ďakujeme Európskej komisii, 
ktorá poskytla štedrý grant, Národ-
nej agentúre SAAIC, ktorá projekt 
schválila a  všetkým zúčastneným 
žiakom aj učiteľom za ich usilovnú 
prácu a nadšenie. Odborné vzdelá-
vanie a  výchova mladej generácie 
tak získali širší európsky rozmer.

SZŠ

Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovanie

spomienka

Dňa 23. decembra sme sa rozlúčili 
s našou drahou zosnulou 

MÁRIOU HABAĽOVOU
Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným 
na pohrebe, osobitne pohrebnej službe 
a zamestnancom sociálneho podniku z obce Malčice, 
ktorí obrad pomohli zabezpečiť.
dcéra Jana a syn Miroslav s rodinou

Dňa 4. januára uplynul rok, 
kedy nás navždy opustil manžel, otec a starý otec 

ALEXANDER ONUŠKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
We miss you.
manželka Anna, syn Alex a dcéra Alena 
s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 
(malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 05.01.2023 do 20.01.2023.
Počet bytov: 3
Číslo bytu  Adresa              Poschodie        Bytový dom      Počet izieb   Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
4       Obrancov mieru 4    prízemie           malometrážne byty   garzónka   28,19 m2

54     Obrancov mieru 4   prízemie           malometrážne byty   garzónka   28,19 m2

116  Obrancov mieru 4   4. poschodie   malometrážne byty   garzónka  28,19 m2

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

Primátor mesta Michalovce 
vypísal výberové konania na obsadenie 

pracovných pozícii 
s dátumom nástupu 1. 2. 2023:

n  samostatný odborný referent investičnej výstavby
n  vedúci(ca) odborný(á) referent(ka) daní, poplatkov a vymáhania 
n  samostatný(á) odborný(á) referent(ka) účtovníctva 
n  odborný(á) referent(ka) obslužných činností referátu vnútornej 

prevádzky 
n  samostatný(á) odborný(á) referent(ka) útvaru primátora – 

sekretariát primátora 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, Michalovce 
Úplné znenie vypísaných výberových konaní s uvedením 
neodpustiteľných kvalifikačných predpokladov, podrobnejšími 
informáciami o pracovnom mieste, dátumom a miestom podania 
žiadosti o účasť vo výberovom konaní a zoznamom dokladov, ktoré 
sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti na jednotlivé 
pracovné pozície je zverejnené na:
n  úradnej tabuli mesta Michalovce vo vestibule MsÚ Michalovce 

na Nám. osloboditeľov 30, 
n  na webovom sídle mesta Michalovce www.michalovce.sk v časti: 

https://www.michalovce.sk/sk/clanok/vyberove-konania
n  v infotexte TV MISTRAL s. r. o. 
n  na portáli ÚPSVaR www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Žiadosti o účasť vo výberovom konaní musí byť doručená najne-
skôr do termínu uvedeného vo zverejnenom vypísaní výberového 
konania na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie oslobodite-
ľov 30, 071 01 Michalovce s označením pracovnej pozície, na ktorú 
sa uchádzač prihlasuje. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ 
v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné 
uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. Na prihlášky doruče-
né po uvedenom termíne sa nebude prihliadať. Na výberové kona-
nie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Výberové konania sa riadia interným poriadkom a smernicou sta-
novenou primátorom mesta. Zaslaním požadovaných dokladov 
uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie 
poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Sú-
hlasí, 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.

Florbalová premiéra
Palubovka Základnej školy 
T. J. Moussona patrila 
historicky prvému ročníku 
súťaže O pohár primátora 
mesta Michalovce 
vo florbale študentov 
stredných škôl. 

Súťažilo sa 15. decembra pod 
organizátorskou taktovkou SOŠ 
obchodu a  služieb Michalovce. 
Po otvorení turnaja a privítaní prí-
tomných nasledovalo prvé buly. 
Poriadna dávka zaujímavých kon-
frontácii priniesla kvalitnú florba-
lovú potravu. Víťaznú premiéru 

má za sebou družstvo z Gymnázia, 
Ul. Ľudovíta Štúra, Michalovce 
pred  SOŠ technickou Michalovce 
a  trojicu najlepších uzatvorila sku-
pina z Gymnázia Pavla Horova Mi-
chalovce. Ocenenie za najlepšieho 
hráča turnaja si z  rúk organizáto-
rov prevzal Nicolas Werfer zo SOŠ 
technickej Michalovce. V  závere 
turnaja bola plejáda florbalistov za 
dôkladný prístup, výkon a vytvore-
nie pravej súťažnej atmosféry oce-
nená zaujímavými vecnými cenami. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prispeli k zdarne zvládnutej organi-
zácii celého turnaja. 

PaedDr. Jozef Tomko



Olympijský klub bilancoval

Stretnutie Rady 
športových klubov 

Na Valnom zhromaždení OK 
Michalovce 14. decembra 
sa stretli členovia klubu, 
zástupcovia materských, 
základných i stredných 
škôl, športové kluby 
a zástupcovia MO JDS, 
aby zhodnotili činnosť 
klubu za uplynulý rok. 

Predseda klubu Jozef Uchaľ pred-
niesol správu o  hospodárení a  ná-
sledne prostredníctvom video pre-
zentácie si prítomní pozreli prierez 
aktivitami OK, kde nechýbala Zim-
ná turistická výzva, Olympic cup – 
turnaj veteránov v tenise, Beh Nasti 
Kuzminovej, Beh olympijského dňa, 
školské olympiády, Mestská olympiá-
da materských škôl, MO základných 
škôl, športová olympiáda seniorov 
i  zdravotne postihnutých. Opäť 
sa podarilo v spolupráci s predajňou 
Velobiker zorganizovať Olympijský 
pedál – cyklosúťaž pre najmenších, 
nechýbali ani enviromentálne aktivi-
ty ako Deň vody, Deň Zeme a Hodi-
na Zeme, webináre organizácie Pla-
net Lover. Potešil nás Pavol Regenda 
ziskom bronzovej medaily na ZOH, 
ktorému sme odhalili pamätnú tabu-
ľu na ZŠ, Školská 2. 

Počas celého roka sa Stred-
ná zdravotnícka škola a  ZŠ T. J. 
Moussona zapájali do akcií v progra-
me Olympic culture education prag-
ramme, pripravenom špeciálne pre 
Európsky olympijský festival mlá-
deže v Banskej Bystrici. Žiaci oboch 
škôl plnili úlohy, okrem toho mali 
aj zahraničného partnera (zo Špa-

nielska a  Malty), s  ktorým komu-
nikovali. Vedomosti a  skúsenosti 
pretavili do záverečnej prezentácie 
príslušnej krajiny priamo vo svo-
jom stánku vo  Fan zóne v  Banskej 
Bystrici, kde  boli súčasťou EYOFu. 
V  záverečnom účtovaní sa  ZŠ T. J. 
Moussona stala absolútnym víťazom 
a  žiaci školy získali výlet do sídla 
Medzinárodného olympijského vý-
boru v  Laussane. Stredná zdravot-
nícka škola obsadila 3. miesto. 

Súčasťou EYOFu boli aj mladí 
dobrovoľníci, ktorí patrili k tzv. „hr-
dinom v žltom“ a bez ich pomoci by 
takéto mega podujatie nebolo mož-
né organizovať. Traja študenti Gym-
názia P. Horova, Jakub Šarik, Boris 
Sninský a Ján Uchaľ vďaka účasti na 
tomto podujatí získali množstvo no-
vých skúseností a priateľstiev, stretli 
známych olympionikov a spoznali 
prácu dobrovoľníka. Predseda OK  
im na valnom zhromaždení poďako-
val za reprezentáciu mesta a klubu. 

Súčasťou valného zhromaždenia 
bolo aj odovzdanie Ceny Pavla Gaj-
doša najlepšiemu školskému špor-
tovcovi, ktorý v  uplynulom škol-
skom roku nazbieral najvyšší počet 
bodov v rámci školských športových 
súťaží. Ceny si tentokrát prevzali  
Nela Kucáková zo ZŠ T. J. Mousso-
na, Atilla Kužma zo ZŠ na Okruž-
nej ulici a Diana Bežovská a Michal 
Demko z GPH. 

V závere valné zhromaždenie od-
súhlasilo kalendár akcií pre rok 2023 
a predseda OK Michalovce poďako-
val všetkým subjektom za spoluprá-
cu a  mestu Michalovce za pomoc 
a podporu. 

rh

Koncom uplynulého roka 
sa uskutočnilo stretnutie 
predsedov a členov 
Rady športových klubov 
a Koordinačnej komisie 
mestských športových 
súťaží s primátorom 
Miroslavom Dufincom 
a viceprimátorom Jozefom 
Sokologorským.

Predseda Rady športových klu-
bov Igor Remák vedenie mesta 
oboznámil a zhodnotil činnosť Rady 
ŠK. Na stretnutí boli tiež prerokova-
né žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na celoročnú činnosť 
mládežníckeho športu na  rok 2023 
a tiež návrhy na Čin roka 2022. V zá-
vere predseda Remák poďakoval 
za  spoluprácu vedeniu mesta a čle-
nom rady, keďže sa rozhodol ukončiť 
činnosť predsedu Rady ŠK, a záro-
veň na miesto predsedu navrhol dl-

horočného člena rady Richarda Ma-
šlanku (prezident HK Dukla-mládež 
Michalovce), ktorý bol jednohlasne 
zvolený. Na nového člena za futbal 
bol navrhnutý Viktor Kostovčík. 
Rada ŠK má zástupcov za kolektívne 
športy a individuálne športy a bude 
pracovať v  tomto zložení: hokej – 
Richard Mašlanka (predseda), há-
dzaná – Lívia Kalaninová, futbal – 
Viktor Kostovčík, ostatné kolektívne 
športy – Ladislav Janošov, plávanie – 
Katarína Hamadejová, judo – Viliam 
Kohút, ostatné individuálne športy – 
Vladimír Hirjak. Tajomníčkou Rady 
ŠK je Lívia Kalaninová.

Primátor Miroslav Dufinec 
sa vyjadril, že rozvoj športu a pohy-
bu ostáva jednou z priorít samotné-
ho vedenia mesta aj v nasledujúcom 
volebnom období 2022 – 2026. Zá-
roveň poďakoval za dlhoročnú čin-
nosť odchádzajúcemu predsedovi 
Rady ŠK a jeho nástupcovi pogratu-
loval k zvoleniu do funkcie.

lk

BRONZOVÝ MAJSTER V BOXE NA SLOVENSKU 
Michalovský boxer Adam Bruno Rafaj v staršom doraste 
vo váhovej kategórii do 67 kg na Majstrovstvách Slovenska 
v boxe 2022 konaných začiatkom decembra v  Galante obhájil 
v silnej konkurencii tretie miesto, ktoré získal aj v roku 
2021. Pod vedením trénerov Ivana Adámeka a Stanislava 
Vagaského je to pre michalovský box a pre priaznivcov tohto 
športu v našom meste po dlhšom čase dobrá  správa.

Slávka Rafajová

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská futsalová liga, XXVII. ročník
8. 1., 9. kolo: od 14.00 hod., športová hala GPH
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – DHC SLÁVIA PRAHA 
11. 1., 18.00 hod., MOL liga žien – 12. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC SLOVAN BRATISLAVA
6. 1., 18.30 hod., 26. kolo – Tipos liga 

HK DUKLA INGEMA – HC MV TRANSPORT PREŠOV
13. 1., 17.30 hod., 28. kolo – Tipos liga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHA MARTIN
14. 1., 16.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHA MARTIN
15. 1., 10.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – VLCI ŽILINA
7. 1., 16.15 hod., Kaufland extraliga dorastu 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – VLCI ŽILINA
8. 1., 10.15 hod., Kaufland extraliga dorastu 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HC KOŠICE
14. 1., 19.00 hod., Kaufland extraliga dorastu 
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

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


