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Deň otvoreNých 
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pri príležitosti svetového 
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Michalovce – hlavné 

Mesto Michalov

V stredu  28.  septembra  sme  sa-
pokúsili  o prekonanie  nášho  vlast-
ného rekordu. V Chemkostav Aréne 
sa uskutočnil už šiesty ročník podu-
jatia  Michalovce  Michalom  a Mi-
chaelám,  ktoré  organizuje  Mesto 
Michalovce. Aj tentokrát sme sa po-
kúsili  prekonať  rekord  z roku  2013 
v počte  Michalov  a Michael  v tom 
istom čase na jednom mieste. Zatiaľ 
sa zastavil na čísle 413. Bohatý prog-
ram  bol  pripravený  nielen  pre  Mi-
chalov a Michaely, ale pre všetkých, 
ktorí  sa  chceli  zabaviť  a stráviť  prí-
jemný  večer  v spoločnosti  Michala 
Hudáka,  skupiny  Drišľak  a kapely 
Desmod či speváčky Niky Karch. 

Spomínaný rekord sa nám nepo-
darilo prekonať ani tento rok. Pred-
večer  meninového  dňa  všetkých 

Michalov a Michael sme ich v aréne 
napočítali  spolu  386.  O neúspechu 
však  nemôže  byť  reč.  Radosť  nám 
urobil certifikát potvrdzujúci rekord 
v najväčšom  počte  nositeliek  žen-
ského  mena  Michaela  na  jednom 
mieste. V Chemkostav Aréne sa ich 
stretlo  77.  Spestrením  zábavného 
programu bolo aj odovzdanie sym-
bolického  občianskeho  preukazu, 
ktorý  si  od  primátora  prevzal  Mi-
chal  Tvrdý,  organizátor  Motozrazu 
Sveta  motocyklov.  Toto  obľúbené 
podujatie oslávilo svoje 15. narode-
niny. Moderátor predstavil divákom 
najstaršieho a najmladšieho prítom-
ného  Michala.  Deväťdesiatročný 
Michal Mazúr a malý,  ešte  len  roč-
ný,  Miško  Ďulaj  dostali  od  primá-
tora  mesta  darčekové  tašky.  Všetci 

Michalovia a Michaely mali na po-
dujatie  vstup  zadarmo  a domov  si 
odniesli tričko s logom akcie. Jedna 
Michaela sa stala víťazkou tomboly 
a domov si odniesla meninový dar-
ček v podobe nového televízora.

Podujatie venované všetkým Mi-
chalom  a Michaelám  sa  konalo  pr-
výkrát v roku 2011. Radnicu a mest-
ské  kultúrne  stredisko  inšpirovala 
k organizovaniu takejto akcie histo-
rická legenda o Michalovi, ktorý bol 
zakladateľom mesta. Zábavný prog-
ram s názvom Michalovce s Michal-
mi,  Michalom  a Michaelám  otvoril 
aj  vtedy  moderátor  Michal  Hudák 
a divákov potešila rodáčka z Micha-
loviec,  speváčka  Misha.  Uprostred 
bohatého  programu  sa  oficiálne 
predstavovalo  nové  michalovské 
logo, ktoré dnes už všetci poznáme.

Počas  nasledujúcich  ročníkov 
zavítali do nášho mesta Michalovia 
a  Michaely  z rôznych  kútov  Zem-
plína,  Slovenska  ale  aj  zo  zahrani-
čia. Cieľ bol a ostáva každý rok ne-
menný  –  stať  sa  hlavným  mestom 
Michalov a tromfnúť rekord, v kto-
rom sa v rovnakom čase na jednom 
mieste  stretne čo najviac nositeľov 
spomínaných mien. Veríme, že toto 
podujatie si bude získavať stále viac 
a viac  priaznivcov,  a že  do  Micha-
loviec budú prichádzať Michalovia 
a Michaely zo širokého okolia. 

Mária Stričková

Počas roka sa v našom meste uskutočňuje mnoho zaujímavých podujatí – rôzne 
koncerty, vystúpenia, divadelné predstavenia, či iné zábavné, spoločenské 
a športové akcie. Sú obľúbené tak u Michalovčanov ako i u tých, ktorí zavítajú 
do srdca Zemplína. V Michalovciach sa ale koná aj jedno unikátne podujatie. 
Je venované všetkým nositeľom krstných mien Michal a Michaela, ktoré majú 
spoločný základ slova ako Michalovce.

Pozývame vás na
módnu prehliadku

FashioN
Days

16. októbra 
od 15:00 hod.

hlavný program 
o 19.00 hod.

Mestská športová hala

Pozývame vás na 
program pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším

vďaka vám
igor kucer 

a emotion group

18.októbra 
o 16.00 hod.

veľká sála MsKS

Už šiesty ročník podujatia Michalovce Michalom a Michaelám



pobačeňe miža z varoša

Cešil mi še jak male dzecko. Prišlo mi pismo o tim, že i toho roku varoš-
ska chiža richtuje štretnuce pre šickich Mižov. Kartka prišla i šovgroj Mižoj. 
I druhoho, co mi štretnul, ta take pismo mu prišlo. No ňe vonkaľ do varo-
ša na jardze. Teraz pririchtovaľi paradňe sebe šednuc do chemkostavackej 
športovej areni. Ľem ľistok na totu paradu sebe mal každi popredku vibrac 
u informačkoj. Skoro mi zabul, že pisaľi i o občankoj, gu overeňu, či bizovňe 
mi Mižo. 

Večar me še šicke trojo zešľi pred arenu. Šicko klaplo i buľi me dnuka. 
Šumňe nas usadziľi skoro do peršoho šoru. Kec mi zbačil Miža Hudaka, 
ta mi až šerco podskočilo. I Drišľaci buľi na mojo gusto. I mi sebe z ňi-
ma pocichi zašpival. Mňe še vidzelo, že jest nas veľo. Ozda i na rekord. 
No jak šickich zrachovaľi, i komisar popočitaľi, ta še ukazalo, že rekord 
teraz spraviľi ľem Mižaňe. Jich na perši raz prišlo rekordnich šidzemdze-
šatšidzem. 

Program bul i o tomboľe. Jedna Mižaňa sebe odňesla peršu cenu – novu-
čički televizor. Vitrimal mi do konca, i kec dachtorim bulom dluho. Šak taki 
špivaci ne každi dzeň u Mihaľovci. Ozdaľ na tak rok nas pridze išče vecej. 
Bo bizovňe u Mihaľovci vecej Mižov, jak nas toho roku bulo.

Vaš Mižo z varoša

Našo šveto

Dotazník o službách 
v sociálnej oblasti mesta
Mesto Michalovce 
sa usiluje o tvorbu 
sociálnej politiky, 
ktorá bude vychádzať 
predovšetkým z potrieb 
a požiadaviek obyvateľov. 
Preto sa na Vás obraciame 
s prosbou o spoluprácu.

Dovoľujeme  si  Vás  požiadať 
o vyplnenie priloženého dotazníka, 
s cieľom  získania  informácií  o Va-
šich  predpokladaných  potrebách 
služieb  v sociálnej  oblasti  a o Va-
šich  názoroch  a  očakávaniach  sú-
visiacich  s  rozvojom  sociálnych 
služieb v Michalovciach.

Vyplnením  tohto  dotazníka 
sa pokúsime s Vašou pomocou sta-
noviť priority v poskytovaní služieb 
v sociálnej  oblasti  mesta  a zároveň 
informácie  z  neho  získané  budú 
podkladom  pre  formovanie  a  tvor-
bu nového komunitného plánovania 
v našom  meste.  Vyplnený  dotazník 
Vás,  prosíme,  odovzdať  v Turistic-
kej  informačnej  kancelárii,  Mest-
ský  úrad,  Nám.  osloboditeľov  30, 
Michalovce,  do  31.  októbra  2016. 
Dotazník môžete vyplniť aj elektro-
nicky na www.michalovce.sk.

Neuvádzajte, prosím, Vaše meno 
a  ani  sa  nepodpisujte  –  dotazník 
je anonymný.

Dotazník nájdete na strane 13.
OSV MsÚ

10. 10.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
12. 10.  rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia  
  MFK Zemplín Michalovce
12. 10.  účasť na pietnom akte na Cintoríne Červenej armády na Hrádku
12. 10.  prijatie zástupcov Gruzínskej republiky
13. 10.  otvorenie Burzy práce v hale Gymnázia P. Horova
13. 10.  rokovanie predsedov komisií pri VÚC Košice

aktivity primátora

�  aktuality

Vykročte za zdravím
Celoslovenský seminár 
Vykročte za zdravím sa 
konal v dňoch 15. – 18. 
septembra v Grand hoteli 
Bellevue, a.s., v Hornom 
Smokovci.

Pozvané  boli  olympijské  kluby 
(OK)  z  Bratislavy,  Prievidze,  Košíc, 
Liptova,  Spiša  a  Michaloviec.  OK 
Michalovce  reprezentovali  Mária 
Hajduková, Emília Nemcová, Helena 
Ľašová  a  Anna  Peterčíková.  Všetky 
pozvané OK si pripravili  jednu cvi-
čebnú hodinu. Vychádzky a cvičenia 
nordic walkingu pripravila predsed-
níčka  OK  Vysoké  Tatry  a zároveň 
inštruktorka nordic walkingu Mária 
Jasenčáková.  Účastníčky  seminára 
privítala Mária Mračnová a predsta-
vila jednotlivé olympijské kluby. 

Prvé  cvičenie  s  paličkami  pred-
viedol OK Bratislava a druhé cviče-
nie s overbalom OK Liptov. OK Ko-
šice  je  známy  prezentáciou  pilates, 
ktorý  je  vhodný  hlavne  pre  staršie 
vekové  skupiny.  Odtiaľ  účastníčky 
seminára prešli do Tatranskej Lom-
nice. Lanovkou sa vyviezli na Skalna-
té pleso. Tretí deň ráno predvádzala 
cvičenie s overbalom Helena Ľašová. 
Cvičenie  bolo  zamerané  na dvojice 
a svojou zábavnou formou si získalo 
kladný ohlas u prítomných. 

Večer  bolo  zhodnotenie  celého 
priebehu seminára. Mária Mračno-
vá poďakovala za účasť. Vďaka patrí 
SOV,  ktorý  zorganizoval  seminár 
pre  skôr  narodených.  Účastníčky 
seminára z OK Michalovce vyjadru-
jú poďakovanie predsedovi Jozefovi 
Uchaľovi. 

Anna Peterčíková 

Deň zdravotníckej školy
Šiesty ročník Dňa Strednej 
zdravotníckej školy 
v Michalovciach sa konal 
na Nám. osloboditeľov 
23. septembra. 

Žiaci štvrtého ročníka pod vede-
ním vyučujúcich prezentovali svoje 
vedomosti z jednotlivých študijných 
odborov  –  zdravotnícky  asistent, 
farmaceutický laborant a masér. Po-
skytli verejnosti meranie tlaku krvi, 
vyšetrenie  krvnej  skupiny,  odber 
krvi na glykémiu, percentuálny po-
diel  celkového  tuku  v tele,  percen-
tuálny  podiel  kostrového  svalstva, 
meranie  viscerálneho  tuku  v  tele, 
meranie BMI, masáže a zábaly. Sú-

časťou  prezentácie  bolo  aj  obozná-
menie širokej verejnosti s liečivými 
účinkami  bylinkových  čajov  a  ich 
ochutnávka.

Obyvatelia  mesta  spoznali  bla-
hodárne  účinky  liečivých  mine-
rálnych  vôd.  Ochutnali  minerálne 
vody zo Slovenska, z Čiech a Ukraji-
ny. Súčasťou prezentácie bolo aj zvi-
diteľnenie  regionálnej  minerálnej 
vody zo Sobraneckých kúpeľov.

Akcia  našich  žiakov  prináša 
každoročne  pozitívnu  reakciu  ve-
rejnosti  a  aj  tento  rok  prebehla 
v príjemnej  pracovnej  atmosfére, 
na ktorej sa podieľali nielen peda-
gógovia a žiaci, ale aj spokojní ob-
čania nášho mesta.

Mgr. Jana Poľašková 

MiCHal KoVáč
Narodil sa 5. augusta 1930 
v obci Ľubiša. Po ukončení 
školy pracoval v bankovníctve 
až do roku 1989. Od roku 1989 
bol poslancom Federálneho 
zhromaždenia. V rokoch 
1989 až 1991 bol ministrom 
financií. Michal Kováč bol 
15. februára 1993 zvolený 
vtedajším parlamentom 
a 2. marca 1993 inaugurovaný 
do úradu prezidenta Slovenskej 

republiky. Funkčné obdobie skončilo 2. marca 1998. 
V roku 2000 mu prezident Rudolf Schuster prepožičal 
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. 
Zomrel 5. októbra vo veku 86 rokov. Česť jeho pamiatke.

POďaKOVaNIe
Firma DOMSPRÁV, s.r.o., venovala sponzorský dar 

Kombinovanému dennému stacionáru pre deti 
na Markušovej ulici. Termostatické hlavice v celom 

zariadení mestských jaslí, ktoré deťom venovala firma, 
výrazne zlepšia komfort jaslí a tým spríjemnia deťom 

pobyt v tomto zariadení. Za sponzorský dar a ústretovosť 
sa chceme spolu s deťmi úprimne poďakovať celej firme 

a osobitne Ing. Petrovi Marekovi.
KDSD



Podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je to jeden z medzinárodne 
uznávaných dní. Každoročne pouka-
zuje na problematiku globálnej po-
travinovej bezpečnosti a nedostatku 
či dostupnosti potravín vo svete. Deň 
16. október ako Svetový deň potravy 
alebo Svetový deň výživy sa zapísal 
do dejín v roku 1979. V ten rok bol 
vyhlásený na konferencii Organizácie 
Spojených národov pre výživu a poľ-
nohospodárstvo FAO – Food and Ag-
riculture Organisation of the United. 

Vo svete ešte stále existujú obrov-
ské rozdiely v dostupnosti potravín. 
Pokým jedni žijú v prepychu a blaho-
byte, ďalší trpia a zomierajú od hla-
du. Svetový deň potravy je uznávaný 
vo viac ako 150 krajinách po celom 
svete. V niektorých krajinách sa ve-
nujú najmä problematike nových 
technológií pri produkcii potravino-
vých surovín, inde riešia základný 
problém – nedostatok potravín a hla-
dovanie. V každom prípade extrémy 
zdraviu neprospievajú. V bohatých 
krajinách ide o prejedanie sa. V kra-
jinách tretieho sveta ľudia umie-
rajú pre nedostatok jedla. Dopady 
na zdravie a život človeka sú v oboch 
prípadoch alarmujúce. Podľa FAO 
bola v roku 2009 dosiahnutá kritická 
hranica miliardy hladujúcich po ce-
lom svete v dôsledku rastúcich cien 
potravín a finančnej krízy. Štatistiky 
hovoria, že v súčasnosti žije 17 % 
obyvateľov Európskej únie pod hrani-
cou chudoby. Z tohto dôvodu bol rok 
2010 vyhlásený Európskou komisiou 
za Európsky rok boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu.

S chudobou úzko súvisí nedos-
tatok potravín a fakt, že si ľudia 
nemôžu dovoliť kupovať kvalitné po-
traviny, a to sa odráža na ich zdraví. 
Na Slovensku nemožno hovoriť o hla-
dovaní, no téma vyváženej racionál-
nej stravy u ľudí zo sociálne slabších 
rodín je tabu. A nejde len o deti ale aj 
širokú skupinu dôchodcov a starších 
ľudí, ktorí žijú v hmotnej núdzi alebo 
v chudobe. Slovensko je jednou z kra-
jín, ktoré si pripomínajú Svetový deň 
potravy. Ľudia by sa mali zamyslieť 
nad konzumovanou stravou a potra-
vinami neplytvať, no na druhej stra-
ne príliš na ich kvalite nešetriť. Ciele 
pre trvalú udržateľnosť (2015 – 2030) 
obsahujú záväzok všetkých členských 
štátov OSN podieľať sa maximálnou 
mierou na dostupnosti potrebných 
potravín pre všetkých obyvateľov na-
šej planéty.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

Svetový deň 
potravy

z pera viceprimátora

� aktuality

Pamätný deň našej histórie
V tomto roku 
si pripomíname 
už 98. výročie vzniku 
československej republiky. 
Miestny klub českého 
spolku pripravuje 
spomienkovú slávnosť 
28. októbra o 16.00 hod. 
v Zemplínskej knižnici 
G. Zvonického.

Boj  Slovákov  a Čechov  za  ná-
rodnú slobodu a za vznik českoslo-
venského štátu nebol  jednoduchý. 
Oba národy si v období prvej sve-
tovej  vojny  uvedomovali,  že  chcú 
nové  riešenie  slovenskej  a českej 
národnostnej  otázky  v rámci  Ra-
kúsko-Uhorska. Oslobodzovací boj 

mohli rozvíjať hlavne Slováci a Če-
si usídlení v USA. Oficiálnu podo-
bu  dostala  táto  myšlienka  v prvej 
dohode uzavretej Slovenskou ligou 
a Českým  národným  združením 
v meste Cleveland koncom októb-
ra 1915. Hlavné centrum zahranič-
ného odboja Čechov a Slovákov sa 
utvorilo  vo  Francúzsku.  V Paríži 
vznikla začiatkom roku 1916 Čes-
koslovenská  národná  rada,  ktorej 
predsedom sa  stal T. G. Masaryk, 
tajomníkom  PhDr.  E.  Beneš  a zá-
stupcom  Slovákov  PhDr.  M.  R. 
Štefánik.  Jej hlavným cieľom bolo 
získať súhlas západných mocností 
s povojnovým  usporiadaním  čes-
koslovenského štátu. Medzitým sa 
rozšírili rady československého za-
hraničného vojska vo Francúzsku, 
Taliansku a najmä v Rusku.

Masaryk skoncipoval Pittsbur-
skú  dohodu,  ktorú  podpísali 
30. mája  1918  predstavitelia  slo-
venských  a českých  organizácií 
v USA. Dohoda vyzdvihla, že čes-
koslovenský  štát  bude  republikou 
a jeho zriadenie bude demokratic-
ké. Keď sa 28. októbra 1918 rakús-
ko-uhorská monarchia podriadila 
mierovým podmienkam, Národný 
výbor  v  Prahe  vyhlásil  českoslo-
venskú  samostatnosť.  Slovenská 
politická  reprezentácia  vyhlásila 
30.  októbra  1918  Deklaráciu  slo-
venského  národa,  v ktorej  žiada-
la  úplnú  nezávislosť  slovenského 
národa  v rámci  československého 
štátu. Prvým prezidentom Česko-
slovenskej republiky sa stal PhDr. 
T. G. Masaryk.

Mgr. Vlasta Vojníková

Poznáme víťazov letných súťaží
Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu v tomto roku 
už po štvrtýkrát žrebovala 
25 šťastlivcov letnej 
turistickej súťaže Kráčaj 
s rodinou dolným 
Zemplínom. 

Do  súťaže  sa  zapojilo  493  sú-
ťažiacich.  Bola  určená  pre  rodiny 
s deťmi, ktoré navštívia počas let-
nej  sezóny  turistické  miesta,  prí-
rodné krásy, zaujímavé atraktivity, 
ale aj menej známe zákutia na dol-
nom  Zemplíne.  Výhercom  prvej 
ceny,  horského  bicykla,  sa  stal 
Filip  Firment.  Kolobežku  vyhral 
Matej  Ďurík  a  nový  skateboard 
patrí  Noemi  Štundovej.  Mimo-

riadnu  cenu,  cyklistickú  prilbu, 
získala Júlia Biliková z USA, ktorá 
so  svojou  rodinou  navštívila  dol-
ný  Zemplín  z najvzdialenejšieho 
regiónu.  Cena  útechy  –  hustilka 
poteší  Alexa  Chromča.  Zoznam 
ďalších výhercov nájdete na www.
michalovce.sk a v oznamoch tele-
vízie  Mistral.  Hlavné  ceny  veno-
vala Zemplínska oblastná organi-
zácia  cestovného  ruchu,  ďalšími 
sponzormi bolo Mesto Michalov-
ce, Domspráv, s. r. o., Michalovce 
a Tomi Slovakia, s. r. o.

Pri príležitosti 50. výročia turiz-
mu na Zemplínskej šírave vyhlásila 
Zemplínska  oblastná  organizácia 
cestovného ruchu súťaž Leto s čer-
veným  muškátom  na  Zemplínskej 
šírave. Kvety už dávno v minulosti 
sprevádzali  našich  predkov  počas 
celého  života,  spríjemňovali  obyd-

lia, okolie, ulice. Takmer v každom 
zemplínskom  okne  nesmel  chý-
bať  červený  muškát,  ktorý  farebne 
dotváral  región.  Cieľom  aktivity 
na základe  tejto  myšlienky  bolo 
podnietiť  majiteľov,  aby  vyzdobili 
nielen svoje domy, chaty, rekreačné 
zariadenia  na  Zemplínskej  šírave, 
ale zároveň prispeli k jej skrášleniu. 
Tri  najkrajšie  výsadby  červených 
muškátov  na Zemplínskej  šírave 
získavajú  finančnú  čiastku  v hod-
note  po 200 €.  Šťastnými  výherca-
mi sa stali Eva Vagášiová, Eva Ču-
chranová a Ladislav Hromada.

Predseda  predstavenstva  Zem-
plínskej  oblastnej  organizácie  ces-
tovného  ruchu  Viliam  Zahorčák 
odovzdá ceny prvým trom účastní-
kom  obidvoch  súťaží  v  najbližších 
dňoch.

Iveta Pazičová

VýstaVba napreduje
Prebiehajúca výstavba nemocnice 
novej generácie v Michalovciach 
sa presunula dovnútra budovy a in-
tenzívne napreduje. Od ukončenia 
železobetónového skeletu sa podarilo 
zrealizovať hydroizoláciu a termoizo-
láciu strešného plášťa, osadiť väčšinu 
okien a zatepliť dve strany fasády. 
Vo vysokom štádiu rozpracovanosti 
sú interiérové priečky, vnútorné 
inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, 
rozvody zdravotechniky a medicín-
skych plynov. Práve v týchto dňoch 
sa kladú rozvody špeciálneho systému 
podlahového vykurovania a chlade-
nia. Okrem spomínaných prác bude 
do jari 2017 ukončená inštalácia 
výťahov pre verejnosť a pre logistiku 
aj vstupného turniketu. Aktuálne 
pracuje na stavbe až 150 pracovníkov 
z 15 dodávateľských spoločností.

28. október 1918
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Festival literatúry 
V dňoch 20. – 22. septembra 
prebiehal v Krajskej 
knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene 
Festival literatúry 
a stretnutie kráľov čitateľov 
z celého Slovenska. 

Našu Zemplínsku knižnicu Go-
razda Zvonického (ZKGZ) a mesto 
Michalovce  v ňom  reprezentovala 
aktuálna  kráľovná  detských  čitate-
ľov  Dominika  Pehaničová,  žiačka 
ZŠ  T.  J.  Mousona.  Pre  účastníkov 
bol  pripravený  pestrý  a zaujímavý 
program,  stretnutia  so  spisovateľ-
mi  a dotyky  so  súčasnou  detskou 
literatúrou.  Dominika  Pehaničová 

svojou  prezentáciou  sprístupnila 
širokej  slovenskej  verejnosti  zau-
jímavosti  nášho  mesta,  regiónu 
a podujatí ZKGZ Michalovce. Krá-
ľov  čitateľov  z celého  Slovenska 
prijala aj primátorka mesta Zvolen 
Ing. Lenka Balkovičová, ktorej kaž-
dý  účastník  porozprával  o živote 
vo svojom rodnom meste. 

Z festivalu  počas  tvorivej  diel-
ne  vzniklo  posolstvo  pre  čitateľov 
a spisovateľov,  z ktorého  vyplýva 
akými potrebnými sú knihy pre ži-
vot  človeka  a aké  je  dôležité  čítať 
v dnešnej  pretechnizovanej  dobe, 
kde  čitateľská  gramotnosť  deti  je 
na nízkej úrovni. 

Mgr. Iveta Majvitorová

PáleNica Borisa FilaNa – záBavNý Program
14. 10. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

vďaka vám – igor kucer a emotioN grouP
18. 10. o 16.00 hod., veľká sála MsKS

Na skle maľovaNé – legeNDárNy muzikál
23. 10. o 19.00 hod., Mestská športová hala

výstavy
myroN ŠPeNik – výBer z tvorBy
do 31. 10., galéria MsKS

literáti z NaŠí čtvrti
výstava osobností českej literárnej scény
do 30. 10., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Program kina
14. 10. piatok o 21.00 hod.

zilioNári  2016
akčná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov   České titulky

15. 10. sobota o 19.30 hod.
16. 10. nedeľa o 20.00 hod.

iNFerNo  2016
thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

15. – 16. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
DevÄŤ Životov PáNa FÚzika  2016
rodinná komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

15. 10. sobota o 17.45 hod.
20. 10. štvrtok o 18.00 hod.

iNŠtalatér  2016
komédia ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originálna verzia

16. 10. nedeľa o 17.45 hod.
18. 10. utorok o 19.30 hod.

oPerácia aNthroPoiD  2016
vojnový, triler, historický, životopisný  VB, ČR, FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

19. 10. streda o 19.30 hod.
komorNá  2016
dráma KÓREA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

20. 10. štvrtok o 19.30 hod.
21. 10. piatok o 21.10 hod.
23. 10. nedeľa o 19.45 hod.

Jack reacher: NevracaJ sa  2016
akčný thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov   Slovenské titulky

21. 10. piatok o 19.30 hod. 
22. 10. sobota o 21.15 hod.

zilioNári  2016
akčná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov   České titulky

21. 10. piatok o 17.20 hod.
DieŤa BriDget JoNesoveJ  2016
romantická komédia  VB/FR/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov   Český dabing

Študenti navštívili 
koncentračné tábory
Každý z nás má už nejaké 
informácie o holokauste, 
o koncentračných 
táboroch, akým bol 
osvienčim. Mnohí plánujú 
navštíviť tento tábor, no 42 
študentov SoŠ technickej 
v Michalovciach nabralo 
odvahu a začiatkom 
októbra navštívili jedno 
z najpochmúrnejších 
“múzeí” Európy a sveta. 

Počas  spoločných  hodín  sme 
navštívili  materský  tábor  Osvien-
čim  –  nemecky  Auschwitz,  ale 
aj  neďalekú  Brezinku,  či  Birke-
nau.  Študenti  sa  dozvedeli,  kedy, 
pre  koho  a  za  akým  účelom  bol 
postavený  koncentračný  tábor. 
Na vlastné oči videli pozostatky po 
väzňoch  –  tisíce  topánok,  niekoľ-

ko kilogramov okuliarov, niekoľko 
kusov  protéz,  tony  ostrihaných 
vlasov,  kufre  s  menami  pôvod-
ných  majiteľov,  zvyšky  detského 
oblečenia, hygienického vybavenia 
a kuchynského  náradia,  ktoré  nič 
netušiaci židia, Poliaci či Rómovia 
so sebou priniesli v nádeji na lepší 
život. 

Pravú podstatu nacistickej raso-
vej ideológie sme mali možnosť vi-
dieť až v Brezinke. Tu nešlo o žiad-
ny  pracovný  tábor,  išlo  o  továreň 
na smrť. Ubytovne väzňov, ostnaté 
drôty,  trosky  krematórií,  železnič-
né koľaje a  rampa smrti,  táborová 
„nemocnica“ a iné.

Každý  by  raz  za  život  mal  toto 
miesto navštíviť a vytvoriť si vlastný 
obraz o hrôzach, ktoré napáchali na-
cisti. Je dôležité, aby mladí ľudia ne-
podľahli názorom iných a nežili len 
zo sprostredkovaných informácií.

PhDr. Antónia Sabová
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michalovčan informujemichalovčan informuje

 Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
Zostrih rozhovorov

Téma: stavba Nemocnice novej generácie v Michalovciach
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Divadlo pri fontáne – repríza záznamu predstavenia SUPERŽENA

denne od 14.00 hod. 

Do StaVu MaNžElSKéHo VStúPili...

Ing. Marcel Bodnár  
a PhDr. Martina Vlková

Ján Leško  
a Magdaléna Varkondová

Ing. Radoslav Štefanič  
a MUDr. Alexandra Čenčariková

Vladimír Hvizdoš  
a Mgr. Katarína Pastiríková

Miroslav Kapitáň  
a Mgr. MartinaBobíková

JUDr. Peter Fedačko  
a Mgr. Mária Bali-Balintová

Mgr. Jozef Polačko  
a Bc. Radka Kovalčíková

Ing. Michal Porvaz  
a Tatiana Reynolds
Ing. Ján Barbarič  

a JUDr. Andrea Fedorová
Filip Kovber  

a Mgr. Natália Žudelová

VítaME MEDZi NaMi NaŠiCH NaJMENŠíCH...
Jakub Korpa

Barbora Andrejčinová
Michaela Gavalová

Emma Štěrbová
Tomáš Virčík

Adam Deliman
Nicolas Fedor
Pavol Béreš

Matiáš Kravec

Netradičný školský deň zažili žiaci 1. ročníka 3. októbra, kedy sa na našej škole 
uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. V úvode akcie privítal všetkých prí-
tomných šašo Šestko, ktorý spolu s prvákmi predniesol krátky sľub. Slávnostné po-
dujatie obohatil veselý kultúrny program. Za sprievodu príjemnej hudby boli žiaci 
1. ročníka pasovaní za právoplatných žiakov našej školy a dostali imatrikulačný 
list. Spolu so šašom si na záver zaspievali peknú pieseň a po nej ich v jedálni čakalo 
ešte sladké prekvapenie. Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich 
usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s peknými zážitkami.

ZŠ, Okružná 17

Deň bez áut
V rámci Európskeho 
týždňa mobility Mladé 
ekologičky zo ZŠ t. J. 
Moussona v Michalovciach 
pripravili nielen pre svojich 
spolužiakov ale aj ich rodičov 
niekoľko aktivít zameraných 
na propagáciu ekologického 
spôsobu dopravy. 

Už  niekoľko  dní  pred  týmto  týž-
dňom  informovali  rodičov  žiakov  na 
rodičovskom  združení  o vplyve  do-
pravy  na  životné  prostredie,  o mož-
nostiach  ekologickejšieho  a priateľ-
skejšieho  správania  sa  k našej  Zemi, 

aký  negatívny  vplyv  má  sústavné  vy-
vážanie sa v autách aj na naše zdravie. 

Žiaci  na  prvom  stupni  si  so  svoji-
mi  učiteľkami  problematiku  dopravy 
stvárnili výtvarným prejavom. Symbo-
lické stopy človeka prilepili pred vchod-
mi do budovy, aby každému pripome-
nuli, že je potrebné chodiť pešo. Starší 
žiaci  spracovali  danú  problematiku 
formou rozhlasovej relácie a prípravou 
Dňa bez áut, ktorým daný  týždeň vy-
vrcholil. Ekohliadky v daný deň udeľo-
vali  vlastnoručne  zhotovené  pochvaly 
pre rodičov, učiteľov a deti, ktoré prišli 
do školy pešo. Tí, ktorí prišli do školy 
autom, dostali symbolickú pokutu ako 
upozornenie, že je Deň bez áut. 

Mgr. Lenka Paľová

Nové skúsenosti 
a vedomosti
Študenti Strednej 
odbornej školy obchodu 
a služieb v Michalovciach 
sa aj v tomto školskom roku 
zúčastnili odbornej praxe 
vo Viničkách.

V dňoch 19. – 23. septembra získa-
vala  trieda  III.C  (odbor  manažment 
regionálneho cestovného ruchu, služ-
by v cestovnom ruchu) pod vedením 
triednej učiteľky Mgr. N. Mihočkovej 
teoretické a praktické zručnosti, vedo-
mosti a skúsenosti z rôznych odborov 
(agroturistika, jedlé kvety v gastronó-
mii,  potraviny  21.  storočia,  tradičná 
maďarská kuchyňa).

Navštívili  aj  množstvo  pamiatok 
v okolí, napr. vyhliadkovú vežu Tokaj, 
Vínny dom v Malej Tŕni, najnižší bod 
Slovenska  v  Kline  nad  Bodrogom, 
kaštieľ Františka II. Rákocziho v Bor-
ši, vlastivedné múzeum v Trebišove. 

Odborná prax bola zameraná pre-
dovšetkým  na  vinárstvo  a  vinohrad-
níctvo. Študenti absolvovali prehliadku 
vinárskeho  závodu  a  vínnych  pivníc. 
Samozrejme, nechýbala ani degustácia 
tokajských vín. Nové poznatky využili 
pri tvorbe výstupného projektu.

Ďakujeme  vedeniu  školy  za  mož-
nosť absolvovať takúto prax a všetkým, 
ktorí  sa  nám  v  plnej  miere  venovali, 
za nové vedomosti a krásne zážitky.

Ivana Šaffová
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Súčasťou jesenného čísla novín Michalovčan je farebná fotopríloha. Veríme, že bude príjemným spoločníkom pri dobrej 
káve či teplom čaji, a že sa spolu s nami prostredníctvom fotografií vrátite v spomienkach na niektoré zo zaujímavých 
podujatí, ktoré sa konali v Michalovciach. V našom meste bolo nespočetné množstvo výstav, koncertov, spoločenských 
a športových podujatí. Nemohli sme uverejniť fotografie zo všetkých ale veríme, že vás náš výber poteší. 

jesenné fotonávraty

Ples mesta michalovce

Reprezentačný ples mesta Michalovce už tradične otvára plesovú sezónu v našom meste. Deviaty ročník tohto obľúbeného spoločenského podujatia 
sa uskutočnil 9. januára v Chemkostav Aréne. Moderátorskú taktovku nad priebehom plesu prevzali známa herečka a rodáčka z Michaloviec Lucia Lapišáková 
a populárny český herec a zabávač Martin Dejdar. Pre hostí bol pripravený bohatý kultúrny program v podaní hudobných skupín Desmod a New Barbados, 
ľudovej hudby FS Zemplín či Tanečnej školy Grácia. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie slovenskej vzdušnej akrobatky Ariadny Vendelovej.

súťaž vo vystreľovaní silvestrovských zátok

Unikátna súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína je v našom meste už tradíciou. Pripravujeme ju každý rok pred budovou mestského úradu 
a je neodmysliteľnou súčasťou silvestrovského programu v meste. V ostatnom ročníku sa na štartovaciu čiaru postavilo 56 súťažiacich. Veríme, že tento rok 
ich bude ešte viac a že sa niekomu podarí prekonať rekord z roku 2005, kedy zátka zo šumivého vína doletela do vzdialenosti 31 m.

Živá biela voda

Otužovanie v našom regióne má čoraz viac priaznivcov. Stretávajú sa na sviatok Troch kráľov, aby si zaplávali v chladných vodách Laborca. 
Michalovských otužilcov prišli podporiť aj otužilci z Košíc či Vranova nad Topľou. Podujatie Živá biela voda organizuje OZ Návraty a záujem 
o otužovanie z roka na rok rastie.
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majstrovstvá mesta v korčuľovaní

Majstrovstvá mesta Michalovce v korčuľovaní žiakov základných škôl zorganizovali Hokejový klub Mládež Michalovce, Mesto Michalovce a predajňa Fann 
Sport. Do súťaže sa tentoraz zapojili štyri základné školy, a to ZŠ Pavla Horova, ZŠ na Krymskej ulici, ZŠ na Školskej ulici a ZŠ T. J. Moussona. 

Jarný beh michalovčanov

V marci sa konal druhý ročník Jarného behu Michalovčanov. Prihlásiť sa mohli ženy aj muži všetkých vekových kategórií. Dĺžka trate predstavovala 
3,15 km a organizátormi podujatia boli Atletický klub Michalovce, Mesto Michalovce a Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce.

majstrovstvá európy kňazov

Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale sa konali v Michalovciach. Veľmi nás potešilo, že si zástupcovia katolíckej cirkvi pre jubilejný desiaty ročník 
tohto podujatia vybrali práve naše mesto. Víťazmi tohto ročníka sa stali kňazi z Portugalska. Slovensko sa umiestnilo na 7. mieste. 

Bájna atlantída

Pesničky niekoľkonásobného slovenského hudobného Slávika Miroslava Žbirku zazneli v muzikáli Atlantída po prvýkrát na Slovensku práve v Michalovciach. Jeho 
predpremiéra sa konala 14. februára v Chemkostav Aréne. Muzikál vznikol pod taktovkou režiséra a choreografa – michalovského rodáka – Janka Ďurovčíka. 
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Farmársky deň

Park študentov sa 21. mája zaplnil farmármi zo Zemplína. Stovky návštevníkov si mohli pozrieť ťažké stroje, plodiny a poľnohospodárske zvieratá. Na svoje si prišli 
laici aj odborníci. Podujatie takéhoto charakteru sa v Michalovciach uskutočnilo po prvýkrát. Vystavovaná technika mala hodnotu viac ako dva milióny eur. 

Deň rodiny

Stalo sa už tradíciou, že v máji sa pravidelne koná Deň rodiny. Klub kresťanských pedagógov zorganizoval 4. ročník tohto podujatia 20. mája. Záštitu nad ním 
prevzal primátor mesta Viliam Zahorčák. Pomoc a podporu prejavili aj hasičský a záchranný zbor, polícia, Červený kríž ako aj MsKS. 

veľká noc v meste

Metropola Zemplína aj tento rok dýchala veľkonočnou atmosférou. Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre obyvateľov mesta krásnu veľkonočnú 
výzdobu. Farebné kraslice okrášlili kamennú fontánu a bonusom bol kraslicový strom pri tribúne na Námestí osloboditeľov. 

ekumenický pašiový sprievod

Ekumenický pašiový sprievod bol v Michalovciach aj tento rok na Veľký piatok. Toto tradičné podujatie je spoločným dielom michalovských cirkví 
a zúčastňuje sa na ňom veľký počet veriacich, ktorých spája umučený a ukrižovaný Ježiš Kristus. 



�  iNZercia

Dni na poctu mesta

Predposledný júnový týždeň sa niesol v duchu podujatia Dni na poctu mesta. Mestské kultúrne stredisko, michalovská radnica a Zemplínske múzeum 
pripravili sériu podujatí, ktoré prebiehali od 21. do 26. júna. Michalovčania ale aj návštevníci si pripomenuli významné udalosti späté s dejinami nášho mesta. 

Deň Južanov

V športovom areáli ZŠ na Okružnej ulici sa 3. júna zišli obyvatelia Sídliska juh, aby si spoločne užili kultúrno-športové podujatie Deň Južanov, ktoré 
má už niekoľkoročnú tradíciu. Rodičia s deťmi si zmerali sily v netradičných športových disciplínach, po ktorých čakal na všetkých pestrý kultúrny program. 

Podvihorlatský maratón

V nedeľu 1. mája sa uskutočnil už 32. ročník podvihorlatského maratónu, súčasťou ktorého bol aj Michalovský polmaratón a ako novinka aj Polmaratónska štafeta. 
Na štarte sa prezentovalo 84 maratóncov, 141 polmaratóncov a v 22 štafetových družstvách 83 bežcov. Spestrením bola účasť štafetového družstva RIO 2016. 

Jarný jurmarok

Málokto si vie v našom meste predstaviť koniec apríla a začiatok mája bez Jarného jurmarku. Okrem tradičného varenia kotlíkového guľášu a vystúpení 
folklóristov nechýbali ani detské preteky na Bani v love rýb. V Parku študentov sa konal už 15. ročník jarnej ceny Michaloviec v parkúrovom skákaní.
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sos deň 3

Začiatkom júna sa pred OC Zemplín všetky záchranárske zložky aj armáda pripravovali na zásah proti rukojemníkom, na výbuch autobusu, zachytenie 
nebezpečnej chemickej látky v rieke Laborec, ale aj na záchranu života obetí rukojemníckej drámy. Našťastie nešlo o skutočný zásah, ale o podujatie SOS deň 3. 

Prezident v michalovciach

Do nášho mesta zavítal 10. júna na oficiálnu návštevu prezident Andrej Kiska. Jeho prvé kroky smerovali na mestský úrad, kde ho privítali dievčatá 
v zemplínskych krojoch, ktoré ho ponúkli tradičným chlebom a soľou. Prezident si to potom namieril medzi obyvateľov mesta, ktorí už naňho netrpezlivo čakali.

 luskáčik

Mestské kultúrne stredisko uviedlo balet Luskáčik v podaní ruského baletu Sankt Peterburg. Luskáčik je balet v dvoch dejstvách a troch obrazoch od Čajkovského 
a patrí medzi najhranejšie diela klasického baletného repertoáru. V našom meste ste ho  mohli vidieť vďaka generálnemu konzulovi SR v Petrohrade A. Čisárovi. 

hug Day 2016

Deň objatí sa stretol v našom meste s pozitívnymi reakciami. Milé gesto potešilo mnoho ľudí na ulici či pracovníkov rôznych inštitúcií. Dobrovoľníci tak 
obyčajným objatím rozdávali ľuďom dobrú náladu. Každý pri objatí dostal aj malý darček v podobe papierika s motivačným citátom na zlepšenia dňa. 
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majstrovstvá vo futbale a letný streetball

V rámci 47. ročníka zemplínskeho jarmoku sa aj športovalo. V športovom areáli ZŠ, Okružná 17 sa uskutočnili Majstrovstvá vo futbale hráčov 
nad 50 rokov. Priaznivci basketbalu sa mohli zapojiť do turnaja Letný streetball 2016, ktorý sa konal v areáli Základnej školy P. Horova v Michalovciach. 

Špacirki po varošu

Záver prvého prázdninového mesiaca patril histórii. Obľúbené „Špacirki po varošu“ sa konali v piatok 29. júla. Tentokrát záujemcovia navštívili 
Pravoslávny katedrálny chrám svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici. Tento sakrálny objekt je sídelným chrámom tunajšieho biskupa. 

zemplín veterán ralley

Klub historických vozidiel Michalovce zorganizoval už 11. ročník Zemplín veterán ralley. Akcia začala 24. júna na Námestí slobody v Michalovciach 
a skončila 26. júna na Zemplínskej šírave. Tento rok sa spolu s veteránmi v centre mesta predviedli aj autá značky BMW s tuningovou úpravou.

motozraz sveta motocyklov

K vrcholom letnej sezóny motorkárov sa už niekoľko sezón radí aj Motozraz sveta motocyklov na Zemplínskej šírave. 15. ročník otvoril svoje brány 
18. augusta. V piatok vyrazila kolóna tisícok motorkárov do ulíc nášho mesta. Cieľom bolo Námestie slobody, kde jazdcov každoročne víta dav obyvateľov. 
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my sme východ

Festival My sme východ opäť zavítal do Michaloviec. Podujatie sa teší veľkej obľube, o čom svedčil vysoký počet návštevníkov. Je všeobecne známe, že východniara 
spoznáš v dave jednoducho. Je s ním zábava a má srdce na správnom mieste. Bohatý kultúrny program moderoval Milan „Junior“ Zimnýkoval a Marián Čekovský.

káčer na bicykli 2016

Nadácia TA3 pravidelne organizuje charitatívnu akciu, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Peter Káčer, správca nadácie TA3 prešiel na špeciálne upravenom 
bicykli trasu z Vysokých Tatier na východ Slovenska  a zase späť do našich veľhôr. Jednou zo zastávok na jeho cyklotrase 4. augusta bolo aj naše mesto.

Nové partnerské mesto

Mesto Michalovce malo doposiaľ osem družobných miest. Počas Zemplínskeho jarmoku sa ich počet zvýšil na deväť. Novým partnerským mestom 
Michaloviec sa stalo mesto Liptovský Mikuláš, ktoré pribudlo k mestám Vyškov, Vila-real, Jaroslav, Užhorod, Kavarna, Sátoraljaújhely, Pančevo a Cognac.  

zemplínske slávnosti

Priaznivci tradičnej ľudovej kultúry sa určite potešili 57. ročníku folklórneho festivalu spevu a tanca v Michalovciach – Zemplínskym slávnostiam. Ani tento 
rok nechýbalo sprievodné podujatie – tancovanie Karičky. V klenotnicovom programe sa predstavili rôzne folklórne skupiny a súbory.



1�  DotaZNík

i. záklaDNé ÚDaJe
1.  Pohlavie      a) muž        b) žena
2.  Uveďte váš vek .....................
3.  Zakrúžkujte Vaše najvyššie ukončené vzdelanie:
  a) základné
  b) stredné
  c) učňovské
  d) učňovské s maturitou
  e) vysokoškolské I. stupňa
  f) vysokoškolské II. stupňa
  g) vysokoškolské III. stupňa

ii. sociálNe sluŽBy
1.  Zakrúžkujte, aké je Vaše sociálne postavenie:
  a) študent
  b) pracujúci
  c) dôchodca
  d) nezamestnaný
  e) invalidný dôchodca
  f) iné (uveďte, prosím) ......................................

2.  Na koho sa obrátite v prípade, že by ste po-
trebovali získať informácie o niektorej zo so-
ciálnych služieb:

a)  na človeka, ktorý sa s podobným problémom 
už stretol

b)  na organizácie, ktoré tieto služby poskytujú
c)  na členov rodiny, na známych
d)  na úrady (mestský úrad, okresný úrad, úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnu po-
isťovňu, atď.)

e)  pohľadám informácie na internete
f)   iné zdroje (prosím, napíšte aké) ........................

..............................................................................
g)  neviem

3.  Aký  je  Váš  (alebo  u  Vášho  príbuzného)  so-
ciálny problém?

a)  problém s mobilitou 
b)  problém s vykonávaním sebaobslužných úko-

nov (problém s hygienou, wwso stravovaním 
a dodržiavaním pitného režimu, s vyprázdňo-
vaním  močového  mechúra  a hrubého  čreva, 
so zdravotnou starostlivosťou)

c)  problém s prípravou stravy
d)  problém so starostlivosťou o domácnosť
e)  problém  s uplatňovaním  práv  a právom 

chránených záujmov (vybavovanie úradných 
záležitostí, pomoc pri  vybavovaní osobných 
dokladov,  pri  podávaní  písomných  podaní, 
vypisovaní  tlačív,  pri  písomnej  komunikácii 
v úradnom styku atď.)

f)  problém s bývaním
g)  problém s využívaním voľného času
h)  problém s komunikáciou
ch)  problém  so  zabezpečovaním  starostlivosti 

o dieťa
h)  iné  (napíšte,  prosím,  aké)  ...............................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

4.  Pri riešení niektorého z vyššie uvedených prob-
lémov využívate niektorú nasledovne uvedenú 
sociálnu službu (alebo Váš príbuzný)?

a)  útulok
b)  nocľaháreň
c)  domov na pol ceste
e)  zariadenie núdzového bývania
f)  poskytovanie sociálnej služby v zariadení do-

časnej starostlivosti o deti
g)  poskytovanie pobytovej sociálnej služby v zaria-

dení pre seniorov, alebo v zariadení opatrovateľ-
skej služby, alebo v špecializovanom zariadení

h)  domáca opatrovateľská služba
ch) prepravná služba
i)   sprievodcovská a predčitateľská služba
j)   odľahčovacia služba
k)  poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
l)   iné (prosím, uveďte) ..........................................

..............................................................................

5.  Využívate  Vy  (alebo  Váš  príbuzný)  niektorú 
z uvedených iných služieb mesta Michalovce?

a)  stravovanie pre dôchodcov a určené skupiny 
občanov

b)  pranie a žehlenie bielizne
c)  pedikúra
d)  rehabilitačné úkony

6.  Ak využívate niektorú zo sociálnych služieb 
resp. iných služieb uvedených v predchádza-
júcich dvoch otázkach, uveďte prosím, kto je 
jej poskytovateľom a mieru spokojnosti:

a)  nespokojnosť
b)  slabá spokojnosť
c)  priemerná spokojnosť
d)  spokojnosť
e)  vysoká spokojnosť

Názov poskytovateľa služby: ..................................
...................................................................................

7.  Aká forma poskytovania služby by Vám vy-
hovovala najviac?

a)  ambulantná  (za  sociálnou  službou  klient  do-
chádza)

b)  terénna (sociálna služba sa poskytuje v prirodze-
nom rodinnom prostredí prijímateľa t. j. doma)

c)  pobytová (súčasťou služby je ubytovanie, čiže 
sociálna služba sa poskytuje v zariadení celo-
ročne, resp. týždenne)

8.  Aké  služby v sociálnej oblasti  alebo zariade-
nia podľa Vás v meste chýbajú a sú potrebné?

  Môžete zakrúžkovať viaceré možnosti:
a)  nocľaháreň (osobe, ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie 
užívať  sa  poskytuje:  prenocovanie,  sociálne 
poradenstvo,  nevyhnutné  ošatenie  a obuv. 
V nocľahárni  sú  vytvorené  podmienky  na 
vykonanie  nevyhnutnej  základnej  osobnej 
hygieny a podmienky na prípravu stravy)

b)  domov na pol ceste (osobe, ktorá nemá zabez-
pečené ubytovanie a ukončila pobyt v inom za-
riadení, napr. detský domov, alebo osobe, ktorá 
ukončila  pobyt  v ochrannom  zariadení  napr. 
nápravno-výchovné  zariadenie,  sa  poskytuje 
ubytovanie  na  určitý  čas,  sociálne  poraden-
stvo, pracovná terapia, pomoc pri pracovnom 
uplatnení. V domove na pol ceste sú vytvorené 
podmienky na vykonanie nevyhnutnej základ-
nej  osobnej  hygieny, podmienky  na  prípravu 
stravy,  je zabezpečená možnosť prania, žehle-
nia a vykonávania záujmovej činnosti)

c)  pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a pod-
pora zosúlaďovania rodinného a pracovného 
života  (je  to  terénna sociálna  služba v rámci 
ktorej mesto poskytne opatrovateľku rodičovi 
dieťaťa, ktorý nemôže sám alebo s pomocou 
rodiny zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa 
z dôvodu choroby, úrazu, kúpeľnej liečby, pô-
rodu matky, ktorá má viac detí atď. Táto služ-
ba sa poskytuje nepretržite najviac 30 dní)

d)  zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (služ-
ba sa poskytuje maloletému nezaopatrenému 
dieťaťu, ak  rodič nemôže z vážnych dôvodov 
zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa – cho-
roba,  podstúpenie  operačného  zákroku,  kú-

peľná  liečba,  nástup  do  výkonu  väzby  alebo 
výkonu  trestu  odňatia  slobody.  V tomto  za-
riadení sa takémuto dieťaťu poskytuje ubyto-
vanie na určitý čas, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie, záujmová činnosť, pomoc pri 
príprave na školské vyučovanie, doprovod.)

e)  špecializované  zariadenie  (služba  sa  posky-
tuje  občanovi  s veľmi  ťažkým  zdravotným 
postihnutím  –  stupeň  odkázanosti  min  V 
–  ide  o Parkinsonovu  chorobu,  Alzheimero-
vu chorobu, sklerózu multiplex, schizofréniu, 
hluchoslepotu,  AIDS,  atď.  V tomto  zariadení 
sa takémuto  klientovi  poskytuje  ubytovanie, 
stravovanie,  upratovanie,  pranie,  žehlenie, 
osobné vybavenie, sociálna rehabilitácia, ošet-
rovateľská starostlivosť, pracovná terapia, záuj-
mová činnosť)

f)  sprievodcovská služba a predčitateľská služba 
(sociálna služba je poskytovaná osobe, ktorá 
je  nevidiaca  alebo  prakticky  nevidiaca  a fy-
zickej  osobe  s mentálnym  postihnutím.  Ta-
kejto nevidiacej osobe sa poskytuje sprievod 
na  lekárske  vyšetrenie,  na  vybavenie  úrad-
ných záležitostí, do školy a zo školy, do práce 
a z práce. Predčítavanie sa poskytuje pri vy-
bavovaní  úradných  záležitostí,  pri  úradnej 
a osobnej korešpondencii a pri nakupovaní)

g)  krízová  pomoc  poskytovaná  prostredníctvom 
telekomunikačných  technológií  (v  rámci  tejto 
služby  sa  zabezpečí  občanom  mesta  s nepriaz-
nivým  zdravotným  stavom  v prípade  krízovej 
životnej situácie signalizácia potreby pomoci)

9.  Ktoré  skupiny obyvateľstva v meste  si podľa 
Vás zaslúžia viac pozornosti?

  a) rodiny s malými deťmi
  b) rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
  c) deti a mládež
  d) dôchodcovia
  e) osoby so zdravotným postihnutím
  f) osoby ohrozené závislosťou
  g) občania v prechodnej sociálnej kríze
  h) neprispôsobiví občania
  ch) nezamestnaní
  i) etnické menšiny
  j) iná skupina (uveďte, prosím, ktorá) .............

..............................................................................

10. Je podľa Vás dostatočne propagovaná sociál-
na oblasť mesta so svojimi službami?

  a) áno
  b) nie
  c) neviem

11. Akú  formu  poskytovania  informácií  týka-
júcich  sa  služieb  v sociálnej  oblasti  by  ste 
uprednostnili?

  a) vyhľadávanie prostredníctvom internetu
  b) letáky, propagačné materiály
  c) miestne noviny, resp. miestna televízia
  d) iné (uveďte, prosím, aké) .............................

..............................................................................

12. Uveďte, prosím, Vaše podnety, postrehy, prí-
padné námety na spoluprácu v oblasti posky-
tovania sociálnych a iných služieb v meste:

  ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
Mesto Michalovce Vám ďakuje za spoluprácu.
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ROZMIeSTNeNIe 
VeĽKOObjeMOVých KONTajNeROV

V dňoch 7. 10. – 4. 11. 2016 budú v meste Michalovce 
rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce 

na uloženie objemného odpadu:
Ul. úzka • Ul. konečná • Ul. Gagarinova • Ul. pri mlyne

Ul. topolianska • Ul. vrbovská /otočka/ 
Ul. močarianska /oproti PD/ • Ul. j. Kollára • Ul. P. jilemnického 
Ul. a. Kmeťa • Ul. kamenárska (zo zadu) • hurbanovo nábrežie  

cintorín Topolianska ul. • cintorín Močarianska ul.
cintorín Kapušianska ul.

V rámci jesenného upratovania budú VOK vyvážané pravidelne 
2-x týždenne, a to v pondelok a piatok. Nakoľko v meste prebieha 

separovaný zber, žiadame občanov mesta, aby biologicky 
rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK. 
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne pre uloženie 

objemného odpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci 
z prevádzok a objektov podnikateľov.

KÚPaLISKO PRe VeRejNOSť
od 4. 10. do 31. 10. 2016

Pondelok: sanitárny deň 
utorok: 14.00 – 16.00 hod.
Streda: 19.00 – 20.00 hod.

Štvrtok: 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
Piatok: 15.00 – 16.00 hod.
Sobota: 13.00 – 19.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.

SaUNa PRe VeRejNOSť
od 4. 10. do 31. 10. 2016

žENy
utorok: 16.00 – 18.00 hod. • Štvrtok: 16.00 – 20.00 hod.

Sobota: 13.00 – 16.00 hod.
Muži

Streda: 16.00 – 20.00 hod. • Piatok: 16.00 – 20.00 hod.
Sobota: 16.00 – 19.00 hod.

Muži • žENy • DEti
Nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.
v nedeľu vstup len v plavkách

Michatek rozhýbal 
svojich zamestnancov
Moderné firmy v rámci 
starostlivosti o zdravie 
zamestnancov zavádzajú 
fitnescentrá priamo 
na pracovisku. 

Spoločnosť MICHATEK, k.s., síd-
liaca v Michalovciach nielenže takéto 
fitnescentrum už prevádzkuje, ale na-
vyše v spolupráci s trénerom Micha-
lom  Lakatošom  zorganizovala  sériu 
fitness  workshopov  pohybovej  príp-
ravy.  Michal  „rozhýbal“  účastníkov 
kurzu  tzv.  resetmi,  t.j.  cvikmi zame-
ranými na obnovu mobility tela. Ná-
sledne pokračovali nácvikom základ-
ných pohybových vzorov a vysvetlili 
si aj ich praktické využitie v bežnom 

živote  a ich  úlohu  pri  prevencii  zra-
není.  Na  tréningoch  postupne  pre-
cvičovali a vylaďovali techniku týchto 
cvikov tak, aby si pri ich zaradení do 
tréningu  neublížili,  ale  naopak  stali 
sa efektívnym nástrojom pre zlepše-
nie  stavu  ich  pohybového  aparátu, 
poznačeného  dlhodobým  sedením 
a pre celkové posilnenie tela. 

MICHATEK,  k.  s.,  je  nemecká 
strojárenská výrobná spoločnosť, vy-
tvárajúca v srdci Zemplína aktuálne 
viac než 270 pracovných miest. Vý-
roba  kuchynských  spotrebičov  a ich 
častí  prevažne  na  export  v  spoloč-
nosti neustále narastá a preto plánuje 
v blízkej budúcnosti výstavbu a otvo-
renie svojej už tretej výrobnej haly.

ls

ZVýhODNeNé MIKROPôžIČKy 
SMe WeeK 2016

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 
budeme ako spolupracujúca inštitúcia Slovak Business 

agency ponúkať klientom zvýhodnené mikropôžičky s 2 % 
úrokovým zvýhodnením až do výšky 50 000 eur. Zvýhodnenie 

sa bude vzťahovať na žiadosti prijaté RPiC, BiC a NHF 
v období od 1. 10. – 30. 11. 2016.

Viac na tel.: 0905 479 025

Primátor Mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

saMostatný odborný(á) referent(ka) 
útvaru PriMátora – sekretariát PriMátora
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, útvar primátora 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne prvostupňové vysokoškolské vzdelanie 
b)  znalosť jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky) požadovaný 

stupeň znalostí B1, znalosť niektorého z jazykov zahraničných družobných 
miest výhodou

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný 

okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o správnom 
konaní, zákon o informáciách, všeobecný spoločenský prehľad, spoločenská 
etiketa. základy diplomatického protokolu, znalosť spisovného jazyka) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  perfektná znalosť spisovného jazyka
f)  kultivovaný verbálny a písomný prejav 
g)  komunikačné a sociálne zručnosti pri zvládaní vzťahu k rôznym kategóriám 

klientov 
 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) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 26. 10. 2016, 12.00 hod.,(hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením “Výberové konanie sekretariát primátora”. Pri osobnom doručení 
na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je po-
trebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanove-
nou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňa-
júci podmienky. 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 poskyt-
nuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu 
v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.



malý oznamovateľ

NaVžDy SME Sa RoZlúčili...

spoločenská rubrika

Mária Didirková (78)

Margita Behunová (85)

Helena Miklošová (89)

Marta Lešniaková (79)

Andrej Gajdoš (80)

Dňa 21. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mama, stará mama 

MÁRIa SeMjaNOVÁ
rod. Jenčová
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú manžel, synovia Radovan, 
Slavomír s rodinami a sestra Miloslava

spomienky

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.

Dňa 17. októbra uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustila milovaná mamka a babka 

aNNa ČIžMaRIKOVÁ
rod. Čižmárová

s láskou spomínajú synovia s rodinami

Keby sa tak dal vrátiť ten čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
V týchto dňoch uplynie 10 rokov 
od smrti milovaného manžela, otecka a dedka 

GabRIeLa hOSPODÁRa
s láskou spomína manželka a deti s rodinami

Krutá rana osudu neroztrhla naše puto. 
Hoc prešiel dlhší čas, je nám to ľúto...

Dňa 15. októbra uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá mamka a babka 

aNNa STaNKOVSKÁ
rod. Kurajdová

s láskou spomínajú dcéry Ľubka a Julka s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie alebo 
vymením za 2,5-izbový byt po rekonštrukcii s doplatkom.  
Tel.: 0908 446 411

n	Predám 3-izbový byt na Sídlisku Východ za Lidlom.  
Tel.: 0905 566 032

n	Predám pozemok v Lastomíri 4 860 m2. Cena dohodou. Len 
vážny a solventný záujemca. Tel.: 0910 943 821

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/

žetóny (1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety 
(zaslúžilý pracovník, materiál bronz, rok 1967), etikety, 
účtenky, listy, obálky, faktúry, tabule a iné predmety. Kontakt: 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Predám 2 kruhy ohradového pletiva, výška 150 cm, oceľovú 
dvojkrídlovú bránu, skladací bicykel. Dohoda istá. Tel.: 0915 344 175

n	Predám vínne a stolové hrozno. Tel.: 0903 329 669
n	Predám zachovalú obývaciu stenu vo farbe jelša medová 

o rozmere: šírka 293,5 cm, výška 196 cm, hĺbka 56 cm. Cena 
na základe dohody. Tel.: 0944 632 291

n	Predám osobné auto BMW 320d. Tel.: 0907 959 441

n	17. október od 7.00 – 17.00 hod. úseky: Ul. ukrajinská č. d. 12, 
10, 8, 6, 4, 2, Ul. užhorodská č. d. 11, 13

n	26. októbra od 8.10 do 14.00 hod. úseky: Ul. meďovská č. d. 30 
– 44 (párne čísla domov)

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

prerušenie distribúcie elektriny

V týchto dňoch uplynul rok, 
čo nás navždy opustili 
naši milovaní rodičia, starí rodičia a prarodičia 

eMa VaNŠOVSKÁ
a
MIchaL VaNŠOVSKý 

Tí, ktorí ste ich poznali, 
venujte im, prosím, tichú spomienku.

s láskou a úctou spomínajú dcéra Jana 
a syn Marián s rodinami

1�  iNZercia

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ponúka
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov 
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 3. 10. 2016 do 21. 10. 2016. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu   Adresa                   Poschodie       Bytový dom    Počet izieb   Podl.plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
76   Ul. obrancov mieru 4    1. poschodie   (malometrážny)       1,5           43,91 m2

 Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 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 Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

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 mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 4. 10. 2016 do 21. 10. 2016. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu:      Adresa:                         Poschodie:           Bytový dom:      Počet izieb
--------------------------------------------------------------------------------------------
14             Mlynská 3912/15             1. poschodie               C/22                        1

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore 
hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu 
Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



1� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

open liga 2016
Sezónu  2016  Open  ligy  SZKB 

ukončilo  1.  októbra  tretie  kolo  v lu-
čeneckej  mestskej  športovej  aréne. 
Záverečného  kola  sa  zúčastnilo  121 
štartujúcich  z 12  klubov.  Náš  Špor-
tový  Kickbox  klub  Michalovce  re-
prezentovali  piati  pretekári  Marko 
Babuka, Vasyl Klevlyanyk, Karel Svo-
bodník,  Timea  Hamariková  a Aurel 

Guberčík. Spolu získali štyri zlaté, dve 
strieborné a štyri bronzové medaily. 

V konečnom  hodnotení  sezóny 
2016 sa klub umiestnil na peknom 
šiestom  mieste  z osemnástich  klu-
bov  SZKB.  Do  konca  roka  čakajú 
nás  čakajú  ešte  viaceré  zahraničné 
súťaže. 

Elena Takáčová

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ponúka
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 83/2005 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici 
staničnej č. 3 v Michalovciach

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 3. 10. 2016 do 21. 10. 2016. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu:      Adresa:                         Poschodie:           Bytový dom:      Počet izieb
--------------------------------------------------------------------------------------------
9                Staničná 1720/3               1. poschodie                 SB                         2

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 Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

POZVÁNKa 
Na MeSTSKÚ SOFTTeNISOVÚ LIGU

Mesto Michalovce – odbor školstva a športu a jeho 
Koordinačná komisia mestských športových súťaží 
organizuje v priebehu mesiacov november – marec 

IX. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
O pohár primátora mesta Michalovce 

pre súťažný ročník 2016/2017 

Bližšie informácie: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912 
(livia.kalaninova@msumi.sk)

Basketbal
i. Bk D – PreŠov 
22. 10., 10.00 hod., Mladé ženy – Karpatská liga; športová hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i. Bk michalovce – Bkm iskra svit 
22. 10., 16.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 

i. Bk michalovce – Bk 04 ac lB sPiŠská Nová ves 
23. 10., 11.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

Futbal
mFk zemPlíN – tatraN PreŠov
22. 10., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – 13. kolo

mFk zemPlíN – ruŽomBerok 
22. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 

mFk zemPlíN – Fc uNioN Nové zámky
15. 10., 12.30 hod., I. liga ženy – 7. kolo

mFk zemPlíN – Fc uNioN Nové zámky
15. 10., 14.30 hod., I. liga juniorky – 7. kolo 
Info: www.new.mfkzemplin.sk

hádzaná
hk iuveNta – hc zlíN
19. 10., 17.30 hod., WHIL žien – 7. kolo, Chemkostav aréna

hk iuveNta – csm PloieŠŤ
22. 10., 15. 00 hod., Pohár EHF – 2. kolo/1.zápas; Chemkostav aréna

hk iuveNta – hc staNDarD luxemBurg
23. 10., 15. 00 hod., Pohár EHF – 2. kolo/2.zápas, Chemkostav aréna

hk iuveNta – iNter Bratislava
23. 10., 12.00 hod., 1.liga žien, Chemkostav aréna

hk iuveNta – ŠkP Bratislava
21. 10., 11.15 hod, I. LSD – 5. kolo

hk iuveNta – ŠkP Bratislava
21. 10., 9.30 hod, I. LMD – 5. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

ľadový hokej
hk mláDeŽ – hk havraNi PieŠŤaNy
15. 10., 14.00 hod., 1.liga juniorov - 9. kolo

hk mláDeŽ – mŠk PÚchov 
16. 10., 10.30 hod., 1.liga juniorov – 10. kolo

hk mláDeŽ – mhc martiN 
22. 10., 14.00 hod., 1.liga juniorov – 11. kolo

hk mláDeŽ – mhk 32 liPtovský mikuláŠ a. s. 
15. 10., 14.00 hod., extraliga dorast – 13. kolo

hk mláDeŽ – mhk 32 liPtovský mikuláŠ
2. 10., 10.30 hod., extraliga dorast – 14. kolo

hk mláDeŽ – hokeJové taleNty mhk 32 liPtovský mikuláŠ 
16. 10., 12.30 hod., Liga kadetov – 11. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

silový trojboj – tlak na lavičke
o Pohár matice sloveNskeJ
22. 10., 13.00 hod.; mestská športová hala
Info: L. Lechan st., tel.: 0904 220 309 

Mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce v spolupráci so Strednou 
zdravotníckou školou Michalovce usporiadali bežecké podujatie Jesenný beh 
Michalovčanov. Trať dlhú 3,4 km absolvovalo 9. októbra 116 účastníkov. 
V kategórií mužov zvíťazil Filip Džubara z TJ Obal Servis Košice a spome-
dzi žien bola najlepšia Alena Farkašová z AC Michalovce.


