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pozývame...

Mestské kultúrne 
stredisko

Divadlo pri fontáne

KONIEC ŠTÁTNEJ 
CESTY

repríza divadelnej hry

6. februára 
o 18.00 hod., 

veľká sála MsKS

LEGENDY OLDIES
 BONEY M 

& 
MODERN TALKING

(reloaded)
koncert

10. februára 
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

Mestské kultúrne 
stredisko

PYŽAMO 
PRE ŠIESTICH
divadelná hra

13. februára 
o 19.00 hod. 

veľká sála MsKS

Mestské kultúrne 
stredisko

ALADIN 
A ČAROVNÁ 

LAMPA
rodinný muzikál

14. februára 
o 18.00 hod. 

veľká sála MsKS

Zastúpenie na výstave cestovného ruchu malo aj mesto Michalovce

ITF SLOVAKIA 

TOUR 2018

Michalovce
v roku 2017
štatistické údaje

2 Zahraniční 
stážisti
na CZŠ sv. Michala

3 Národný týždeň
manželstva
zaujímavé podujatia

4 Legendárny 
tréner
medzi basketbalistami

8

Veľtrh ITF Slovakiatour, kto-
rý sa tento rok uskutočnil už po 
24. raz, poskytol návštevníkom 
komplexný cestovateľský servis. 
Všetkých priaznivcov cestovania 
oboznámil s atraktívnymi turis-
tickými destináciami a informoval 
o možnostiach ubytovania, dopra-
vy a stravovania. Návštevníkom 
sa predstavili cestovné kancelárie, 
touroperátori, delegáti a zastúpe-
nia štátov, krajov, regiónov, miest 
a obcí vrátane organizácií cestov-
ného ruchu. Okrem Slovenska 
sa prezentovalo 16 krajín, po dl-
hom čase sa na výstave zúčastnili 
aj Thajsko a Indonézia. 

Výstavná expozícia Košického 
samosprávneho kraja na celkovej 
výstavnej ploche 108 m² bola situ-
ovaná v hale B. Spoločná prezen-
tácia turistických možností, pro-
duktov cestovného ruchu a gastro-
nomických špecialít sa Košickému 
samosprávnemu kraju osvedčila 
už na predchádzajúcich ročníkoch 
veľtrhu. Návštevníci si vďaka tomu 
vedeli vytvoriť predstavu o obsahu 
viacdňovej návštevy kraja, o  pu-
tovaní po zaujímavostiach jed-
notlivých regiónov. Štyri regióny 
prezentovali turistické atrakcie, 

prírodné unikáty, historické pa-
miatky, ale aj folklór a tradičnú 
kuchyňu. 

Efektívna spolupráca subjek-
tov cestovného ruchu snúbiaca sa 
s  modernými trendmi a technoló-
giami, a to všetko zastrešené pod 
jednou spoločnou značkou: UNES-
CO na dosah. Takto možno v struč-
nosti charakterizovať prezentáciu 
Košického regiónu na tejto výstave, 
súčasťou ktorej bolo aj naše mesto 
Michalovce ako člen Zemplínskej 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu. 

V stánku Košice región po prvý 
raz vystavovali nielen jednotlivé 
oblastné organizácie cestovného 
ruchu z kraja, ale aj kľúčoví hráči 
zo sféry verejnej dopravy – Tur-
kish Airlines, Letisko Košice a Eu-
robus. Ide o zhmotnenie dlhodo-
bej filozofie organizácie Košice 
Región Turizmus, ktorá je založe-
ná na princípe širokej spolupráce 
subjektov činných v cestovnom 
ruchu. „Práve dopravcov považuje-
me za mimoriadne dôležitých part-
nerov v spoločnej snahe o  rozvoj 
turizmu. V  spolupráci s nimi do-
kážeme zabezpečiť lepšiu dopravnú 
obslužnosť určitých miest a  tým 

aj vplývať na ich návštevnosť,“ 
uviedla výkonná riaditeľka Košice 
Región Turizmus Lenka Vargová 
Jurková. 

A čo prinesie rok 2018 na dol-
nom Zemplíne? Dolný Zemplín 
preslávila azda najznámejšia lo-
kalita – Zemplínska šírava. V os-
tatnom období územie okolo „vý-
chodoslovenského mora“ zazna-
menáva dôležitý rozvoj návštev-
níckej infraštruktúry, čo prináša 
aj viac turistov. „Na brehu Šíravy 
pribúdajú ubytovacie kapacity spĺ-
ňajúce nároky 21.  storočia, minu-
lý rok v  lete lákala pred Hotelom 
Glamour piesková pláž so sochami 
z  piesku. V  tomto roku má od-
štartovať výstavba promenádneho 
chodníka od spomínaného hotela 
až k Thermalparku Šírava. V lete 
sa návštevníci môžu tešiť na akti-
vity pod spoločným sloganom Šíra-
va na kolesách – Zemplín Veterán 
Ralley, Medzinárodné stretnutie 
motorových paraglidistov, Medzi-
národný zraz sveta motocyklov ale-
bo 40. zraz cykloturistov“, uviedol 
predseda Zemplínskej oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Vi-
liam Zahorčák.

ts

Bratislavské výstavisko hostilo 25. až 28. januára prestížne medzinárod-
né veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour a Danubius 
Gastro, ktoré sa postarali o cestovateľské i chuťové zážitky. Na celkovej 
ploche 36 000 m2 sa predstavilo spolu 737 vystavovateľov. Podujatia pri-
lákali 70 867 návštevníkov, ktorí si vychutnali pestrý program i kulinárske 
špeciality.
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pobačeňe Miža z varoša

Kec mi še dočul, že hokej už budze u nas, ta mi ňemuch chibec tam aňi ja. 
Kupil mi sebe ľistok a cešil mi še, jak male dzecko na Mikolaja. Štadijon bul 
polni ďivakov. I hokej bul ňeľem frišni, aľe i goli padaľi. Ňič to zato, že našo ňe-
vihraľi, i kec šanci maľi i voňi dojsc. Jakbač s teľoho povzbudzovaňa še jim češko 
bavilo. Ľem jedno še mi ňeľubilo. Porjadok co ostal u hľadisku po našich fanu-
šikoch. Papiriki od piva i maľinovki jak kebi maľi sami najsc drahu do smeťa-
kov. I potužovaňe dachtorich vecej interesovalo, jak calkom šumni hokej. Škoda 
šumňe vinovenoho štadijona, bo po zapaše to vižiralo, jak kebi me buľi na šme-
cisku. Pritim odpadkovo koše na každim rožku. Jakbač me išče ňedožreľi ňeľem 
na najviššu ligu, no i na utrimovaňe šumnoho prostreďa na štadijoňe. 

Vaš Mižo z varoša

Našo cešeňe še 

Michalovce v roku 2017

Keď ľudia pomáhajú

K 31. decembru 2017 
bolo v našom meste 
evidovaných 37 738 
obyvateľov, z toho 19 576 
žien a 18 162 mužov. 

V Michalovciach sa v uplynulom 
roku narodilo 961 detí. Z nich bolo 
463 dievčat a 498 chlapcov. Z celko-
vého počtu narodených detí bolo 331 
Michalovčanov. Medzi najčastejšie 
mená, ktoré rodičia dávali svojim 
deťom, patrili u chlapcov Samu-
el, Tomáš, Jakub, Oliver, Richard, 
Adam, Patrik. Najobľúbenejšími 
dievčenskými menami boli Hana, 
Vanesa, Timea, Diana, Ema, Tamara, 
Michaela. Vyskytli sa však aj nezvy-
čajné, priam exotické mená pre  no-
vorodencov – Bryan, Ákos, Emir, 

Nikita, Edward, Justin, Esteban, Mar-
kus, Jessica, Trinidad, Leyla, Ashley, 
Mishelle, Melissa, Cynthia, Levente, 
Shania, Kelly, Aisha. Do Michaloviec 
sa prisťahovalo z iných obcí 454 ob-
čanov, do iných obcí sa odsťahovalo 
706 a v rámci mesta sa sťahovalo 590 
obyvateľov. V sobášnej matrike sme 
v  roku 2017 zaznamenali 229 sobá-
šov, pričom cirkevných bolo 169 a ci-
vilných 94. V roku 2017 bolo uzatvo-
rených osemnásť sobášov s cudzím 
príslušníkom (Ukrajina, Bielorusko, 
Francúzsko, Česká republika, Litva, 
Rumunsko, Taliansko, Maďarská re-
publika, Srbsko). V našom meste sme 
za dvanásť mesiacov minulého roka 
zaevidovali 779 úmrtí, z toho 388 
žien a 391 mužov. Z celkového počtu 
zomrelých bolo 351 Michalovčanov.

MsÚ

Občianske združenie 
Pomoc rodine sa od svojho 
vzniku v roku 2000 venuje 
pomoci ženám zažívajúcim 
násilie v intímnych 
vzťahoch. 

V rámci okresu Michalovce je 
OZ Pomoc rodine jediné špeciali-
zované poradenské centrum zame-
rané na tento druh pomoci. V práci 
vychádzame z medzinárodných 
a  národných dohovorov a doku-
mentov ako aj Minimálnych štan-
dardov Rady Európy pre podporné 
služby pre ženy zažívajúce násilie. 

Ženám poskytujeme bezplat-
nú, dlhodobú, komplexnú pomoc 
a podporu. Vychádzame z ich po-
trieb a pomáhame im tak dlho, ako 
to potrebujú. V rámci komplexnej 
pomoci poskytujeme špecializo-
vané sociálne poradenstvo, právne 
poradenstvo, psychologické po-
radenstvo, právne zastupovanie, 
sprevádzanie, krízovú intervenciu, 
sprostredkovanie utajeného býva-

nia v bezpečných ženských domoch 
a materiálnu pomoc. Ženy majú 
možnosť sa raz týždenne stretávať 
v  prvej svojpomocnej podpornej 
skupine ,,Nie si sama“, ktorá sa od 
doby vzniku doposiaľ stretáva pra-
videlne raz týždenne.

Našou víziou je, aby ženy a ich 
deti žili život bez násilia. V spo-
ločnosti chceme prispieť k nulovej 
tolerancii násilia páchaného na že-
nách a k ratifikácii Istanbulského 
dohovoru v našej krajine.

Pri našej práci so ženami sa stre-
távame aj s ľuďmi, ktorým osud týra-
ných žien nie je ľahostajný. Na konci 
minulého roka sa našli dobrí ľudia, 
ktorí prispeli k tomu, aby ženy mali 
aspoň o kúsok ľahší život. Uspo-
riadali benefičný koncert, ktorého 
výťažok sa rozhodli darovať nášmu 
združeniu. Týmto sa chceme ešte 
raz poďakovať majiteľke a majiteľo-
vi kaviarne La Bonté a ľuďom, kto-
rí neváhali a prispeli našim ženám 
a ich deťom, aby ich štart do nového 
života bol o niečo ľahší. 

Martina Bamburáková

20. 1.   otvorenie Plesu seniorov 2018
22. 1.   rokovanie so zástupcami projektu Gold Park
22. 1.   zasadnutie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
23. 1. – 30. 1.     dovolenka
31. 1.   rokovanie na Ministerstve financií SR v Bratislave
1. 2.   účasť na konferencii SMART City v Bratislave
2. 2.   stretnutie k pripravovaným kultúrnym podujatiam  
  v roku 2018

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

Ing. VLADIMÍR BRANÍK
Oslovili ma občania bloku E1 na Murgašovej ulici ohľadom demontáže 
lavičky a jej premiestnenia. V danej veci sa zatiaľ neurobilo nič, napriek 
môjmu listu (zaslaný na TaZS bol cca pred mesiacom) Ing. Júliusovi 
Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce. Citujem:
Vážený pán riaditeľ Ing. Oleár! Oslovili ma občania bloku E1 na Ul. 
Murgašovej ulici, Sídlisko Juh, s nasledujúcou prosbou. V nedávnom 
období sa zrealizovala úprava medziblokových priestorov v danej lo-
kalite, čím pred 2. vchodom od kotolne (od Ulice Murgaša) daného 
bloku došlo k znefunkčneniu oddychovej lavičky. Navyše uvedená 
lavička v súčasnosti znemožňuje a zabraňuje obyvateľom uvede-
ného vchodu urobiť definitívne úpravy pred vchodom. Na základe 
uvedených skutočností Vás v mene svojom ako aj v mene obyvateľov 
bytového domu E1 žiadam o demontáž lavičky a jej premiestnenie 
podľa požiadaviek obyvateľov uvedeného vchodu, ktorí sú priprave-
ní na spoluprácu. Prosím Vás o písomnú odpoveď na túto požiadav-
ku na môj email s uvedením konkrétneho termínu realizácie tejto 
práce, ktorá je finančne a prácne absolútne nenáročná, tak, aby tieto 
práce boli zrealizované najneskôr do 15. 11. 2017. Za skorú odpoveď, 
ale hlavne za skoré vyriešenie uvedeného problému, Vám vopred ďa-
kujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Demontáž lavičiek sme zrealizovali pri splnení Vami stanoveného termínu 
do 15. 11. 2017, a to dňa 8. 11. 2017.

MUDr. DUŠAN GODA
Oslovili ma občania Sídliska Východ ohľadom osvetlenia vo večerných 
a nočných hodinách pri parkovisku pred obchodným centrom Lidl. Po-
zastavujú sa nad tým, že osvetľovacie prvky (pouličné lampy) spravuje 
LIDL a toto osvetlenie je zabezpečené iba do 22.00 hod. Uvádzajú, že po 
tejto hodine sa stáva často táto plocha parkoviska miestom, kde „vyčí-
ňajú“ nezodpovední vodiči motorových vozidiel a tým spôsobujú ne-
primeraný hluk a ohrozujú mnohokrát aj chodcov. Riešením by mohlo 
byť, po konzultácii so spoločnosťou LIDL, zabezpečiť toto osvetlenie 
do 24.00 hod.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce:
Mesto Michalovce požiadalo vedenie OC LIDL o odstránenie tohto prob-
lému. 

MUDR. ĽUBOMÍR ROHOŇ
Obrátili sa na mňa občania z Rázusovej ulice aj s priloženou petičnou 
listinou s pripomienkami na plánovanú realizáciu prepojovacej ko-
munikácie Ul. Masarykova – Ul. Markušova. Podľa mojich informácií 
prebehli rokovania medzi oboma stranami už aj v minulosti. Prosím 
však, aby sa zástupcovia Mesta stretli so zástupcami občanov ešte raz 
a spoločne sa pokúsili nájsť prijateľné riešenie. 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V, ŽPaMR:
Na základe predloženej interpelácie Mesto Michalovce opätovne zvolalo 
rokovanie 22. 11. 2017 vo veci prípravy zmeny PD prepojovacej komuni-
kácie cesty II (582 Ul. Masarykova a Ul. Alex. Markuša).

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XVIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
7. novembra 2017. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle



3 AKTUALITY 

Každý človek sa vo svojom živo-
te dostáva do situácie, keď sa musí 
rozhodnúť a vybrať si minimálne 
z dvoch variantov jeden, pre ktorý 
sa jeho život zmení. Rozhodnutie 
o  škole k príprave na povolanie, 
rozhodnutie o povolaní, výber pria-
teľov, záľuby, koníčky, trávenie voľ-
ného času, dovolenka, spôsob oddy-
chu. V každom takomto kroku kaž-
dý hľadá možnosti, dôvody, sympa-
tie, výhody, prospešnosť, úspešnosť 
takéhoto rozhodnutia. Nebývajú to 
len priaznivé okolnosti. Patria sem 
aj pocity neistoty, strach a obavy 
z dôsledkov takého rozhodnutia. 
Každého z nás dôsledky vlastných 
rozhodnutí v živote neminú. Nie je 
možné byť nezávislým od svojich 
rozhodnutí. 

Aj politika je súčasťou nášho 
každodenného života a rozhodo-
vania sa. Aj tu platí, že každé roz-
hodnutie je výsledkom našich vedo-
mostí, skúseností, pocitov a intuícií. 
Nielen na strane toho, kto vyberá, 
rozhoduje, dáva svoj hlas, ale aj zá-
vislého od očakávaní jeho správnych 
rozhodnutí. Ak sa sila takýchto 
rozhodnutí prejaví v zhode s ďalší-
mi podobne rozmýšľajúcimi, môže 
nadobudnúť rozmer strategických 
zámerov a  perspektívy priaznivého 
rozvoja. Aj tu môže byť pocit ne-
závislosti konštruktívny, v prospech 
rozvoja komunity a v prospech väč-
šiny. Je pretavením pochopenia indi-
viduálneho poznania pre spoločný 
výsledok. 

Často je nezávislosť pochopená 
ako prísne individuálne pôsobenie, 
bez tohto konštruktívneho prvku. 
Akoby snaha byť individuálne proti 
všetkému a proti všetkým bola tým 
prvkom, ktorý dáva nezávislosti 
najvyššiu hodnotu. Je možné ho 
brať ako priaznivé len v momente, 
keď chceme upozorniť na nejaké ri-
ziko. Nie ako stálu a nemennú me-
tódu deštrukcie. Verejnosťou by mal 
byť vnímaný každý poslanec ako 
nezávislý bez ohľadu na to, či je po-
liticky orientovaný alebo označený 
ako nezávislý. Totiž i označenie ako 
nezávislý, značí závislý vo svojich 
rozhodnutiach minimálne od záuj-
mov skupiny voličov, ktorá mu dala 
mandát na ich zastupovanie. Dô-
ležité je udržanie línie nezávislosti 
od nátlakových skupín a prísne sku-
pinových záujmov. Závislosť od zá-
ujmov väčšiny je najdôležitejšia 
pre neustále zlepšovanie fungovania 
komunity.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

NEZÁVISLOSŤ 
POSLANCA

z pera viceprimátora

Zahraniční stážisti 
Na Cirkevnej základnej 
škole sv. Michala 
v Michalovciach sa 
v dňoch 22. – 26. januára 
úspešne realizoval projekt 
EDUCATE SLOVAKIA. Jeho 
realizátorom je nezisková 
organizácia AIESEC.

Hlavným zámerom projektu je 
odbúravanie predsudkov voči iným 
rasám, národom a  náboženstvám, 
ako aj odstraňovanie jazykovej ba-
riéry medzi národmi.

Dvaja stážisti Sena z  Turecka 
a Ignacio z Peru počas 20-tich vyu-
čovacích hodín vyvolali na tvárach 
našich detí nadšený výraz. Kreatív-
ne prezentovanie vzdialených krajín 
zážitkovou formou priblížilo deťom 
ázijskú a juhoamerickú kultúru, pes-
trofarebné tradície a zvyky, unikátnu 
architektúru a historické pamiatky, 

tradičné jedlá tureckej a peruánskej 
kuchyne a krásy prírody. Stážisti  in-
teraktívne zapájali do aktivít všetky 
deti. Priniesli so sebou i hmatateľ-
né rekvizity ako suveníry, tradičné 
oblečenie a ukážky cudzích mien 
používaných ako platidlá v Turecku 
a Peru. Predviedli deťom ukážky 
folklórnych tancov a hrali s  nimi 
inšpiratívne hry. Keďže stážisti boli 

ubytovaní v hosťovskej rodine, mali 
možnosť nielen spoznať život slo-
venskej rodiny, ale aj ochutnať tra-
dičné slovenské jedlá. Predstavili 
sme im pamätihodnosti mesta Mi-
chalovce. Zaujímavá bola aj návšteva 
michalovskej Hvezdárne s pozoro-
vaním hviezd na nočnej oblohe.

Za možnosť realizácie projektu 
na našej škole sa chcem poďakovať 
organizátorovi projektu organizá-
cii AIESEC a, samozrejme, našim 
dvom stážistom. 

Mgr. Štefan Korinok

Svojina reprezentovala na Ukrajine 
Folklórny súbor Svojina 
v novembri 2017 oslávil 
svoje 15. výročie. 
Okrem slávnostného 
premiérového programu, 
ktorý sa konal na pôde 
mestského kultúrneho 
strediska, súbor sa 
zúčastnil na ďalšom 
významnom podujatí – 
treťom medzinárodnom 
vianočnom festivale, 
ktorý spestril v januári 
oslavy Vianoc vo Ľvove. 

Toto nádherné ukrajinské mesto 
sa na pár dni premenilo na jednu 
veľkú rodinu. Domáci diváci, kto-
rých bolo niekoľko tisíc, keďže po-
čet obyvateľov Ľvova je len o  čosi 
menší než osemsto tisíc, počas troch 
dní srdečne vítali hostí z Poľska, 
Bieloruska a Turecka. Slovensko na 
tomto podujatí zastupoval práve 
súbor Zemplinčane Svojina. Festi-
val sa konal pod záštitou primátora 

mesta Andrija Sadovoho a  v  rámci 
spolupráce medzi samosprávami 
miest Ľvov a Michalovce. Na or-
ganizácii festivalu sa podieľal tím 
mladých aktivistov, ktorí sa zapája-
jú do spoločenského života v meste 
Ľvov. Okrem hlavného programu, 
ktorý súbor pripravil pre divákov, 

prítomní sa mohli tešiť aj z malého 
prekvapenia – naši folkloristi za-
spievali ukrajinskú koledu „Dobryj 
večir tobi“. 

Dúfajme, že iniciovanie takejto 
spolupráce medzi mestami sa stane 
tradíciou. 

Mgr. Valéria Černak 

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Michalovciach schvá-
lili návrh dodatku k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta 
o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. Tento dodatok 
je účinný od 1. januára tohto 
roku. Správca poplatku – teda 
Mesto Michalovce, zníži po-
platok vo  výške 30 % fyzickej 
osobe staršej ako 62 rokov 
na  základe údajov z evidencie 
Mesta. V  praxi to znamená, 
že osoby, ktoré spĺňajú uvedené 
kritérium – dovŕšili vek 62 ro-
kov, už nebudú musieť písom-
ne žiadať správcu o zníženie 
poplatku z  titulu veku. Úľava 
bude uplatnená automaticky 
v Rozhodnutí o vyrubení po-
platku za  komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Pán primátor, naši 
seniori museli po minulé 
roky každoročne 
písomne žiadať správcu 
o zníženie miestneho 
poplatku za komunálne 
odpady a drobné 
stavebné odpady z titulu 
veku. Ako to bude teraz?

opýtali sme sa primátora
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G Y M N Á Z I U M
Ľ. Štúra 26, Michalovce

pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
17. februára 2018 (sobota) o 9.30 hod.

ČO PRE VÁS PRIPRAVÍME?
informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu  

krátky kultúrny program
prehliadku priestorov školy a ukážky aktivít 

z vyučovacieho procesu 

Tešíme sa na spoločné stretnutie na pôde našej školy.
Tel.: 056/644 13 46, www. gymmi.sk

E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Cirkev bratská v spolupráci s Mestom Michalovce, 
SZUŠ – Talentum a Reformovanou kresťanskou cirkvou 

pre Vás v rámci Národného týždňa manželstva, 
pripravili niekoľko zaujímavých podujatí:

SÚŤAŽ O NAJDLHŠIE MANŽELSTVO 
V MICHALOVCIACH 

bližšie info – Facebook 
„Národný týždeň manželstva 2018 – Michalovce“

MUZIKÁL ANNA 
V PODANÍ SZUŠ TALENTUM 

15. 2. 2018 (štvrtok) o 17.00 v MsKS (vstupné dobrovoľné)

MANŽELSKÉ POPOLUDNIE 
prednáška s diskusiou na tému „Manželstvo ako umenie lásky“ 

s manželmi Lipovskými, občerstvenie, zábavné aktivity
17. 2. 2018 (sobota) o 15:00 v Cirkvi bratskej (Užhorodská 38)

BOHOSLUŽBY
18. 2. 2018 (nedeľa) o 10:00 v Cirkvi bratskej 

Naši partneri pre manželské páry počas týždňa 
12. – 18. 2. 2018 pripravili lákavé akcie:

BOWLING REŠTAURÁCIA ARÉNA 
12. – 15. + 18. 2. 2018 bowling pre manželské páry zadarmo 

nutná rezervácia na t. č. 0905 205 558

BISON STEAKHOUSE & PUB  
50 %-ná zľava z ceny jedál pre manželské páry

PIZZA ROMANA 
50 %-ná zľava z ceny jedál pre manželské páry

LA BONTE DE MICHEL
pri kúpe dvoch zákuskov manželský pár dostane 2-x kávový 

nápoj zadarmo + 2x nealko zázvorový prípitok zadarmo

WELLNESS HOTEL CHEMES 
2-hodinový wellness pobyt 6 €/osoba

BON BON CAFE 
ku konzumu nad 15 € drink alebo dezert zdarma (rezervácia)

ZEMPLÍNSKA REŠTAURÁCIA
pre manželské páry k jedlu dezert zadarmo

HOTEL MOUSSON
10 %-ná zľava do reštaurácie na výber jedla z Á la carte 

a nápojového lístka (ponuka neplatí na denné a Valentínske menu)

Príležitosť pre mladých 
vo Švajčiarsku 
Každý mladý človek túži 
po poznávaní. Mnohí 
sa chcú naučiť niečo nové, 
najmä v novom prostredí, 
najlepšie v kolektíve 
seberovných priateľov 
a v neposlednom rade 
zarobiť si prostriedky 
na svoje ďalšie 
sebazdokonaľovanie 
a zábavu.

A takú príležitosť majú vo Švaj-
čiarsku prostredníctvom odbor-
ných praxí v zariadeniach cestov-
ného ruchu – hoteloch, penziónoch 
a reštauráciách. Praxe sú určené pre 
mladých ľudí vo veku od 18 do 26 
rokov, ktorí ovládajú bežnú hovo-
rovú nemčinu a majú chuť a odva-
hu byť štyri mesiace mimo domova, 
pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovo-
ria inou rečou a byť ochotní posky-
tovať služby domácim a zahranič-
ným návštevníkom vo Švajčiarsku. 

Podmienkou je absolvovanie 
výberového konania vo februári na 
letnú sezónu a v septembri na zim-
nú sezónu. Čo im za to ponúkne 
odborná prax? Dva týždne inten-
zívneho školenia v oblasti obslu-
hy, somelierstva, ochutnávok vína, 

syrov a iných dobrôt švajčiarskej 
kuchyne, jednodňovú exkurziu do 
niektorého z kantónov vo Švajčiar-
sku v školskom hoteli v Luzerne. 
A to všetko v spoločnosti mladých 
ľudí z viacerých európskych krajín. 
Po dvoch týždňoch absolventov 
kurzu zavezie švajčiarsky partner 
do jednotlivých zariadení cestov-
ného ruchu v kantóne Graubün-
den, kde sa zapoja do práce v ob-
sluhe alebo v kuchyni. Za kvalitnú 
prácu, samozrejme, patrí aj patrič-
ná odmena. Tá sa pohybuje od 776 
CHF za mesiac v čistom (v roku 
2017), okrem toho sú príplatky za 
prípadnú prácu nadčas a sprepitné. 
Okrem toho každý absolvent od-
bornej praxe dostane po jej skonče-
ní hodnotenie a vysvedčenie, ktoré 
mu pomôže hľadať si prácu doma 
i v zahraničí.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbor-
nú prax vo Švajčiarsku, odporúčame 
vám navštíviť web. stránku združenia 
– www.swiss-slovaktourism.sk, kde 
sú aktuálne informácie o nadchá-
dzajúcej odbornej praxi a kontaktné 
údaje na združenie a máte možnosť 
predbežne sa prihlásiť na e-mailo-
vej adrese: peter.patus1@gmail.com. 
Stačí uviesť vaše meno, priezvisko 
a e-mailovú adresu.

Peter Patúš

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Intenzifikácia výroby 
sladu“ na pozemkoch register "C" parc. č. 4888, 4897/1, 4898/1, 

4909/1, v k. ú. Michalovce. Celé znenie rozhodnutia je umiestnené 
na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK
prednáška spojená s besedou
5. februára o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

KONIEC ŠTÁTNEJ CESTY
repríza divadelnej hry Divadla pri fontáne
6. februára o 18.00 hod., veľká sála MsKS

LEGENDY OLDIES
Boney M & Modern Talking (reloaded) – koncert
10. februára o 19.00 hod., Chemkostav Aréna

PYŽAMO PRE ŠIESTICH
divadelná hra
13. februára o 19.00 hod., veľká sála MsKS

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA
rodinný muzikál
14. februára o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
MOJE DRUHÉ JA – JANKO LEHOTSKÝ
do 28. februára, malá galéria MsKS 

OBALY A KNIHY
výstava prác študentov školy úžitkového výtvarníctva
do 16. februára, galéria ZOS

SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV
výstava ilustrácií
do 28. februára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
2. 2. piatok o 15.45 hod.

ČERTOVINY 2017
rozprávka ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

2. 2. piatok o 17.30 hod.
5. 2. pondelok o 19.30 hod.

NIŤ Z PRÍZRAKOV 2017
dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

2. – 4. 2. piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.
JA, TONYA  2017
komédia, dráma  USA / FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

3. – 4. 2. sobota, nedeľa o 15.45 hod.
JO NESBO: ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA 2015
komédia, rodinný NO / DE
Mládeži prístupný Slovenský dabing

3. – 4. 2. sobota (3D), nedeľa (2D) o 17.30 hod
JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI  2017
dobrodružný, akčný, rodinný USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

7.2. streda o 17.15 hod.
DAJ MI TVOJE MENO 2017
romantická dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

7. 2. streda o 19.30 hod.
DARKLAND  2017
akčný dráma, krimi DK
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
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ZREKONŠTRUOVANÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN 
SA NA ČAS STANE „TRIEDOU“
Mesto Michalovce v spolupráci s HK Mládež aj v tomto školskom roku 
2017/2018 znova rozbieha úspešný projekt výučby základov korčuľovania 
Korčuliarskú gramotnosť pre predškolákov z materských škôl na území mesta. 
Do projektu sa v tomto školskom roku zapojí 190 detí z ôsmich michalovských 
materských škôl. Všetkým predškolákom želáme, aby čo najskôr zvládli základy 
korčuľovania ale najmä, aby si z tejto pohybovej činnosti odniesli množstvo 
skvelých zážitkov. Výučba sa začala v utorok 30.januára a potrvá do 19. apríla.

lk

Zo srdca pre srdce

Moje druhé „Ja“

...že po zemi nechodia anjeli? 
Neverte! Sú to ľudia s dobrým srd-
com, plní lásky, dobroty, ochoty... 
Takýchto ľudí nájdete aj v Občian-
skom združení šíriacom kresťan-
skú kultúru Rozsievač a  v Okres-
nom centre KDH Michalovce. 
A  komu títo ľudia pomohli? Ob-
čianske združenie Rozsievač zakú-
pilo školské pomôcky a OC KDH 
poskytlo finančnú čiastku na ná-
kup oblečenia pre dve krásne dvo-

jičky – Angeliku a Eriku Šefarové 
zo Základnej školy na Moskovskej 
ulici v Michalovciach. Rozhodli 
sa pomáhať najmä preto, že Ange-
lika má choré srdiečko a veľa času 
strávila v nemocnici. Vidieť úsmev 
na  tvári detí je najkrajší zážitok 
aj pre dospelých. 

Dobro sa odpláca dobrom, pre-
to konajme dobro stále. Ďakujeme 
vám, vzácni anjeli.

Anna Jožiová

V tomto prípade nepôjde 
o  krízu identity, ale o prezen-
táciu putovnej výstavy speváka 
a  bývalého lídra skupiny Modus 
Janka Lehotského. Spevák tak 
zostáva verný umeniu a rozši-
ruje vlastnú kreativitu o oblasť 
výtvarného umenia. Janka Lehot-
ského oslovil prírodný materiál, 
ktorým je kameň a  drevo. Tieto 
ťahom štetca ožijú a nadobud-
nú konkrétnu formu, ktorá bude 

dýchať autorovou myšlienkou. 
Výstavnú expozíciu bude možné 
vnímať v  troch blokoch. Obrazy, 
kameň a drevo. Podstatné však 
je, že  za  tým všetkým je ochota 
človeka prostredníctvom umenia 
odovzdať divákovi a poslucháčovi 
kus seba. Expozícia Janka Lehot-
ského bude verejnosti prístupná 
do konca februára v  priestoroch 
galérie MsKS.

viamo

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

REALIZUJE ZISŤOVANIE ÚDAJOV 
PRE ŠTATISTIKU RODINNÝCH ÚČTOV
Zisťovanie sa uskutočňuje aj v našom meste do 30. apríla 2018

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR 
na adrese www.susr.sk alebo na t. č. 055/641 02 39 

– Ing. Eva Modráková



6  

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, 
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.  

Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, henrieta.orencakova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, 
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza 
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Matilda Nemjo
Karolína Slavská
Marcus Petický

Natália Laporčáková
Samuel Mišík

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Peter Chytil  
a Andrea Horňáková

Noviny Mistral
športové správy

BONUS z reprezentačného 
plesu mesta

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

Zostrih športových udalostí 
z II. polroka 2017

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
z programu Zemplín POP 2017 

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Život je súzvuk teórie 
a praxe

Po tom, čo Inštitút pre ekonomic-
ké a sociálne reformy, známy pod 
skratkou INEKO, zverejnil rebríček 
najzadlženejších miest na Slovensku, 
sa aj o hospodárení Michaloviec ho-
vorí či píše častejšie. Dôvod je ten, 
že naše mesto je v uvedenom rebríčku 
na druhom mieste. Nie je to výsledok, 
na ktorý môžeme byť pyšní.

Ale primátor, hlavná kontrolórka 
a predseda finančnej komisie pri mest-
skom zastupiteľstve zadlžovanie mes-
ta obhajujú. Vraj bez dlhov sa mesto 
nemôže rozvíjať. Samozrejme, určitý 
dlh pri zabezpečovaní chodu mesta 
má opodstatnenie. Ale Michalovce sú 
okrem bankového úveru zadlžované 
aj dodávateľskými úvermi, lízingami 
a ďalšími kreatívnymi formami zadl-
ženia. Postavenie nášho mesta je o to 
nepríjemnejšie, že v ostatných rokoch 
do rozpočtu mesta pribudli veľké ob-
jemy peňazí z eurofondov a z ďalších 
cudzích zdrojov. Ide o sumu skoro 20 
miliónov €. Popri tom mesto preda-
lo množstvo nehnuteľností – budov 
a  pozemkov. Teraz predaný majetok 
nemôžeme predať ešte raz. Z už pre-
daného majetku budú mestu v roz-
počte chýbať peniaze za prenájom. 
Na pozemkoch pred mestským kul-

túrnym strediskom a pred mestským 
úradom už mesto nikdy nezrealizuje 
mestskú parkovaciu politiku. Uvede-
né pozemky už patria súkromníkom. 
A po roku 2020 sa prísun eurofondov 
na Slovensko výrazne zníži. A ak je 
argumentom o  dobrom spravovaní 
mesta to, že desať rokov neboli zvýše-
né miestne dane, tak zlým výsledkom 
hospodárenia je to, že každý občan, 
vrátane detí, je zadlžený sumou asi 
250 € a o ďalšie eurá prišiel pri predaji 
majetku. Pritom občania na svoje za-
dlženie v takom rozsahu nedali nikdy 
súhlas.

Obhajcovia dlhov sa odvolávajú na 
percentá z bežného príjmu mesta. Ale 
aj pre bežný príjem mesta platí kruté 
pravidlo o investičných fondoch. Totiž, 
že minulé výnosy nie sú zárukou vý-
nosov budúcich. Zažili sme to už aj na 
vlastnej koži. Rozhodujúci príjem mes-
ta, podielové dane, klesol v roku 2010 
oproti roku 2009 o 1 583 320  €. Isté 
je, že primátor odovzdá mesto v  hor-
šej finančnej situácii, ako ho preberal 
v roku 2006. Podľa mňa je teda správ-
ne, že sa otvorene hovorí a píše o eko-
nomike mesta. Týka sa nás všetkých.

Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
e) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
f) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 19. februára 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na Úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

NOVÉ LOGO A FAREBNOSŤ
Jeden z najväčších poskytovateľov služieb verejnej dopravy v Európe – spoločnosť 
ARRIVA – mení po dvadsiatich rokoch svoju vizuálnu identitu. Tá má podporiť 
prirodzenú dynamiku, ktorá s cestovaním autobusmi, vlakmi, loďami či zdieľanými 
bicyklami súvisí. Vo všetkých 14 krajinách Európy, kde ARRIVA pôsobí – vrátane 
Slovenska – dôjde postupne k zmene loga, farby aj fontu písma. „Od roku 1997 je AR-
RIVA známa ikonickými kolesami v pohybe. Naše nové logo symbolizujú tri kolesá 
prepletené do veľkého písmena A. Predstavujú plynulosť cestovania s našou spoloč-
nosťou. Sme dynamická spoločnosť a vieme, že naša vizuálna identita by tomu mala 
zodpovedať,“ povedala riaditeľka pre  obchod a  komunikáciu spoločností ARRIVA 
na Slovensku Petra Helecz. V novom vizuále dopĺňa dominantnú ARRIVA modrú 
sekundárna paleta farieb, ktorú tvoria živé odtiene oranžovej, zelenej, modrej a sivej.

Simona Zápachová
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

poďakovanie

spomienky

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 

ANDREJOM ČURMOM
smútiaca rodina

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu zrekonštruovaný 1-izbový byt. Tel.: 0918 803 891

Rôzne
n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, súdky, pipy, prepravky a iné. Štefan Demčák, 
tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, 
dobropisy, poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová 
nafta), šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, 
fotografie, pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská 
banka a Štátna banka československá a iné. Štefan Demčák, 
tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

Štefan Končík (82) 

Jozef Schmidt (77) 

Mária Molnárová (86)

Alžbeta Plišková (78)

Ing. Juraj Fedačko (70)

Július Székely (79)

Michaela Ivaničková (28)

Ing. Michal Lukáč (76)

Mgr. Dana Tkáčiková (51) 

Ján Baník (79) 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Časť pozemku p. C-KN č. 1080/2, k. ú. Michalovce o výmere 15 m2 
na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom osadenia ochranných 
prvkov záhradnej architektúry.
2. Časť pozemku p. E-KN č. 5889/2, k. ú. Stráňany o výmere 100 m2, ktorý 
sa nachádza na sídlisku SNP v Michalovciach, za účelom riešenia technickej 
infraštruktúry k obytnému bloku A-7 a umiestnenie balkóna. 
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 19. februára 2018 do 9.00 hod., sú zverejne-
né na Úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Dňa 10. februára uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mamička a babička

 ANNA SMRIGOVÁ
s láskou spomínajú deti 

s rodinami

Dňa 8. februára uplynie 20 rokov 
od smrti našej drahej 

AGNESY SINČÁKOVEJ
Prosíme, spomeňte si na ňu 

v modlitbe a v dobrom.
manžel Andrej s rodinou

Dňa 2. februára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 

dedko a pradedko 

PAVOL TÖRÖK
s láskou spomína celá rodina

Dňa 2. februára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, švagor 

MUDr. IVAN ŽALÚDEK
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 
ktorí spomínajú s nami.
manželka a dcéry

Dňa 8. februára uplynie 20 rokov 
od úmrtia manžela, otca a brata 

JÁNA BUBANCA
s láskou spomína manželka Milena, 
dcéra Ivka s manželom a brat Vasiľ 
s rodinou

Dňa 10. februára uplynie rok, 
čo náhle od nás odišiel 

MILAN ONDREJČIK
s láskou spomínajú manželka Magdaléna 
a deti s rodinami

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania pre stavbu: „stavebné úpravy bytu 
č. 9 na 1. p“ na pozemku reg. C-KN parc. 3759 v bytovom dome 

so súp. číslom 1312 na Ul. okružná 9, v k. ú. Michalovce. Celé znenie 
oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.“

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Michalovce – Ul. prof. 
Hlaváča, rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch register "C" parc. 
č. 2995, 2997, 2999, 3001, 3036/6, 3036/27, 3975, 5330/1, 5329/1, 
5329/2, 2883, 2881/1, 2884 a register "E" parc. č. 2058/1, 2062/2, 
2064/2, 2067, 2070 v k. ú. Michalovce. Celé znenie rozhodnutia je 

umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

1. KOLO OPEN LIGY SZKB
Tohtoročné prvé kolo Open ligy SZKB sa konalo v Trenčíne v sobotu 
20.  januára. Za účasti 143 štartujúcich z 21 klubov Slovenska sa pred-
viedli aj  naši ôsmi pretekári: Karel Svobodník, Vasil Klevlyanik, Timea 
Hamaríková, Emma Sabadošová,  Matej Hospodár, Štefan Gajdoš, Mar-
tin Petričko a Natália Nemcová, pod trénerskou taktovkou Ľuboša Takáča 
a Matúša Bazgera. Každý z našich pretekárov obsadil minimálne jednu 
medailovú priečku a spolu vybojovali krásnych 13 medailí. V priebežnom 
hodnotení klubov sa náš klub po tomto kole umiestnil na prvom mieste.

Elena Takáčová

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – ŠKP BBC BANSKÁ BYSTRICA 
3. 2., 16.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH 

I.BK MICHALOVCE – ŠBK JUNIOR LEVICE 
4. 2., 10.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH 

I.BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
3. 2., 11.00 a 12.15 hod., mladší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5 
Info: http://new.1bkmi.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – SHK VESELÍ NAD MORAVOU  
9. 2., 17.30 hod., MOL liga žien - 17. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA                                       
11. 2.,  15.00 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA                                                   
11. 2.,  13.00 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna

SLADOVŇA CUP 2018
2. – 4. 2., turnaj žiačok, Chemkostav Aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
2. 2., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, Zimný štadión

HK DUKLA INGEMA – OAHL BRATISLAVA  
9. 2., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, Zimný štadión
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA   
10. 2., 15.00 hod., Extraliga dorast/nadstavbová časť, Zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – MHA MARTIN   
11. 2., 9.30 hod., Extraliga dorast/nadstavbová časť, Zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – POPRAD   
3. 2., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník, Zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – PREŠOV   
10. 2., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník, Zimný štadión 
Info: http://mladez.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
5. – 9. 2., 17.00 hod., X. ročník – 12. kolo
12. – 16. 2., 17.00 hod., X. ročník – 13. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
REGIONÁLNY ZIMNÝ ZRAZ
Krivoštianka, Krivošťany – Jasenovský hrad – Humenné
11. 2., 7.00 hod. 
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
7. 2., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 12. a 19. kolo; Mestská športová hala
14. 2., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 13. a 20. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk/mestka-liga

8 ŠPORT

Legendárny tréner 
v Michalovciach
V rámci spolupráce 
1.BK Michalovce 
s basketbalovým kempom 
profesora Aleksandra 
Nikolića v Zlatibore 
(najstarší basketbalový 
kemp v Európe) pozvali 
basketbalisti na Slovensko 
trénerov Ratko Joksića 
a Dimčeho Kofileskiho. 

Prvý z nich je jedným z  naj-
väčších basketbalových odbor-
níkov pre mládežnícke kategórie 
na svete. Založil niekoľko basket-
balových škôl. Známy je aj z  pô-
sobenia v ruskom klube CSKA 
Moskva či  v  bulharskom Levski 

Sofia. Stále ešte aktívny vynikajú-
ci tréner neostal nič dlžný svojej 
povesti a v  Michalovciach viedol 
spolu so svojím asistentom trénin-
gové jednotky mini žiakov, žiakov 
a juniorov. 

Táto aktivita je jednou z ďalších, 
na ktorých v Michalovciach pracu-
jeme pre zlepšovanie podmienok, 
vzdelania a zvyšovania úrovne bas-
ketbalu. O to cennejšia je pre nás 
návšteva zahraničných trénerov, 
lebo v rámci svojej cesty na Slo-
vensko absolvovali už len jeden se-
minár v Senci v spolupráci s MBK 
Karlovka Bratislava. 

Chcem sa poďakovať Ljubano-
vi Vukmirovičovi, ktorý pomohol 
sprostredkovať túto návštevu.

Peter Biganič


