
Mesto Michalovce sa pripája k celosvetovým oslavám GivingTuesday

DEŇ DAROVANIA 

A ŠTEDROSTI

#GivingTuesday je odpove-
ďou na nákupný ošiaľ počas 
Black Friday a Cyber Mon-

day, známych už aj na Slovensku. 
Ľudia na celom svete sa v tento deň 
spoja, aby spravili dobrý skutok. 
#GivingTuesday je sviatok šted-
rosti, dávania a dobrovoľníctva. 
Je to deň, kedy sa po celom svete 
oslavujú dobré skutky a šíri dobro. 
Jedinečným spôsobom spája rôz-
ne skupiny ľudí – firmy, rodiny aj 
jednotlivcov a povzbudzuje k pre-
javom štedrosti.

Myšlienka #GivingTuesday sa 
uchytila aj na Slovensku a teší nás, 
že aj v Michalovciach, ktoré sú dob-
rovoľníckymi aktivitami už známe. 
Tento rok Mesto Michalovce oslávi 
sviatok darovania dvomi aktivitami. 

Zamestnanci michalovského 
mestského úradu sa pokúsia splniť 
40 vianočných prianí pre deti, kto-
ré sú klientmi Centra pre deti a ro-
dinu v Michalovciach. Sú to deti, 
ktoré sa ocitli v krízovej životnej 
situácii a v náhradnom rodinnom 
prostredí trávia časť svojho det-
stva. Akcia potrvá od 30. novembra 
do 15. decembra. Splnené pria-
nia vo  forme vianočných balíčkov 
budú odovzdané do sociálneho 
zariadenia v predvianočnom čase.

Druhá aktivita je určená pre 
všetkých obyvateľov a návštevníkov 
Michaloviec, ktorí využívajú služ-
by mestskej hromadnej dopravy. 
Mesto na sviatok darovania 30. no-
vembra 2021 poskytne v tento deň 
dopravu zdarma.

Svoj zmysel pre aktivity pomoci, 
dobrovoľníctva a  darovania preu-
kázali zamestnanci Mesta Micha-
lovce už niekoľkokrát. V roku 2018 
na sviatok darovania Mesto pripra-
vilo dobrovoľnícku akciu „Štedré 
dlane“, v rámci ktorej sa vyzbieralo 
242 eur na uvarenie predvianočnej 
kapustnice pre 250 osôb v  hmot-
nej a  sociálnej núdzi. V  roku 2019 
sa vyzbieralo 657 eur, za ktoré sa na-
varila chutná kapustnica pre 500 
osôb a zakúpilo sa 50 párov teplých 
ponožiek pre ľudí bez prístrešia. 

Veríme, že aj tento rok bude vý-
zva dobra a pomoci úspešná a spl-
níme vianočné priania detí, pre kto-
ré darčeky pod stromčekom nie sú 
samozrejmosť.

jj

Slovensko už piaty rok po sebe zaplavia dobré skutky na #GivingTuesday, sveto-
vý deň darovania a štedrosti. Najväčšia oslava dobra na svete sa tento rok koná 
30. novembra 2021. Ľudia na celom svete sa v tento deň spoja, aby spravili dobrý 
skutok.
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ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2021

CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2021

Mestské zastupiteľstvo Michalovce môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré mali či majú vzťah k mestu a ktoré 
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí, 
ktoré obohatili určitú oblasť života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu priateľstva 
či medziľudských vzťahov. O udelení tohto verejného uznania rozhoduje mestské zastupiteľstvo z vlastného podnetu 
alebo na návrh primátora mesta. Čestné občianstvo sa udeľuje spravidla jednej osobnosti v danom roku. O udelení 
sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor Mesta. O termíne a spôsobe slávnostného odovzdania budeme včas 
informovať. Za rok 2021 bolo čestné občianstvo udelené Jozefovi Puškášovi.

Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva, 
primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského 
úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe 
ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. Ceny mesta Michalovce sa doteraz vždy odovzdávali na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. 
Pandémia koronavírusu priniesla zmenu aj v tomto smere a odovzdávanie ocenení sa uskutoční, keď to 
epidemiologická situácia a obmedzujúce platné opatrenia dovolia. Ceny mesta za rok 2021 boli schválené týmto 
jednotlivcom a kolektívom: 

doc. Mgr. Jozef Puškáš, ArtD.
Narodil sa v  Michalovciach 

9. februára 1951. Po maturite 
na  Strednej všeobecnovzdelávacej 
škole Michalovce (teraz Gymná-
zium Pavla Horova) vyštudoval 
Vysokú školu múzických umení 
v  Bratislave. Vyše dve desaťročia 
pracoval v  rozličných novinách 
a  časopisoch ako publicista a  fil-
mový a  literárny kritik. V  deväť-
desiatych rokoch sa  zamestnal na 
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU 
ako pedagóg Ateliéru scenáristickej 
tvorby, dve funkčné obdobia pôso-

bil aj ako prorektor tejto školy. Do 
literatúry vstúpil už počas štúdia 
poviedkovou zbierkou Hra na život 
a na smrť (1972), v ktorej o.i. reagu-
je na predčasnú smrť svojho otca, 
záhradníka Poľnohospodárskej 
technickej školy v  Michalovciach. 
Jeho kinematografickým debutom 
bol film Štvrtý rozmer, ku ktorému 
napísal scenár podľa vlastnej rov-
nomennej novely. Je autorom ďal-
ších kníh poviedok (Utešené skla-
mania, Sny, deti, milenky, Vreckový 
labyrint, Freud v  Tatrách), romá-

nov (Priznanie, Záhrada v  piatom 
období roka, Smrť v  jeseni, Zlodej 
duší) a  realizovaných scenárov 
(Prípad na vidieku, Zo života Dona 
Juana, Čajová šálka lásky, Zima 
kúzelníkov). Jeho diela boli prelo-
žené do viacerých jazykov, je no-
siteľom literárnych cien a  uznaní.  
Za scenár k televíznemu filmu Du-
šičky seniorov (2013) získal Cenu 
Igric ako prvý scenárista v histórii 
tejto ceny. V  súčasnosti ďalej vyu-
čuje scenáristiku na VŠMU a venu-
je sa literárnej tvorbe. 

Mgr. Jozef Ihnácik
Mgr. Jozef Ihnácik sa narodil  

v roku 1936 v Trebišove. Po maturi-
te na tamojšom gymnáziu absolvo-
val Filozofickú fakultu UPJŠ v Pre-
šove. V priebehu štúdia na vysokej 
škole pretekal za Sláviu v  ľahkej 
atletike. Zúčastnil sa na majstrov-
stvách vysokých škôl Slovenska 
v ľahkej atletike. 

V  Michalovciach pôsobí od 
roku 1959. Najprv ako učiteľ na 
Strednej poľnohospodárskej škole 
v Michalovciach, od roku 1990 ako 
jej riaditeľ. 

Aktívne sa venoval atletike. Bol 
zakladateľom a predsedom atletic-
kého klubu pri SPTŠ v Michalov-
ciach. Dve desaťročia vykonával 
funkciu OV ČSTV. V  rokoch 1972 
– 1993 bol tajomníkom basketba-
lového klubu Lokomotíva PS Mi-
chalovce. Mládežnícke družstvá 
a družstvo mužov štartovali v celo-
slovenských súťažiach. Starší žiaci 
sa na majstrovstvách Slovenska dva-
krát umiestnili na treťom mieste. 

Aktívne, už aj ako dôchodca, 
sa až do zranenia zúčastňoval se-

niorských olympiád, kde sa umiest-
ňoval na popredných miestach. 
Od  polovičky 70. rokov pôsobil 
veľmi aktívne ako funkcionár v mi-
chalovskom basketbale, kde pôsobí 
dodnes. Vo výbore 1.BK Micha-
lovce pomáha pri organizovaní 
rôznych basketbalových podujatí. 
1.BK Michalovce nadväzuje na bo-
haté tradície a  úspechy, ktoré boli 
dosiahnuté za 85 rokov pri rozvoji 
a  činnosti basketbalu v  Michalov-
ciach. Jozef Ihnácik si počas svojho 
pôsobenia získal rešpekt a uznanie 

za neúnavnú prácu pre basketbalo-
vé hnutie, a to u všetkých generácií 
hráčov i trénerov.

Pri príležitosti 85. výročia vzniku basketbalu v Michalovciach.
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doc. ThDr. Michal Hospodár

Doc. ThDr. Michal Hospodár 
študoval na Cyrilometodskej bo-
hosloveckej fakulte v  Bratislave. 
Štúdium teológie úspešne ukončil 
a po vysviacke pôsobil v pastorácii 
ako kaplán v  Michalovciach, ne-
skôr v Poprade a následne od roku 
1997 v novovzniknutej Farnosti sv. 
Petra a Pavla v Košiciach – Terase, 
kde zotrval do júna 2004. 

V roku 1991 bol Michal Hospo-
dár jedným zo zakladajúcich členov 
Spolku sv. Cyrila a Metoda a od  roku 
1999 až doteraz je predsedom Spol-
ku sv. Cyrila a Metoda Michalovce. 
Doc. Hospodár pôsobí v spolku už 
dlhé obdobie a počas jeho pôsob-
nosti, okrem iného, v  roku 2014 
odhalil spolok drevené súsošie slo-

vanských apoštolov Cyrila a Metoda 
v  životnej veľkosti na Hollého ulici, 
prispel k  tomu, aby pamätná tabuľa 
v budove Gymnáziu P. Horova v Mi-
chalovciach pripomínala ThDr. Jána 
Murína. Na území mesta Michalovce 
spolok organizoval viaceré cirkevné 
slávnosti a  spomienkové podujatia. 
Jubilujúci Spolok sv. Cyrila a  Me-
toda, ktorému už viac ako dve de-
saťročia Doc. Hospodár predsedá, 
vo svojej činnosti nadväzuje na býva-
lú Jednotu sv. Cyrila a Metoda, ktorá 
vznikla v roku 1941 a zanikla násilne 
s likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1950. Prvé obnovujúce valné 
zhromaždenie sa uskutočnilo 2. mar-
ca 1991 v Michalovciach. Spolok má 
niekoľkotisícovú členskú základňu.

Michal Hospodár pracuje napl-
no v  akademickom a  tiež cirkev-
no-mediálnom prostredí. V  roku 
1995 sa stal zodpovedným redak-
torom Gréckokatolíckeho kalen-
dára a  rediguje ho bez prestávky 
doteraz. V roku 1997 bol vymeno-
vaný za člena redakčnej rady Du-
chovného pastiera (revue pre kňa-
zov), pôsobí ako externý redaktor 
gréckokatolíckeho časopisu Slovo, 
spolupracuje s košickou redakciou 
evanjelizačného rádia Lumen. Bol 
aj členom Rady pre médiá pri KBS 
a hovorcom Košickej eparchie. 

Od roku 2002 pôsobí ako od-
borný asistent na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej uni-
verzity. Je členom jej vedeckej rady, 

podpredsedom Akademického se-
nátu GTF PU a tiež členom redakč-
nej rady univerzitného časopisu 
Na Pulze. V roku 2010 mu bol ude-
lený titul docent. Vo svojej vedeckej 
práci sa zameriava na pastorálnu 
teológiu, pastorálnu psychológiu, 
odovzdávanie viery i formáciu bu-
dúcich kňazov. 

Pri príležitosti 80. výročia založenia bývalej Jednoty sv. Cyrila a Metoda, 30. výročia 
jej obnovenia a vzniku Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Miestny odbor Matice slovenskej

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

Miestny odbor Matice sloven-
skej (MO MS) v Michalovciach bol 
založený na valnom zhromažde-
ní 7.  novembra 1920 ako „odboč-
ka Matice slovenskej“ za účasti 60 
miestnych sympatizantov. Za pred-
sedu MO MS bol  zvolený Michal 
Slávik, za tajomníka agilný školský 
inšpektor Michal Sekey, ktorý stál 
pri zrode michalovského odboru.

Časom počet členov  v  Micha-
lovciach narastal. Matičiari v meste 
a v okolitých obciach založili osve-
tové krúžky, organizovali divadelné 
predstavenia a  založili knižnicu 
(s  230 knihami) a  12 školských 
knižníc. Miestny odbor definoval 
svoje pôsobenie v oblasti vedeckej, 

ľudovo-výchovnej, organizovaní 
jazykových kurzov, ochotníckom 
divadle, vo zveľaďovaní matičnej 
knižnice a v zakladaní školských či 
obecných knižníc. Matičiari sa tiež 
pričinili o  rozvoj slovenského 
ochotníckeho divadelníctva. Spo-
lu s  členkami Živeny, Slovenskou 
ligou a  inými spolkami nacvičili 
mnoho úspešných predstavení, 
s ktorými žali úspechy v Michalov-
ciach i  v  širokom okolí. Aj vďaka 
ochotníckemu divadlu čoraz viac 
prenikala spisovná slovenčina me-
dzi Zemplínčanov, ktorí ju pred ro-
kom 1918 neovládali veľmi dobre.

Činnosť MO MS v  Michalov-
ciach bola, ako aj v  súčasnosti je, 

rôznorodá. Členovia Matice  uspo-
radúvali Matičné dni, organizovali 
umelecké výstavy, obľúbenými sa 
stali spomienkové večery na vý-
znamných slovenských národných 
dejateľov. Pod vedením pedagóga 
Leopolda Havelu pôsobil  spevo-
kol, ktorý mal 50 členov. Tiež bol 
založený hudobný, spevácky a  di-
vadelný odbor. V  roku 1928, pri 
príležitosti 10. výročia vzniku re-
publiky, sa z iniciatívy Michala Se-
keya prijal plán postaviť pamätník 
A. I. Dobrianskemu. Aktivity mati-
čiarov mali pre rozvoj mesta a jeho 
okolie obrovský význam, pričinili 
sa okrem iného aj o vznik pamät-
ných izieb, a  to  o  pamätnú izbu 

Pavla Horova, Gorazda Zvonické-
ho, Viliama Gaňu a mons. Františ-
ka Jozefa Fugu. 

V súčasnosti je predsedom MO 
MS v  Michalovciach Ján Eštok, 
podpredsedom primátor Viliam 
Zahorčák. Miestny odbor Matice 
slovenskej v Michalovciach sa aj na-
ďalej snaží spolupodieľať na rozvoji 
mesta, a  to participáciou na rôz-
nych podujatiach či už literárneho, 
výtvarného, hudobného charakte-
ru, ako aj organizovaním výstav, 
prednášok, či  besied k  výročiam 
významných osobností a  udalos-
tí, tiež úzko spolupracuje so Slo-
vákmi žijúcimi v  zahraničí, najmä 
na Ukrajine. 

Základná škola na Moskovskej 
ulici v Michalovciach je najstaršou 
školou v meste. Svoje brány otvorila 
po prvýkrát 1. septembra 1961 ako 
nová a  moderná škola. Do škol-
ských  lavíc v tom čase zasadlo 1100 
žiakov, ktorým sa venovalo 38 uči-
teľov pod vedením riaditeľa Štefana 
Kolesára. 

V prvom desaťročí budova školy 
slúžila aj strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej, ktorá v  tom čase 
zaberala polovicu priestoru. Žiaci 
sa učili v dvoch zmenách. Základná 
škola patrila medzi tie s  nadprie-
mernými výsledkami. Žiaci dosaho-
vali úspechy v  rôznych športových 
disciplínach, vo vedomostných 
i   umeleckých súťažiach. Na škole 
fungoval spevácky zbor, ktorý re-

prezentoval školu na rôznych súťa-
žiach a kultúrnych podujatiach. 

V  súčasnosti školu navštevuje 
478 žiakov, pedagogický zbor tvorí 
28 učiteľov, post riaditeľa zastáva 
PaedDr. Marek Novák. Už niekoľko 
rokov patrí škola medzi špičku v za-
vádzaní moderných informačných 
technológii. Škole sa darí moderni-
zovať nielen vyučovací proces, ale aj 
interiér a exteriér školy. V triedach 
sú vytvorené oddychovo-relaxačné 
zóny, triedne knižnice a  čitateľské 
kútiky. Deti sa učia aj vonku v out-
doorovej triede, ktorá je súčasťou 
prírodnej školskej záhrady. Škola 
sa zapája do kultúrneho aj  spolo-
čenského diania, podporuje dobro-
voľníctvo. V roku 2019 benefičným 
koncertom prispela finančnou čiast-

kou na rehabilitačnú liečbu človeku, 
ktorý to nutne potreboval, za  čo 
získala cenu Humanitný čin roka 
2019. Škola je zapojená do projektu 
Zdravá škola – škola podporujúca 

zdravie. Žiaci sa pod vedením pe-
dagógov aktívne zapájajú do súťaží 
a olympiád a umiestňujú sa na po-
predných miestach v okrese, kraji 
aj na celoštátnych súťažiach. 

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach.

Pri príležitosti  60. výročia vzniku školy.


