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aktua l i ty

Pozývame vás na 
divadelnú komédiu

  
Aj muži mAjú 

svoje dni

13. mája 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
podujatie venované 

ženám – matkám

vďAkA vám

16. mája 
o 16.00 hod. 

veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
jedinečný program

kollárovci 
A Fs Zemplín

20. mája 
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

FArmársky deň
živé zvieratá • 

poľnohospodárska 
technika • plody 

farmárov
21. mája 

od 8.00 do 18.00 hod.
Park študentov 
vstup zdarma

Majstersky 
Slovenska
Pohyb bez bariér

2 Mladí 
fyzici
výnimočný úspech

4 Bosáková
cena
československá súťaž

5 Rekordná 
účasť
Podvihorlatský maratón

8

Modernizácia verejného 

osvetlenia

efektívnosť a výrazná úspora energie

Aký je stav osvetlenia dnes, 
v roku 2016, zhodnotil Doc. Ing. 
Dionýz Gašparovský, PhD. zo spo-
ločnosti Typhoon, autor pôvodné-
ho projektu osvetlenia, ktorý celú 
modernizáciu priebežne dozoroval.  

Sústava verejného osvetlenia 
v celom meste je v súčasnosti už 
kompletne modernizovaná a beží 
jej štandardná prevádzka. To ale ne-
znamená, ako zdôraznil doc. Gaš-
parovský, že nie sú potrebné žiadne 
servisné zásahy. Práve naopak, aby 
bola sústava vždy efektívna a aby 
bol tento stav udržateľný, konti-
nuálne sa musia vykonávať bežné 
aj mimoriadne údržbárske práce. 
V rámci modernizácie boli vyme-
nené svietidlá, výložníky, niekde 
aj stožiare a vedenia. Okrem toho 
boli nasadené regulátory osvetle-
nia – tzv. šetriče, ktoré veľkou mie-
rou prispievajú k úsporám energie. 
Technické zámery rekonštrukcie 
VO aj s reguláciou splnili predpo-
kladané parametre úspor finan-
čných prostriedkov na prevádzko-
vanie VO, aj požadované parametre 
moderného verejného osvetlenia.

Na druhej strane osvetľovacia 
sústava, ktorá je v prípade mesta 
Michalovce veľmi rozsiahla, stále 
obsahuje dedičstvo v podobe star-

ších rozvodov a osvetľovacích sto-
žiarov. Je to infraštruktúra sústavy, 
ktorá nijako neprispieva k úsporám 
energie, ale je nevyhnutná pre jej 
funkčnosť. Musí sa preto udržiavať 
a postupne – ako končí životnosť 
jednotlivých prvkov – aj vymieňať. 
Veď niektoré rozvody majú viac 
ako 40 rokov. Značné sú predovšet-
kým náklady na modernizáciu po-
dzemných káblových vedení, preto 
je celý proces postupný. V minu-
lom roku bolo opravených až 36 
káblových porúch. 

V období ostatných dvoch ro-
kov, na ktoré sa doc. Gašparovský 
vo svojom hodnotení sústredil, bolo 
modernizované osvetlenie priecho-
dov pre chodcov, sústava verejného 
osvetlenia bola rozšírená o niektoré 
nové úseky, boli vymenené káblové 
vedenia v rozsahu 1,3 km. Nasadené 
regulátory osvetlenia začali prinášať 
reálne úspory nákladov, vyčíslené až 
na 40 % v porovnaní s rokom 2011, 
ktorý je stanovený ako východiskový 
stav. Na priechodoch pre chodcov 
boli pôvodné halogenidové výbojky 
vymenené za úsporné LED svietidlá 
špeciálne určené pre priechody, a to 
v počte 52 ks. Na nových úsekoch 
osvetlenia, zo všetkých uveďme 
napr. vnútrobloky na Kuzmányho 

ulici, cestu v Žabanoch, osvetle-
nie Ul. SNP k strelnici, chodníky 
na Ul. prof. Hlaváča a Užhorodskej 
ulici, areál ZŠ, J. A. Komenského, 
boli inštalované moderné a efektívne 
LED svietidlá. Zrekonštruované bolo 
aj osvetlenie autobusovej stanice. 

Rozšírením sústavy osvetlenia 
o nové úseky bol zvýšený inšta-
lovaný príkon o 1 642 W, čo zna-
mená zvýšenie spotreby energie 
o 6 473 kWh. Modernizácia iných 
úsekov však priniesla také úspory 
energie, že sa nimi vykrylo rozší-
renie sústavy a ešte aj tak celková 
bilancia dosiahla zníženie spotre-
by o 12 409 kWh. Dôveryhodnosť 
údajov podčiarkuje fakt, že boli zís-
kané z reálnych odpočtov a faktúr.

Vývoj v technológiách osvetľo-
vania sľubuje ďalšie možnosti ze-
fektívnenia sústavy do budúcnosti. 
Tie sa zatiaľ uplatňujú pri rozširo-
vaní sústavy v čiastkových moder-
nizáciách. Ako uviedol doc. Gaš-
parovský, priebežne sa sledujú ak-
tuálne trendy a možnosti. Poukázal 
taktiež na ekonomickú návratnosť 
a zdôraznil význam dobrej kondí-
cie infraštruktúry, ktorá je nevy-
hnutným predpokladom funkč-
nosti a spoľahlivosti osvetlenia.

nč

Verejné osvetlenie je služba obyvateľstvu, ktorá má bezprostredný vplyv 
na dopravnú aj osobnú bezpečnosť, zvyšuje turistickú atraktívnosť mesta 
a v konečnom dôsledku zlepšuje kvalitu bývania. Prevádzka osvetlenia však 
stojí nemalé peniaze a dnes je priam nevyhnutné, aby osvetlenie bolo čo naj-
efektívnejšie. Záväzok zmodernizovať a zefektívniť verejné osvetlenie sme 
si dali aj v Michalovciach. Projekt modernizácie, vrátane prípravných a pro-
jektových prác, beží už od roku 2008.
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Nikomu nie je ľahostajné jeho oko-
lie. Žiť v ideálnom prostredí je určite 
snom prevažnej väčšiny ľudí. Ak ale 
prídeme na pomenovanie jednotli-
vých prvkov, narazíme na problém.

Čo je pre jedného priaznivé 
a pekné, nestretne sa s rovnakými 
hodnoteniami u druhého. Vidíme, 
že jednému sa pozdáva lavička pred 
vchodom do bytového domu. Dru-
hému zásadne prekáža jej umiestne-
nie. Požiadavka na vysadenie stro-
mu alternuje s rezolútnym odmiet-
nutím takéhoto upravenia priestoru 
pred bytovým domom. Požiadavka 
na detské ihrisko naráža na odpor 
starších obyvateľov, kvôli hlučné-
mu prostrediu, ktoré detské ihris-
ko vytvára. Jeden chce parkoviská 
pre autá, druhý čo najviac zelene. 
Množstvo majiteľov psíkov hľadá 
priestor na pohyb svojich miláčikov. 
Druhá skupina naráža na neporia-
dok po ich vyšpinení sa. Jeden chce 
zásadne riešenie križovatiek sema-
fórom, ďalší je len za riešenie okruž-
nými križovatkami.

Každý chce kvalitné cesty a chod-
níky všade a čo najskôr tam, kde 
býva práve on. Ďalšie hlasy sa ozý-
vajú za riešenie dopravy v prospech 
cyklistov s príslušnou sieťou cyklis-
tických chodníkov. Jeden je za kame-
ry na každom rohu, ďalší v tom vidí 
neprimeranú snahu o sledovanie 
občanov a vidí v tom obťažovanie 
a obmedzovanie súkromia. Jedné-
mu prekáža svetelný smog v meste 
oproti požiadavkám na čo najinten-
zívnejšie osvetlenie verejných pries-
transtiev.

Niet jednoducho univerzálne za-
definované len jedno a bezkonfliktné 
riešenie. Na každý problém a jeho 
riešenie sa objavia protichodné hlasy, 
ba až kritika. I keď ambíciou každej 
samosprávy je docieliť čo najviac 
spokojnosti u občanov, nie stále je to 
možné reálne docieliť. A to nemám 
na mysli tých, ktorí nikdy s ničím 
neboli a ani nebudú spokojní. Sme 
preto vďační za každú úprimnú pri-
pomienku, za každú dobre miene-
nú radu. Zvlášť si vážime a ceníme, 
ak sa zohľadní i názor iného, odbor-
né stanovisko, vysvetlenie súvislostí, 
o ktorých nevedel. No najmä, že nie 
všetko sa dá urobiť hneď, v celom 
meste a v rozsahu, ktorý vyžaduje 
veľký objem financií. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

Všetci 
chceme 
len dobre

z pera viceprimátora

Škola života seniorov
Z iniciatívy obyvateľov 
zariadenia pre seniorov 
vznikla Škola života 
seniorov, ktorej hlavným 
predmetom sú myšlienky 
na zamyslenie a ich dopad 
na zdravie človeka.

Tajnosti myslenia sú aj pre seni-
orov aktuálne, lebo myslením si člo-
vek riadi, napĺňa zmysel života. V hla-
ve im lietajú rôzne myšlienky a len od 
nich záleží, ako ich počúvajú, ako im 
rozumejú, ako ich triedia, ktorých sa 
chcú zbaviť a čo robiť, aby sa ich túžby 

splnili. Veľa mrzutostí cez deň si člo-
vek spôsobuje sám. Každá myšlienka 
má totiž tvorivú moc a akú myšlien-
ku si človek vytvorí, taký bude oka-
mih, v ktorom sa bude nachádzať celý 
deň. Človek v seniorskom veku má 
dosť dôvodov na prežívanie rôznych 
žiaľov. Keď sa ich nedokáže zbaviť, 
vtedy nezdravý žiaľ v sebe predlžuje. 
Pretrvávajúce utrpenie narúša dennú 
aktivitu, zabraňuje mu žiť svoj život 
v spokojnosť. 

Zmyslom školy života seniorov 
je ovládať tajomstvo myšlienok 
a poznať dopad na zdravie človeka.

r.r.

2. 5.  porada primátora
2. 5.  prijatie nového riaditeľa 
VVS, a.s. podnik Michalovce
2. 5.  rokovanie predstavenstva 
VVS, a.s. v Košiciach
3. 5.  rokovanie so zástupcami 
spoločnosti Eustream, a.s.
4. – 8. 5.  návšteva družobného 
mesta Kavarna v Bulharsku
10. 5.  rokovanie k podmienkam 
riešenia statickej dopravy v meste
10. 5.  prijatie účastníkov 
medzinárodného maliarskeho 
a sochárskeho plenéra a účasť 
na vernisáži z plenéra
10. 5.  účasť na skúške Divadla 
pri fontáne
11. 5.  účasť na otvorení 
podujatia zdravotných sestier 
a pôrodných asistentiek
11. 5.  rokovanie k príprave 
Programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja mesta
12. 5.  účasť na slávnostnej 
akadémii MŠ na Leningradskej ul.
13. 5.  rokovanie regionálnej 
Rady ZMOS

aktivity primátora

pobačeňe miža z varoša

Zos žadnoho jurmarku ňeodidzem, žebi mi ňeokoštoval laci pečeň. Gu 
tomu male pivko. No a kamarata tam najdzem furt na falatok bešedi. Tak 
mi še richtoval i toho roku na jarni jurmarok. Jak mi prichodzil gu Jednoce, 
ta do nosa mi uderila inakša pachota. Puščil mi še po ňej. Dzeškaľ me to 
cahalo gu šidzemnastkoj i gu kulture.

Zdaľeka mi obačil chlopov i ňevesti, co coškaľ mišaľi u veľkich i meňšich 
kotľikoch. Až utedi mi še zdohadal. Šak to varja kotľikovi guľaš. Ta pujdzem 
falatok sebe pokibicovac. No i bulo s kim. I na Ukrajincov mi natrafil. Pitam 
še jich: „Ta to jaki guľaš varice?“ „Mižu, to ňe guľaš, to varime boršč.“ Ta po-
koštoval mi i z toho boršču. I mi pomuch pomišac dzivkom zos technickich. 
Ňeobešlo še to ľem z guľašom. Bula i zapraška. I mi sebe z ňima pošpival. 
No i u počlivojsci mi dočekal vihodnoceňa. 

Ľubilo še mi. Bo planoho guľašu mi ňenašol. Jagbač še šicok minul. 
I na laci pečeň mi toho roku zabul.

Vaš Mižo z varoša

Najľepši guľaš

Michalovčanky majsterky Slovenska

1200 tanečníkov bolo rozdele-
ných do kategórii ako napr.: street 
dance, show dance, scénické tance 
a ďalšie. Odborná porota zložená 
z významných tanečníkov a chore-
ografov mala počas dvoch perných 
dní čo robiť. 

Aj keď práca so sluchovo posti-
hnutými v tejto oblasti je veľmi ná-

ročná, stálo to za to. Michalovčanky 
sa stali Majsterkami Slovenska vo 
svojej kategórii za choreografiu “To 
stárnutí zrádne...”. Pochválila ich 
aj šéfka tanečnej školy a speváčka 
Dominika Mirgová, svojou účasťou 
podporila prezidentka SÚSP Zuza-
na Michalková a sluchovo posti-
hnutí zo Žiliny.

Chceme sa poďakovať primátoro-
vi mesta Michalovce, že aj popri svo-
jich náročných pracovných povin-
nostiach nám vedel zabezpečiť tričká 
s logom mesta, ktoré vystihujú aj 
názov skupiny Zemplindance.Tešíme 
sa, že sme nesklamali a dobre prezen-
tovali Michalovce a región Zemplín.

Valéria Mitrová

Zemplínska knižnica Goraz-
da Zvonického v Michalovciach 
sa chce touto formou poďakovať 
za spoluprácu s Mestskou políci-
ou v Michalovciach pri napĺňaní 
projektu Prvého kontaktu s ľuď-
mi pri odchode do zahraničia. 
Jednalo sa o prednášky pre čita-
teľov a návštevníkov zemplínskej 
knižnice na tému Obchodovanie 
s ľuďmi, ktoré viedol inšpektor 
Stanislav Bamburák. Prednášky 
boli na vysokej profesionálnej 
úrovni, doplnené vlastnými skú-
senosťami v práci s mládežou, 
umocnené dokumentárnym fil-
mom. Stanislav Bamburák upo-
zornil mladých aj na praktické 
možnosti využitia služieb mest-
skej polície pri cestovaní do za-
hraničia, pri hľadaní brigády prí-
padne v iných situáciách, v kto-
rých by potrebovali poradiť ale-
bo pomôcť. Podujatia sa konali 
v marci a v apríli a zúčastnilo sa 
na nich 120 študentov stredných 
a základných škôl. 

V budúcnosti by sme chceli aj 
naďalej spolupracovať s mestskou 
políciou, pretože sme zazname-
nali zvýšený záujem u našich či-
tateľov o danú problematiku.

PhDr. Alena Vasiľová  

Po stopách 
Gorazda Zvonického 
Koncom apríla sa vydala 
skupina nadšencov 
a obdivovateľov 
Gorazda Zvonického 
na púť do večného 
mesta. Organizačne 
ju pripravilo OZ 
Močarany za výraznej 
podpory bývalých 
žiakov dona Šádora, 
Mesta Michalovce, 
Domu Matice 
slovenskej a poslanca 
MVDr. Kostovčíka.

V prvých dňoch všetkých 
uchvátila krása Benátok a po krát-
kom pobyte pri mori pokračovali 
na ceste do Assisi, ktoré je vý-
znamným duchovným strediskom 
stredného Talianska. V sprievo-
de Michala Kaňu, bývalého žiaka 
dona Šándora prišla skupina do 
Saleziánskeho inštitútu Teresa Ge-
rini, kde je riaditeľom tiež bývalý 
žiak G. Zvonického don Štefan 
Turanský. 

Prehliadka v Ríme začala v Ka-
takombách sv. Kalixta. V blízkosti 
hrobov prvých mučeníkov cir-
kvi sa nachádza saleziánsky dom 

a tam pôsobil v Slovenskom gym-
náziu don Šándor po príchode 
v roku 1963. Návšteva Slovenské-
ho ústavu sv. Cyrila a Metoda, pri-
vítanie rektorom, teraz už Pápež-
ského slovenského kolégia mons. 
Vladimírom Stahovcom, svätá 
omša v kaplnke s vicerektorom 
mons. Marekom Haratimom, ro-
dákom od Humenného a donom 
Turanským, stretnutie s bývalými 
žiakmi dona Šándora a obhliadka 
miest, kde don Šándor učil, býval 
i stretával sa so svojimi žiakmi – to 
boli vzácne chvíle milých spomie-
nok umocnené prednesom básní 
Gorazda Zvonického. 

Streda patrila audiencii na Ná-
mestí sv. Petra. Rozhlas upozor-
nil, že aj rodáci Gorazda Zvo-
nického prišli pozdraviť svätého 
Otca. Ich putovanie pokračovalo 
návštevou Baziliky sv. Klimenta, 
miesta posledného odpočinku 
sv. Cyrila, prezreli si Kapitolské 
námestie, Oltár vlasti, Koloseum, 
Forrum Romanum. Navštíivili 
aj Baziliku Santa Maria Maggiore, 
Latheránsku baziliku, Baziliku 
sv. Pavla za hradbami. Na jednej 
zo zastávok sa stretli aj so svojím 
významným rodákom – sudcom 
rímskej roty mons. Konštancom 
Adamom. 

Anna Kostovčíková

Poďakovanie
mestskej polícii

Máj, máj, máj zelený...
Jar nastúpila v plnej sile 
– stromy rozkvitajú, príroda 
sa zobudila zo zimného 
spánku do nového 
vegetačného obdobia. Je tu 
máj – lásky čas. 

Najrozšírenejším zvykom v tomto 
období bolo stavanie májov. Aj v na-
šom zariadení pre seniorov koncom 
apríla ožili tradície. Za zvuku har-
moniky a spevu ľudových piesní, 
ktoré k stavaniu mája neodmysliteľne 
patria, študenti VšZaSP sv. Alžbety 

v Michalovciach postavili v záhrade 
zariadenia tradičný máj. 

V mene našich seniorov vyslovu-
jeme týmto študentom pod vedením 
PhDr. Ľubomíry Tkáčovej poďako-
vanie za stavbu samotného mája, 
za sprievodný kultúrny program, 
skvelé koláče a príjemnú atmosféru, 
ktorou spestrili našim klientom po-
poludnie.

Želaním nás všetkých  je, aby ta-
káto veselá nálada, podporená pek-
ným – májovým počasím, pretrvala 
i do ďalších dní.

Zlatuša Popaďáková

Na prelome mesiacov 
apríl a máj sa v Žiline 
konalo finále tanečnej 
súťaže Pohyb bez 
bariér – dance stars. 
Na základe postupu 
z Košíc získali možnosť 
účasti aj žienky 
zo Slovenskej únie 
sluchovo postihnutých 
v Michalovciach 
pod vedením Valérie 
Mitrovej, ktoré 
súťažili v kategórii 
znevýhodnené skupiny.

Stalo sa už tradíciou, že v tých-
to dňoch sa po celom Slovensku 
realizuje projekt deň rodiny pod 
názvom: “Aby deti otcov mali, aby 
mali mamy”. Ani naše mesto nie je 
výnimkou. 20. mája sa uskutoční 
4. ročník projektu, ktorý organizuje 
Klub kresťanských pedagógov. Záš-
titu nad podujatím prevzal primá-
tor mesta Viliam Zahorčák. Pomoc 
a podporu prisľúbili aj ostatné in-

štitúcie pôsobiace na území mesta: 
Hasičský a záchranný zbor, polícia 
a Červený kríž ako aj MsKS. 

Na námestí prebehne zaujímavý 
program, v ktorom sa predstavia 
deti z materských základných škôl. 
V pestrom pásme slova a hudby sa 
prestriedajú žánre i generácie. Mož-
no konštatovať, že aj na tomto po-
dujatí, ktoré sa teší obľube a záujmu, 
sa odráža obraz tradičnej rodiny. 

Podujatie bude doplnené hra-
mi a súťažami, ktoré budú patriť 
rodine a jej generáciám. Je vzácne, 
že za tradičné hodnoty, ktoré je tre-
ba odovzdať nasledujúcim generá-
ciám, sa zasadilo celé mesto. Klub 
kresťanských pedagógov týmto vy-
jadruje poďakovanie všetkým zain-
teresovaným a teší sa na stretnutie 
s rodinami. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Deň rodiny v Michalovciach

NáVŠTeVA SrBSKA 
A ČeSKeJ rePUBlIKy
V marci reprezentovala Folklórna 
skupina Soľanka z Michaloviec naše 
mesto v Srbsku. Jej členovia sa zú-
častnili na trojdňovom pobyte v krás-
nej slovenskej dedine v Srbsku, v kto-
rej boli srdečne prijatí predsedníčkou 
Ženského spolku a jeho ostatnými 
členkami. Vďaka patrí eve Hlodinko-
vej, ktorá návštevu v zahraničí orga-
nizačne zabezpečila. Táto folklórna 
skupina z Michaloviec navštívila aj 
Českú republiku. V Prahe sa konal 
medzinárodný festival, na ktorom 
vystúpilo spolu 30 folklórnych skupín 
z rôznych krajín. 

M. roháčová



V prvej tretine kalendárneho 
roka sa uskutočnili tri významné 
podujatia mladých stredoškolských 
fyzikov, v ktorých naše mesto i Slo-
venskú republiku reprezentovali 
študenti Gymnázia P. Horova.

Družstvo GPH sa zúčastnilo 
na súťaži Turnaj mladých fyzikov 
už po siedmy raz za sebou. Za veľ-
mi dobré výsledky i v celoštátnom 
meradle bolo poverené reprezentá-
ciou SR na turnaji AYPT 2016 v Le-
obene. Táto súťaž je druhou najväč-
šou medzinárodnou súťažou. GPH 
reprezentovalo družstvo v zložení: 
M. Podžubanová, K. Šalata, S. Bele-

jová, K. Skopalová a M. Mráz. Kon-
kurencia bola jedna z najlepších 
v histórii súťaže a naši žiaci obsadili 
10. miesto.

O týždeň neskôr v celosloven-
skom kole Turnaja mladých fyzikov 
súťažilo v priestoroch Slovenského 
inštitútu mládeže Iuventa šesť druž-
stiev. My sme skončili na 5. mieste. 
Ocenením výsledkov družstva je 
nominácia jeho dvoch členov – Sáry 
Belejovej a Kristiána Šalatu – na vý-
berové sústredenie pre tohtoročný 
najvyšší medzinárodný turnaj IYPT 
v ruskom Jekaterinburgu.

Jozef Smrek

Turnaj mladých fyzikov dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Mladý tvorca 2016
V priestoroch výstaviska Agro-

komplexu v Nitre sa koncom apríla 
konal 24. ročník celoštátnej výstavy 
stredných škôl s názvom Mladý tvor-
ca 2016. Jeho súčasťou bolo mnoho 
sprievodných akcií. Medzi nimi aj ce-
loslovenská súťaž Top turistická des-
tinácia regiónu, ktorej sa zúčastnili 
žiaci Strednej odbornej školy obcho-
du a služieb v Michalovciach s pro-
duktom Po stopách Irmy Sztáray. Ide 
o trojdňový pobyt na Zemplínskej 
šírave, počas ktorého účastníci nav-
štívia miesta spojené s Irmou Sztáray, 

dvornou dámou Sissi. Za svoj pro-
dukt získali žiaci mimoriadnu cenu 
generálnej riaditeľky sekcie cestovné-
ho ruchu Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR Ing. 
Ivany Magátovej. Okrem tohto úspe-
chu sa im podarilo stretnúť osobne 
s prezidentom Andrejom Kiskom.

Na tomto súťažnom projekte 
sa podieľali študenti Ivana Šaffová, 
Eliška Schleicherová, Tomáš Čisár, 
Richard Maskaľ a Tomáš Sejna. 

Ing. Katarína Halovská 
a Ing. Jolana Šütőová

�  kúltúra – školstvo

michalovčan informuje

VíTaMe MeDZi NaMi NaŠich NaJMeNŠích...

ester Hredzáková

michalovčan informuje

�  kúltúra – školstvo

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: aj tieto športy majú zelenú

Hostia: Gabriel HINĎOŠ a Jaroslav ČIŽMÁR
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
PoEtika klavÍra 

zostrih z medzinárodnej klavírnej súťaže ZUŠ Štefánikova
denne od 14.00 hod. 

DO STaVu MaNŽelSKéhO VSTúPili...

Bc. Marko Fabian  
a Mgr. Katarína Kobanová

Ján Jesenovský  
a Marcela lustigová

Martina Makohusová  
a Marek Čižmarik  

Peter Gomboš  
a Mária Dujavová

Dňa 21. mája sa dožíva krásnych 70 rokov 
môj milovaný priateľ 

JÁN HAJDU
Týmto mu prajú veľa zdravia, šťastia 

priateľka Valika s rodinou.

blahoželanie

Aj muži mAjú svoje dni – divAdelná komédiA
13. 5. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

vďAkA vám
podujatie venované ženám – matkám
16. 5. o 16.00 hod., veľká sála MsKS

FestivAl kultúrnych činností žiAkov ZáklAdných škôl
17. – 19. 5., veľká sála MsKS

výstavy
medZinárodné mAliArske A sochárske sympóZium 
do 31. 5., malá galéria MsKS

program kina
14. 5. sobota o 14.00 hod. (2D) o 16.00 hod. (3D) o 21.20 hod. (2D)

15. 5. nedeľa o 14.00 hod. (2D) o 16.00 hod. (3D)

AnGry Birds vo Filme  2016
animovaná komédia USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

13. 5. piatok o 21.30 hod.
14. 5. sobota o 19.30 hod
15. 5. nedeľa o 19.45 hod

susediA nA odstrel 2  2016
komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

14. 5. sobota o 17.45 hod.
 17. 5. utorok o 19.30 hod.

trABAntom do posledného dychu  2016
dokument, outdoor ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

15. 5. nedeľa o 18.15 hod. 
20. 5. piatok o 18.30 hod.

návštevníci 3: revolúciA  2016
komédia FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

18. 5. streda o 19.30 hod.

deň mAtiek  2015
romantická komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

19. 5. štvrtok o 19.30 hod. (2D ČD)
20. 5. piatok o 20.30 hod. (2D ČD)

21. – 22. 5. sobota (3D ČD), nedeľa (2D ST) o 19.45 hod.

X-men: ApokAlypsA  2016
akčný, sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

21. 5. sobota o 16.00 hod. (3D)
22. 5. nedeľa o 16.00 hod. (2D)

AnGry Birds vo Filme  2016
animovaná komédia  USA 
Mládeži prístupný Slovenský dabing

21. – 22. 5. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
24. 5. utorok o 19.30 hod.

Ako sA ZBAviŤ nevesty  2016
komédia ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia 

25. 5. streda o 19.30 hod.

červený kApitán  2016
detektívny thriller  SR/ČR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia 

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

úspech v Bosákovej cene

Kontakt s praxou
V priestoroch Podnikovohospodár-

skej fakulty Michalovce, Ekonomic-
ká univerzita Bratislava sa 27. apríla 
v rámci predmetu Podnikanie v ma-
lých a stredných podnikoch uskutoč-
nila prednáška s riaditeľom Centra pr-
vého kontaktu (CPK) v Michalovciach 
Ing. Ľuboslavom Závackým na tému 
Podpora malého a stredného podni-
kania na Slovensku. Študenti v rámci 

predmetu Podnikanie v malých a stred-
ných podnikoch pod vedením doc. Ing. 
Michala Stričíka, PhD. spracovávali 
svoje podnikateľské plány, ktoré počas 
tohto stretnutia odprezentovali a do-
zvedeli sa pripomienky a podnetné ná-
vrhy, ktoré by pomohli ich možnému 
podnikaniu do budúcnosti. Za pred-
nášku a diskusiu ďakujeme.

Ivana Nemethová 

Shakespeare´s Day
Rok prešiel ako voda a opäť sme si 

pripomenuli slávneho anglického spi-
sovateľa a dramatika W. Shakespeara, 
od smrti ktorého v apríli 2016 uply-
nulo 400 rokov. Predmetová komisia 
anglického jazyka zrealizovala na ZŠ 
T. J. Moussona súťažnú prehliad-
ku s názvom Shakespeare´s Day. Tu 
mohli žiaci všetkých michalovských 
ZŠ, CZŠ a 8-roč. Gymnázia, Ul. Ľ. 
Štúra, prejaviť svoje umelecké vlohy 
v prednese poézie a prózy, vo vlast-
nej tvorbe a divadelnom predstavení 
v anglickom jazyku. 

V tento deň predviedlo svoj talent 
55 žiakov. Odborná porota oceni-
la najlepších súťažiacich v kategórii 
Prednes. V kategórii Vlastná tvorba 
a Divadelné predstavenie boli udelené 
ceny poroty, pretože žiaci boli tak pri-
pravení, že bolo ťažké z nich vybrať len 
najlepších. V kategórii Vlastná tvorba 
žiaci vyjadrili svoje pocity i vedomosti 
v písaní na tému Nádherná voda.

Divadelné predstavenia zahrali žia-
ci 3.B zo ZŠ T. J. Moussona – Pridaj sa 
k nám do úžasného lesa. 

 PK AJ, ZŠ T. J. Moussona 

Dňa 30. apríla oslávila svoje 75. narodeniny 

IRENA SCHOTTEKOVÁ
Želáme jej veľa zdravia, spokojnosti 
a Božieho požehnania do ďalšieho života.
manžel Klaus, syn a dcéra s rodinami

ekotaška
Svet sa mení tak rýchlo ako nik-

dy predtým. Zdá sa, že všetci vieme, 
aké nebezpečenstvá nám hrozia, 
keď nezmeníme svoj postoj a sprá-
vanie k ochrane našej planéty. 

Na našej škole, na Ulici Jána Šver-
mu 6 v Michalovciach, sme prešli od 
slov ku konkrétnym činom. V rám-
ci svetového týždňa separovania 
a Dňa Zeme sme usporiadali aktivi-
tu s názvom „Ekotaška“. Chceli sme 
poukázať na potrebu separovania, 
v našom prípade igelitových tašiek, 
keďže denná svetová spotreba je viac 
ako miliarda a rozklad takejto tašky 
vo voľnej prírode trvá stovky rokov.

Za pomoci rodičov a starých ro-
dičov sme zozbierali staré plachty, 

ľanové plátna a opätovne z nich ušili 
nákupnú tašku – „ekotašku“. V rámci 
popoludňajšej činnosti v školskom 
klube detí sme zhotovili transparenty 
s problematikou ochrany Zeme a nut-
nou potrebou separácie. Vytvorili 
sme tri skupiny, ktoré boli rozmiest-
nené pred obchodmi, kde deti ponú-
kali okoloidúcim možnosť preložiť si 
nákup z igelitovej tašky do plátenej 
„ekotašky“. Samozrejme zadarmo. 
Všetky zozbierané igelitové tašky sme 
vyhodili do kontajnera na plasty.

Poslúchneme prírodu alebo nie? 
Budeme sa snažiť o bezpečnejší ži-
vot alebo to necháme na pani ná-
hodu?

Zuzana Bubáková

Prijatie u Prezidenta Sr
Slávnostné oceneňovanie vzácnych ľudí za ich činnosť, ktorú vykonávajú v pros-
pech ostatných ľudí, sa konalo 4. mája. Medzi 27 ocenenými z celého Slovenska 
bola ako inštitúcia, ktorá aktívne podporuje aktivity Slovenského Červeného krí-
ža, vybraná a ocenená ďakovným listom Stredná zdravotnícka škola v Micha-
lovciach. V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave prevzal ocenenie 
riaditeľ školy rNDr. Dušan Žaludko. Po skončení slávnostného aktu všetkých 
ocenených srdečne prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Deň Zeme
V rámci tohtoročného Dňa Zeme 

usporiadala Základná škola Pavla 
Horova niekoľko akcií. Na druhom 
stupni prebehla súťaž o najkrajší 
plagát s témou Dňa Zeme a vý-
robu predmetov z recyklovaných 
materiálov, ktoré mali poukázať na 
dôležitosť potreby ochraňovať pla-
nétu a využívať odpadový materiál. 
Žiaci sa zapojili aj do čistenia areálu 
školy a najbližšieho okolia (mest-

ský park, detské ihrisko, domov 
dôchodcov). Ráno bol každému 
pridelený úsek a všetci dostali vrecia 
na odpad. Po dvoch hodinách prá-
ce začali pribúdať  pri kontajneri na 
školskom dvore vrecia plné odpad-
kov a samotní žiaci sa čudovali, ako 
rýchlo ich naplnili. A práve to bolo 
cieľom – uvedomiť si potrebu ochra-
ny čistoty prostredia, v ktorom žijú.

ZŠ Pavla Horova  
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Žiačka Obchodnej akadémie v Mi-
chalovciach Simona Židziková sa zú-
častnila pod vedením triednej učiteľky 
Ing. Janky Kolcúnovej na finále 10. roč-
níka slovensko-českej súťaže Bosákova 
cena. Na tomto podujatí, ktoré sa usku-
točnilo v apríli v Národnej banke Slo-
venska v Bratislave, sa zišlo 20 najlep-
ších študentov stredných škôl. Všetci 
súťažiaci predstavovali svoj podnika-
teľský plán. Simona Židziková prezen-
tovala svoje ručne vyrobené predmety 
s názvom Hand made Simik a obsadila 
2. miesto. Garantom súťaže za Národ-

nú banku Slovenska bol jej guvernér 
Jozef Makúch, za európsky parlament 
v Bruseli europoslanec Eduard Kukan 
a za rodinu Bosákovcov Rudolf Bosák.

Tento jubilejný ročník bol vyhláse-
ný aj pri príležitosti 130. výročia prí-
chodu americko-európskeho filantro-
pa a bankára Michala Bosáka pochá-
dzajúceho zo Šarišskej župy do USA.

Okrem prezentácie žiakov si zú-
častnení vypočuli hodnotné prednáš-
ky o Michalovi Bosákovi a o histórii 
amerických dolárov a eurobankoviek. 

J. V.
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NaVŽDy SMe Sa ROZlúčili...

spoločenská rubrika

Ing. Ľudovít egry (77)

Milan Holinka (52) 

Gejza Hilčanský (85)  

poďakovania
Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa zúčastnili rozlúčky s našou milovanou

MÁRIOU PETRANINOVOU
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za slová útechy, prejavy 

sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke dňa 26. apríla s naším drahým 

IGOROM KUDLÁČOM
smútiaca rodina

Dňa 20. mája uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý otec 

JÁN MATWIJCZIK
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
s láskou a úctou smútiaca rodina

V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 24. mája uplynie rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko 

MILAN KUKRÁK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína manželka s rodinou

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 18. mája uplynie 5 rokov, 

čo nás opustil syn, brat, strýko, kamarát 

JÁN VATAHA
Ďakujeme za tichú spomienku.

rodičia a sestry

     
n	16. máj od 7.30 do 12.30 hod., úsek: Ul. kapušianska č. d. 

3 – 119 (nepárne čísla domov), č. d. 46 – 76 (párne čísla 
domov), Ul. Samuela Tešedika č. d. 1, č. d. 3, č. d. 5, č. d. 6, 
č. d. 8, č. d. 10, č. d. 4

n	17. máj od 8.00 do 11.30 hod., úsek: Ul. farská č. d. 2-36 
párne, č. d. 1-9 nepárne, Kostolné námestie č. d. 7

n	18. máj od 8.10 do 12.30 hod., úsek: Ul. školská 5, Ul. nad 
Laborcom č. d. 2 (vežiak V1), č. d. 4 (vežiak V2), Ul. školská 
č. d. 3 (obytný blok), garáže na Ul. školská (pri bloku V1)

n	19. máj od 8.30 do 14:30 hod., úsek: Ul. Uuhorodská č. d. 15 
– 35 (nepárne čísla domov), č. d. 16 – 76 (párne čísla domov), 
Ul. bieloruská č. d. 1 – 11 nepárne, Ul. volgogradská č. d. 1, 
Ul. moskovská č. d. 1 a č. d. 3, Ul. Čapajeva č. d. 1 – 12

n	20. máj od 7.40 do 15.30 hod., úsek: Ul. staničná 3
n	23. máj od 8.00 do 12.30 hod., úsek: Ul. tulipánová č. d. 1 – 5 

(nepárne čísla domov), Ul. margarétová č. d. 1 – 5 (nepárne 
čísla domov), Ul. severná č. d. 2 – 6 (párne čísla domov)

n	24. máj od 8.10 do 12:.30 hod., úsek: Ul. severná č. d. 16  
a č. d. 18

n	25. máj od 8.00 do 12.30 hod., úsek: Ul. tulipánová č. d. 7 
a č. d. 9, Ul. zvončeková č. d. 2 – 8 (párne čísla domov), Ul. 
severná č. d. 8 – 14 (párne čísla domov), Ul. fialková č. d. 1 – 7 
(nepárne čísla domov), Ul. narcisová č. d. 1 – 7 (nepárne čísla 
domov) 

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

prerušenie distribúcie elektriny

malý oznamovateľ

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.  
Tel.: 0908 446 411

n	Prenajmem 3-izbový byt na Sídlisku SNP v Michalovciach.  
Tel.: 0907 970 595 

n	Predám poschodový RD v Michalovciach, blízko centra, dobrá 
lokalita. Cena po dohode. Informácie na t. č. 0905 338 143

n	Starší manželia kúpia v Michalovciach 2-izbový byt. Platíme  
v hotovosti. Tel.: 0948 031 202

n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach, Ulica močarianska,  
2 000 m2. Cena dohodou. Tel.: 0918 360 300

n	Dám do prenájmu 1-izbový byt v Michalovciach.  
Tel.: 0949 684 536

Rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km,  

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 6426061, volať po 19.00 hod.

n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám nový, zabalený dvojpanelový radiátor, typ  

20K4 600 x 1 800. Cena 55 €. Tel.: 0910 672 127
n	Predám biele plastové stoličky (4 ks) a okrúhly stôl, priemer 90 cm. 

Cena 28 €. Tel.: 0910 672 127
n	AFK Topoľany prijíma futbalistov – žiakov. Seriózne podmienky. 

Tel.: 0918 449 123
n	Predám včelárske potreby: 3 ks úle – jednotný typ, 3 kg  

medzistienky, 3 ks oplodniačiky, 1 ks dymák, medomed, motorovú 
sečkovicu, Agzat – motorovú jednotku. Cena dohodou.  
Tel.: 056 6471251

n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  
Tel.: 0907 534 726

Výstava účastníkov XII. ročníka 

Medzinárodného maliarskeho 
a sochárskeho sympózia

do 31. mája
malá galéria MsKS

spomienky

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Michalovciach 
(ďalej len „ZpS“) 

vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce  
vo verejnom záujme

VýBeROVé KONaNie 
Na OBSaDeNie PRacOVNeJ POZície:

vedúci/a ekonomického úseku 
zariadenia pre seniorov 

(od 1. 7. 2016 zmena názvu Michalovský domov seniorov)

Názov zamestnávateľa: Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, 
Michalovce (od 1. 7. 2016 Michalovský domov seniorov) 

Dátum nástupu: 1. 7. 2016

Kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

(vzdelanie v študijnom odbore ekonomika a manažment 
podniku, finančné riadenie podniku výhodou),

b)  prax minimálne 5 rokov, v riadiacej činnosti minimálne 3 roky. 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s 
obsadzovanou pracovnou pozíciou: 
a)  uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 (zákon č. 552/2003 Z.z.),
b)  bezúhonnosť (zákon č. 552/2003 Z.z. v platnom znení), 
c)  znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti účtovníctva, 

ekonomiky, manažmentu, 
d)  znalosť práce s PC  Windows, kancelársky balík MS Office, 
e)  projekt hlavných zámerov činností a riadenia ekonomického 

úseku,
f)  požiadavka absolvovať výberové konanie písomnou formou 

a pohovorom. 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť 
prihlášky: 
a)  fotokópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní, 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením 

dosiahnutej praxe, 
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač/ka má spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu, 
d)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e)  projekt hlavných zámerov činností a riadenia ekonomického 

úseku.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 
Do 30. 5. 2016 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí 
byť doručená) na adresu: PhDr. Zlatuša Popaďáková, riaditeľka, ZpS, 
Ul. Jána Holého 9, 07101 Michalovce s označením „Výberové konanie 
vedúci/a ekonomického úseku – neotvárať!“. Pri osobnom doručení 
na sekretariát ZpS v zalepenej obálke, s tým istým označením. 
Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 

Poznámka: 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZpS 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov. Súhlasí, 
aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku ZpS. Na výberové konanie 
budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 

interpelácie poslancov
informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na Viii. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
23. februára 2016. (pokračovanie)

ing. mgr. mirko GejGuš
Ďalšia lokalita v havarijnom stave je na Ul. saleziánov v mieste vstupu 
na parkovisko k vežiakom K, L, M. Túto opravu povrchu komunikácií som 
navrhoval v novembri 2015, no v tom čase už neboli vhodné podmienky 
na opravu asfaltových krytov. Prosím o prevedenie opráv, hneď ako to pove-
ternostná situácia dovolí.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Vstupy na parkoviská k vežiakom K, L, M z Ul. saleziánov a Ul. J. Murgaša 
budú zrealizované v roku 2016 v rámci revitalizácie komunikácií, chodníkov 
a parkovísk a to II. etapy Sídliska juh. 
Obyvatelia Ul. špitálskej ma informovali o zrušení dočasného predajného 
miesta pri objekte „Televízor“. Miesto bolo využívané na predaj potravín, 
hlavne ovocia a zeleniny. Uvažuje sa s jeho opätovným zriadením?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Dočasné predajné miesta budú zriadené v priestore na to vytvorenom v rámci 
rekonštrukcie. Momentálne realizujeme výrobu predajných stánkov. Predpo-
kladaný termín osadenia je koniec mesiaca marec 2016. 

phdr. mArtA horňAková
Obyvatelia IBV Stráňany žiadajú:
Vykonať rekonštrukciu cesty nachádzajúcej sa na Ul. lipovej v časti od Ul. 
partizánskej po Ul. lieskovú, a  to novým celoplošným asfaltovým kober-
com. Ako dôvod uvádzajú, že cesta je už minimálne 30 rokov opakovane len 
vyspravovaná a je na nej už jedna záplata na druhej. V mesta Michalovce je 
to cesta s najhorším povrchom.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto v súlade so schváleným plánom rekonštrukcie miestnych komunikácií 
a chodníkov na roky 2016 až 2018 bude revitalizáciu existujúcej komunikácie 
realizovať na Ul. lipovej – časť medzi Ul. partizánskou a Ul. lieskovou v roku 
2017.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Výlety po Slovensku
Materské centrum Drobec 
plánuje v mesiacoch máj 
až október tohto roku 
zorganizovať viacero 
poznávacích výletov 
a exkurzií v rámci 
projektu s názvom Drobci 
poznávajú prírodné krásy 
a zaujímavosti Slovenska.

Rodiny s deťmi budú môcť obdi-
vovať Dobšinskú ľadovú a Ochtin-
skú aragonitovú jaskyňu, zažiť splav 
Dunajca v Pieninách, plavbu loďou 
po riečke Styx v jaskyni Domica 
(v prípade priaznivých podmienok). 
Deti spoločne s rodičmi budú môcť 
objavovať zaujímavé miesta ako nap-
ríklad Ružbašský kráter, Herľanský 
gejzír a Beňatinský travertín. Pláno-
vané výlety budú obohatené o návšte-
vu ďalších pekných miest Slovenska, 

napríklad Krásnohorského Podhra-
dia a parku pri Betliarskom kaštieli. 

Projekt je finančne podporený 
z Grantu mesta Michalovce, za čo 
občianske združenie týmto vyjadruje 
svoje poďakovanie Mestu Michalovce 
a vyzýva svojich členov, sympatizantov 
aj širokú verejnosť, aby sa včas prihlá-
sili na plánované akcie. Harmonogram 
akcií bude zverejňovaný priebežne na 
stránke www.mcdrobec.sk Občianske 
združenie MC Drobec okrem orga-
nizovania akcií a výletov, prevádz-
kuje herňu pre deti v priestoroch ZŠ, 
Krymská (7. ZŠ), do ktorej srdečne po-
zývame všetky aktívne mamičky s deť-
mi (otváracie hodiny nájdete na strán-
ke MC). Novinkou je bedminton pre 
deti od 5 rokov každú stredu o 18.00 
v telocvični vyššie spomenutej základ-
nej školy. V prípade záujmu viac infor-
mácií žiadajte e-mailom mcdrobec@
centrum.sk. 

Mgr. Adriana Jacečková



� šPort

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Podvihorlatský maratón
a olympijská štafeta
V nedeľu 1. mája sa 
uskutočnil už 32. ročník 
podvihorlatského 
maratónu, súčasťou 
ktorého bol aj Michalovský 
polmaratón a ako novinka 
aj Polmaratónska štafeta.

Kulisu mu už tradične pomá-
hal dotvoriť Jarný jarmok. Už pred 
štartom sme zaznamenali rekordný 
záujem – zaregistrovaných bolo 334 
pretekárov. Na štarte sa napokon 
prezentovalo 84 maratóncov, 141 
polmaratóncov a v 22 štafetových 
družstvách 83 bežcov. Podmienky 
boli priaznivé skôr pre jarmočných 
hostí, teplé a dusné počasie bežcov 
poriadne vytrápilo

Prvenstvo v maratóne obhájil 
Trnavčan Tomáš Kopčík, zo žien 
bola najrýchlejšia Danica Božová.  
V polmaratóne do cieľa dobehol 
ako prvý Erik Repák z Košíc, kto-
rý tu už triumfoval po tretíkrát. 

Zo žien bola na trati do Vinného 
a späť najrýchlejšia Revúčanka An-
drea Grendová. Premiérová štafeta 
na polmaratónskej trati zazname-
nala veľký záujem, očakávali sme 
5 – 6 štafiet, napokon sa ich zúčast-
nilo 22. Zlaté medaily získalo do-
máce družstvo Team DNF, za nimi 
dobehol finišér štafety MBO Stráž-
ske a bronzové medaily si rozdeli-
li členovia družstva Michalovské 
Správy.

Spestrením bola účasť štafetové-
ho družstva RIO 2016, ktoré nieslo 
pochodeň s olympijským ohňom. 
Symbolické kolo po námestí s ním 
obehli desiatky nadšencov. Olym-
pijský oheň spolu zapálili primátor 
mesta Viliam Zahorčák a predseda 
michalovského olympijského klubu 
Jozef Uchaľ (na fotografii). Štafetu 
si zabehol aj bežecký tréner Gabriel 
Valiska a športová redaktora RTVS 
Oľga Hamadejová, či kickboxerský 
slovenský šampión Michal Stričík.

organizátori 

euróPSky Pohár
WAKO, európsky pohár v kickboxe v poľskom meste Ostrowiec Swietokrzyski, 
prebiehal 29. apríla a 1. mája. Za účasti viac ako 500 štartujúcich sa pred-
viedli aj piati pretekári nášho Športového Kickbox klubu Michalovce. V tejto 
konkurencii získali spolu osem medailí, jednu zlatú, tri strieborné a štyri 
bronzové.                                                                                elena Takáčová V.

Basketbal
i. Bk michAlovce – spišská nová ves
14. 5., 10.00 hod. a 11.15 hod., starší mini žiaci –Východ; ZŠ, Krymská 5 
Info: www.1bkmi.sk 

medZinárodný turnAj v4 kAdetov A kAdetiek 
20. – 22. 5., XII. ročník, športová hala GPH a telocvičňa ZŠ, Okružná 17
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
mFk Zemplín – šk slovAn BrAtislAvA
13. 5., 20.30 hod., FORTUNA liga muži – 32. kolo

mFk Zemplín – mšk žilinA
20. 5., 20.30 hod., FORTUNA liga muži – 33. kolo

mFk Zemplín – dunAjská stredA 
21. 5., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U19

mFk Zemplín – dunAjská stredA
14. 5., 11.00 a 13.15 hod., Dôvera I. LMD U17, U16 

mFk Zemplín – Fk lAFc lučenec 
14. 5., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 18.kolo

mFk Zemplín – Fk spišská nová ves 
21. 5., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 19.kolo

mFk Zemplín – pArtiZán BArdejov 
15. 5., 10.30 hod., I. liga žiačok U15 Východ – 15. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFk topoľAny – ošk družstevník ZemplínskA široká
22. 5., 17.00 hod., VI. liga Západ muži – 23. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

tj sokol močArAny – tj družstevník mAlčice 
14. 5., 16.30 hod., V. liga - západ, dorast U19 – 14. kolo

tj sokol močArAny – tj tisA trAkAny 
15. 5., 16.30 hod., V. liga mužov – 22. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

hádzaná
hk iuventA – šAľA
14. 5., 17.30 hod. – 1. zápas play – off
15. 5., 10.30 hod. – 2. zápas play – off

hk iuventA juniorky – šurAny
14. 5., 13.00 hod., I. liga žien – 22. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

plávanie
michAlovský orcáčik
14. 5., 8.50 hod., 5. ročník, plavecká súťaž žiakov  
Info: http://www.orcamichalovce.sk/ 

strelectvo
kvAliFikAčný pretek – strelecký viAcBoj 
22. 5., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

tenis
memoriál l. repického 
14. 5., 8.00 hod., III. ročník, SOŠT Ul. partizánska
Info: P. Bumbera, tel.: 0948 520 245


