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pozývame...

VÁHY
výstava 

kuchynských váh

od 1. februára 
malá galéria MsKS

ŠTÁTOPRÁVNE 
USPORIADANIE 
I. ČSR A JEHO 

VÝVOJ
prednáška 

Miroslava Schýbala

4. februára o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

PENZIÓN FAMÍLIA
repríza 

divadelnej hry

8. februára 
o 18.00 hod.

MsKS

STRACHY, VZŤAHY, 
SLOBODA
prednáška 

Pavla Baričáka

13. februára
o 18.00 hod.

Zlatý býk 

Trieda 
budúcnosti
prvá na Slovensku

3 Zdravý chrbát
po celý život
projekt MC Drobec

4 Ples 
seniorov
4. ročník

5 Zápas 
hviezd
1. hokejovej ligy

8

Opatrovateľská služba opäť s podporou externých zdrojov

OPATROVATEĽSKÁ 

SLUŽBA

Mesto Michalovce posky-
tuje domácu opatrovateľ-
skú službu od 1. januára 

2003 po prechode kompetencií štá-
tu na obce. Z hľadiska sociálnej po-
litiky Mesta a pre podporu komu-
nitných vzťahov má rozvoj opatro-
vateľskej služby, ktorá je zameraná 
na konkrétne potreby klientov, 
veľký význam, lebo je poskytovaná 
v domácom prostredí. Nevytrháva 
občanov z ich prirodzeného pro-
stredia a umožňuje aj väčšiu spo-
luprácu s rodinou a kontakt s  ko-
munitou. Seniori, ktorí prežívajú 
jeseň svojho života v kruhu rodiny, 
zvládajú náročné životné situácie 
pozitívnejšie, ako keď sú vybraní 
z  rodinného prostredia a umiest-
není v zariadení sociálnych služieb. 

Mesto Michalovce poskytuje 
svojim občanom opatrovateľskú 
službu terénnou formou a tak im 
umožňuje žiť nezávislý život v ich 
bežnom domácom prostredí, zlep-
šuje životnú situáciu a sociálne 
začlenenie týchto ľudí s odkázanos-
ťou. Opatrovateľská služba zahŕňa 
pomoc pri osobnej hygiene, pri 
motorike a mobilite, pomoc pri sta-
rostlivosti o domácnosť klienta, pri 
základných sociálnych aktivitách, 
dohľad pri stravovacom, pitnom 
a liečebnom režime. Mesto prefe-
ruje poskytovanie opatrovateľskej 
služby terénnou formou pred po-
skytovaním celoročnej pobytovej 
sociálnej služby.

Náklady Mesta na opatrovateľ-
skú službu narastajú, Mesto sa v ro-
koch 2016 – 2018 zapojilo do ná-
rodného projektu opatrovateľskej 
služby (NP POS), čím sa Mestu časť 
finančných prostriedkov refundo-
vala. 

Každoročne odbor sociálnych 
vecí dostane viac ako 50 nových 
žiadostí na posúdenie odkázanosti 
zo strany občanov s požiadavkou 
na opatrovateľskú službu, tento 
počet postupne narastá. Opatrova-
teľská služba je poskytovaná v prie-
mere pre 115 osôb každý mesiac. 

Mesto chce aj prostredníctvom 
projektu poskytnúť túto službu 
čo najväčšiemu počtu žiadateľov. 
Potreba realizácie hlavnej aktivity 
projektu – Poskytovanie opatrova-
teľskej služby – vyplýva zo zvyšujú-
ceho sa počtu žiadostí o posúdenie 
odkázanosti a súčasne tzv. starnutia 
obyvateľstva – zvyšujúceho sa per-
centuálneho podielu ľudí nad 65 
rokov v rámci obyvateľov mesta. 

V meste Michalovce patrí výška 
úhrady za poskytovanie opatrova-
teľskej služby medzi najnižšie sta-
novené ceny v porovnaní s ostat-
nými mestami na Slovensku. Mesto 
Michalovce okrem opatrovateľskej 
služby poskytuje v  súlade so záko-

nom 448/2018 Z.z. o  sociálnych 
službách aj ďalšie sociálne služby, 
ktoré sú registrované v  Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb 
na KSK: Pobytové sociálne služby – 
Zariadenie pre seniorov a Zariade-
nie opatrovateľskej služby, Ambu-
lantné sociálne služby – Zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov 
veku, Komunitné centrum, Denné 
centra (9 centier). Okrem poskyto-
vania sociálnych služieb, Mesto pre 
svojich občanov s trvalým pobytom 
na území mesta poskytuje tzv. soci-
álne benefity v podobe Senior karty. 
Táto karta je vydávaná pre občanov 
s trvalým pobytom na území mes-
ta vo veku 65 a viac rokov, umož-
ňuje okrem iného bezplatný vstup 
na kultúrne a športové podujatia. 
Mesto Michalovce poskytuje pre 
svojich občanov aj iné služby v soci-
álnej oblasti: stravovanie, pedikúra, 
rehabilitácia, pranie, žehlenie.

Cieľom projektu je zlepšiť kva-
litu života občanom mesta Micha-
lovce odkázaným na poskytovanie 
opatrovateľskej služby v ich priro-
dzenom domácom prostredí, zabez-
pečiť im cenovo prístupné sociálne 
služby. Z projektu bude hradených 
25 plných a 17 polovičných pracov-
ných úväzkov. Zvyšné náklady bude 
hradiť Mesto zo svojho rozpočtu 
a časť nákladov hradia klienti podľa 
platného Všeobecne záväzného na-
riadenia.

jm 

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho so-
ciálneho fondu na dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej 
služby v meste Michalovce vo výške 496 470 eur na roky 2019 až 2021.
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Mesto vo vrecku
Mesto vo vrecku je rýchla 
a jednoducho využiteľná 
mobilná aplikácia, ktorá 
je určená pre ľudí, ktorým 
záleží na tom, čo sa deje 
v ich okolí. 

Aplikácia je bezplatná, jedno-
duchá na používanie a slúži na na-
hlasovanie podnetov, napr. ohľa-
dom stavu mestskej zelene, výskytu 
nelegálnych skládok, znečistenia 
vodných tokov. Nahlasovať možno 
tiež nedostatky na cestách a chod-
níkoch, poruchy verejného osvetle-
nia, či výskyt túlavých zvierat.

Aplikáciu si stiahnete (dostupná 
bezplatne pre Android, aj pre iOS) 
v obchode mobilných aplikácií. Vy-
beriete si kategóriu svojho podnetu, 
urobíte snímok svojím mobilom, pri-

dáte krátky popis a podnet odošlete. 
Podnet, ktorý nám prostredníctvom 
mobilnej aplikácie Mesto vo vrecku 
zašlete, nám bude na základe uvede-
ných GPS údajov z miesta podnetu 
doručený do nášho informačného 
systému ESMAO, ktorý aktívne pou-
žívame na správu a riadenie elektro-
nických služieb. Podnet sa dostane na 
spracovanie konkrétnej organizačnej 
zložke, konkrétnemu referentovi.

Svoje podnety môžete prostred-
níctvom aplikácie posielať aj ano-
nymne. Ak však chcete byť o stave 
riešenia zaslaného podnetu infor-
movaní, je potrebné, aby ste uviedli 
aj svoje kontaktné údaje. Aplikácia 
bude v blízkej budúcnosti rozšíre-
ná aj o ďalšie funkcie, ktoré vám 
umožnia byť v ešte užšom kontakte 
so svojím mestom.

nč

pobačeňe Miža z varoša

Furt kec še bľiža voľbi, objavja še novi spašiteľe naroda. Doterajši život 
jak kebi podľa ňich ňebul a budze ľem vtedi, kec voňi budu o ňim rozho-
dovac. Povice sebe šaľenota. Bula bi, kebi to voňi do toho televizora ňeľem 
hutoreľi, no i šmerteľňe važňe sebe dumaľi. Podľa ňich doteraz ňichto ňič 
dobroho ňespravil, ňič porjadnoho še ňestalo, ňichto to tak dobre ňezna, 
ľem voňi a kec ňebudze po jich dzekoj, budzeme tišic roki za opicami. 
Bo ľem za ňich už ňichto ňebudze kradnuc, ľem za ňich budze raj na žemi, 
ľem voňi najľepši znaju, co každomu gu ščescu chibi. Išče gu tomu znaju 
najľepši koho ňevoľic, chto je pre ľudzi najvekše ňeščesce, koho treba zavric 
do basi. Spravdi sebe tote mudraci dumaju, že ľudze i cali narod až taki 
glupi? Bizovňe sebe to budu dumac, i bohorovno svojo tverdzic, až do kedi 
jim ľudze ňevistavja befeľ. Dumac sebe veľo o sebe je šumna vec, ľem ňešľe-
bodno zabudnuc, že ľudze tiš rozdumuju.

Vaš Mižo z varoša

Zaš še bľiža voľbi

 21. – 25. 1.   čerpanie dovolenky
26. 1.  účasť na členskej schôdzi michalovského klubu Zväzu  
 vojakov Slovenskej republiky
28. 1.  rokovanie k príprave PRM 2019 – 2022
28. 1.  rokovanie mimoriadneho Predstavenstva VVS, a.s.  
 v Košiciach 
29. 1.  stretnutie s komisárom ACES Europe Lukášom Vorelom
30. 1.  rokovanie so zástupcami OZ pracovníkov školstva
30. 1.  účasť na zasadnutí predsedov komisií mestského zastupiteľstva
31. 1.  rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti SMM, s.r.o.
1. 2.  porada primátora 
1. 2.  rokovanie výboru pre rozvoj okresu Michalovce
1. 2.  rokovanie so zástupcami OK Michalovce

aktivity primátora

Rokovanie zväzu 
vojakov 
Michalovský klub Zväzu 
vojakov Slovenskej 
republiky vo svojich 
radoch združuje najmä 
bývalých príslušníkov 
armády a ich rodinných 
príslušníkov z okresov 
Michalovce, Sobrance 
a Trebišov. 

Členská schôdza klubu sa usku-
točnila 26. januára. Rokovania sa 
zúčastnili: predseda Zväzovej rady 
Zväzu vojakov pplk. v.v. Mojmír 
Hloch, primátor mesta Viliam Za-
horčák, velitelia obidvoch vojen-
ských útvarov: pplk. Vincent Cséry 
a pplk. Roman Bobaľ a predseda 
okresnej organizácie Jednoty dô-
chodcov Ján Butala.

Správu o činnosti predniesol 
predseda rady klubu J. Dobrovolský, 
ktorý zhodnotil prácu od ostatnej 
výročnej členskej schôdze. Pripo-
menul skutočnosť, že michalovský 
klub v tomto roku oslávi 25. výročie 
svojho vzniku. Poukázal na akcie, 
ktoré Rada klubu pre svojich členov 
pripravila. 

Veľký záujem členov bol o tu-
risticko-poznávacie zájazdy či už 
do Maďarska, ale aj po Slovensku. 
V spolupráci so Slovenským zvä-
zom protifašistických bojovníkov 
(SZPB) boli zorganizované zájazdy 
na pamätné miesta SNP, či účasť 
na oslavách pri príležitosti ukon-
čenia 2. svetovej vojny, SNP a oslo-
bodenia mesta. Klub každoročne 

organizuje pri príležitosti výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny výstup 
na Vihorlat. Minulého roku sa or-
ganizoval aj výstup s  prehliadkou 
Vinianského hradu. Klub je iniciá-
torom akcie Červené maky na po-
česť ukončenia 1. svetovej vojny, 
ktorá sa koná vždy 11. novembra 
o  11.00  hod. na mestskom cinto-
ríne.

Zorganizovali sa posedenia pre 
členov a rodinných príslušníkov pri 
príležitosti životných jubileí, MDŽ, 
návšteva divadelného predstavenia, 
návšteva kláštora v Lelesi, posede-
nia pri vatre na Zemplínskej šírave, 
vo vojenských priestoroch Poruba 
pod Vihorlatom a Valaškovce. 

Zo športových aktivít spome-
nul najmä jarné a jesenné turnaje 
v bowlingu. Ocenil dobrú spolu-
prácu so samosprávou, velením 
mechanizovanej brigády v Prešo-
ve a vojenských útvarov, ktoré sú 
v Michalovciach. Taktiež vyzdvihol 
spoluprácu s OV SZPB. Darí sa aj 
spolupráca s maďarskými kolegami 
v Nyíregyháze.

Založením základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov sa rozšírila 
možnosť väčšej spolupráce s okres-
nou organizáciou JDS. Pamätný-
mi listami boli ocenení členovia, 
ktorí sa dožili okrúhleho výročia. 
Za dlhoročnú spoluprácu, osobný 
záujem a aktívnu pomoc pri or-
ganizácii života klubu bolo udele-
né vyznamenanie Hviezda Zväzu 
vojakov SR primátorovi mesta 
V. Zahorčákovi. 

Juraj Vetrecin

Primátor mesta Viliam Zahorčák privítal 29. januára, 
na mestskom úrade, Lukáša Vorela, ktorý je členom 
predstavenstva ACES Europe. Lukáš Vorel bol jedným 
z komisárov, ktorí rozhodli o pridelení titulu Európske 
mesto športu 2019 pre naše mesto. Na pracovnom stretnutí 
prerokovali pripravované akcie v rámci Európskeho mesta 
športu. Lukáš Vorel v rozhovore s vedením mesta odporučil 
zaujímavé podujatia a možnosti ďalšej propagácie športu 
a športových akcií v meste. Spoločným cieľom je zvýšenie 
záujmu o šport najmä medzi mládežou a deťmi. 

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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ITF Slovakiatour 2019
V poradí už 25. ročník 
veľtrhu cestovného ruchu 
ITF Slovakiatour priniesol 
aj tento rok širokú 
ponuku cestovateľských 
tipov. Aj naše mesto 
sa predstavilo ako 
turisticky atraktívna 
destinácia.

Veľtrh ITF Slovakiatour sa ko-
nal v Inchebe od 24. do 27. januára. 
Návštevníkom ponúkol atraktívne 
informácie o Slovensku a zahraničí 
prostredníctvom 350 vystavovate-
ľov z 20 krajín na ploche 17 000 m2. 
Na  veľtrhu mali zastúpenie všetky 
slovenské kraje, ale aj menšie regió-
ny Oravy, Nového Tekova či  Ter-
chovej.  

Vďaka prezentácii rôznych kra-
jín, regiónov, turistických organi-
zácií a cestovných kancelárií si pri-
šli na svoje všetci tí, ktorých lákajú 

nepoznané krásy Slovenska i vzdia-
lenej exotiky. Bohatý výber ponú-
kol miesta, ktoré sa oplatí vidieť: 
od prírodných krás, cez kultúrne 
a historické pamiatky až po tipy 
na ubytovanie, kulinárske špeciali-
ty, možnosti voľnočasových aktivít, 
turistiky či športu.  

ITF Slovakiatour priniesol 
tipy na jednodňové výlety, ale aj 
viacdňové zimné či letné dovo-
lenky. Okrem Slovenska a Českej 
republiky sa na veľtrhu predstavila 
aj Bosna a Hercegovina, Cyprus, 
Čierna Hora, Čína, Dominikánska 
republika, Grécko, Chorvátsko, In-
donézia, Irán, Keňa, Kuba, Maďar-
sko, Maroko, Poľsko, Rakúsko, Slo-
vinsko, Srbsko, Taliansko. Medzi 
tipmi na tento rok našli návštevníci 
Faerské ostrovy, Špicbergy, Kirgiz-
sko, Cameronskú vysočinu či naj-
krajší taliansky ostrov Palmarola. 

Súčasťou veľtrhu ITF Slova-
kiatour a gastronómie Danubius 
Gastro bola aj výstava poľovníc-

tva a  rybárstva, kde na ploche 
36  000  m2 sa predstavilo 774 vy-
stavovateľov z  25 krajín. Podujatie 
navštívilo 72 388 návštevníkov. 

Mesto Michalovce sa predstavilo 
ako Európske mesto športu 2019, 
vďaka ktorému budú pre návštevníka 
ponúknuté väčšie možnosti na šport, 
relax a oddych. Prezentácia bola za-
meraná taktiež na kultúrne, prírodné 
pamiatky, spoločenské aktivity a ak-

tuálne ponuky turistických produk-
tov. Súčasťou výstavy bolo oficiálne 
zverejnenie výsledkov architekto-
nickej súťaže Promenáda na Zem-
plínskej šírave, turistické novinky 
v Košickom regióne, aktivity spojené 
s majstrovstvami sveta v ľadovom 
hokeji. Návštevníci výstavy mali je-
dinečnú možnosť získať ucelené in-
formácie o destinácii dolný Zemplín.

Iveta Pazičová

Trieda budúcnosti v Michalovciach
V roku 2018 sa Základnej 
škole P. Horova Michalovce 
podarilo vybudovať 
prvú slovenskú Triedu 
budúcnosti. 

Koncept vznikol ako výsle-
dok celoeurópskeho výskumné-
ho projektu ITEC. Nebol verejný 
a  „Osmička“ bola do projektu 
pozvaná priamo Ministerstvom 
školstva SR ako jedna z najinova-
tívnejších škôl. Hlavným cieľom 
projektu bolo hľadať a overovať 
najmodernejšie spôsoby vyučova-
nia. Súčasťou bolo aj vybudovanie 
ukážkového priestoru FutureLab 
v Bruseli. V súčasnosti podľa tohto 
konceptu vznikajú podobné triedy 
po celej EÚ, iba na Slovensku pro-
jekt upadol do zabudnutia. 

Rozhodli sme sa preto vybudo-
vať takúto triedu svojpomocne. Do 
celého procesu sme intenzívne za-
pojili žiakov. Na hodinách informa-
tiky pod vedením zástupcu riadite-
ľa školy J. Palkociho vznikli najskôr 
3D návrhy. Po prezentácii a výbere 
výsledného návrhu sme začali dis-
kutovať, hľadať a vyberať materiály, 
nábytok, vybavenie. Následne na-
stala najťažšia fáza – zabezpečenie 
finančných zdrojov. Napísali sme 
niekoľko projektov, oslovili veľké 
firmy, nadácie, technologické spo-
ločnosti. Celková cena jednej trie-
dy vrátane vybavenia je približne 
20 000 eur. Najviac prispeli veľké 
technologické spoločnosti, zbier-
ku robili aj žiaci, prispeli rodičia 
či menšie michalovské firmy. 

V máji 2018 sme po vykonaní 
stavebných úprav a dodávke tech-
nológií začali v triede pokusné 
vyučovanie. Od septembra 2018 
už vyučujeme v triede naplno. Ide 
o klasickú triedu, kde sa vyučujú 
všetky predmety. Trieda je rozde-
lená na niekoľko zón. Umožňuje 
úplne inú kvalitu vyučovania žia-
kom aj učiteľom. Z technologické-
ho vybavenia môžeme spomenúť 
výkonný počítač, interaktívnu ta-
buľu, veľkú 65 palcovú 4K TV, wifi 
v triede, tablet pre učiteľa, ktorý 
zrkadlí svoju obrazovku na  TV. 

Pre žiakov 2v1 zariadenia, virtu-
álna realita, kvalitné ozvučenia 
či bezdrôtové nabíjanie mobilov. 
Všetko je napojené na cloudové 
online služby. Trieda obsahuje 
aj akustické prvky znižujúce hluk. 
Žiaci majú k dispozícii aj fotoa-
paráty, videokameru, osvetlenie 
či pozadie v kreatívnej zóne. Cez 
prestávky, ale aj počas hodín vyu-
žívajú relax zónu. 

Učebňa oslovila aj firmu 
Microsoft, ktorej predstavitelia 
sa boli na ňu osobne pozrieť a pri 
ďalšom rozvoji uvažujú o  zara-

dení našej školy do celosvetovej 
exkluzívnej siete Microsoft scho-
ol. Viac o samotnom projekte, 
výstavbe aj  výslednej podobe 
si môžete pozrieť na internetovej 
stránke školy.

Škola v súčasnosti buduje už 
druhú takúto triedu. Naším záme-
rom je vybudovať minimálne tri 
triedy, aby sa každý žiak vzdelával 
aspoň jeden školský rok v Triede 
budúcnosti. Týmto sa obraciame 
aj na prípadných sponzorov, kto-
rých myšlienka zaujala. 

Ján Palkoci
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Projekt s názvom 
Prevencia bolestí chrbta = 
zdravý chrbát po celý život 
zrealizovalo v priebehu 
minulého roka občianske 
združenie MC Drobec – 
materské centrum. 

Projekt, zameraný na predchá-
dzanie problémom s chrbticou naj-
mä u detí mladšieho a školského 
veku, ale aj u predškolákov a mlá-
deže, bol podporený Nadáciou pre 
deti Slovenska (NDS) prostred-
níctvom grantového programu 
Dôvera. Uskutočnili sa prednášky 
a besedy, cvičenia, návštevy špor-

tových podujatí a rôznych pohybo-
vých tréningov (napr. futbal, hokej, 
plávanie, bedminton). Zúčastnené 
deti mali možnosť zacvičiť si rôz-
ne cviky na fit loptách, strečing 
na karimatkách a SM-systém 
s elastickými lanami pod vedením 
skúsenej fyzioterapeutky v  herni 
materského centra a v telocvični 
Základnej školy, Krymská ulica v 
Michalovciach. Špecifické cvičenia 
sa podarilo zrealizovať na  Zem-
plínskej šírave a Vinianskom jaze-
re. Športové náradie bolo zakúpe-
né z prostriedkov NDS, podobne 
ako trekingové palice, ktoré boli 
použité počas turistických exkurzií 
a cvičení v prírode. V rámci cviče-
ní v exteriéri sa mohli deti aj  do-

spelí oboznámiť s tzv. severskou 
chôdzou (z angl. Nordic Walking). 
Informačné prednášky a besedy sa 
zaoberali témou prevencie bolestí 
a deformít chrbta prostredníctvom 
pohybu a pravidelného cvičenia. 
Rodičia mohli získať viac poznat-
kov o tom, ako majú dbať na správ-
ny vývin chrbtice svojich detí 
a deťom bolo názorne predvedené 
správne držanie tela v rôznych si-
tuáciách (pri sedení, státí, dvíhaní 
bremien a podobne). 

Súčasťou projektu bolo aj zosta-
venie informačnej publikácie s ná-
zvom Keď sa vám chrbát poďakuje. 
V tejto publikácii sa, okrem bližšie 
opísaných príčin problémov chrbta 
a možností prevencie, čitateľ dozvie 

viac o vhodných športoch ako aj 
o možnostiach pohybových aktivít 
v meste Michalovce. Publikácia je 
určená pre deti rôzneho veku a ich 
rodičov – pre základné a materské 
školy, ale aj pre záujemcov z radov 
širokej verejnosti. 

Týmto vyjadrujeme poďako-
vanie Nadácii pre deti Slovenska 
a poisťovni Dôvera za finančnú 
podporu. Ďakujeme za spoluprácu 
fyzioterapeutke Ivete Bindzárovej, 
plaveckému klubu Orca Michalov-
ce, nadšeným mladým bedminto-
nistom, členom a sympatizantom 
materského centra a všetkým de-
ťom aj rodičom za ich účasť na ak-
tivitách úspešného projektu.  

Adriana Jacečková

Zdravý chrbát po celý život

Obetovanie Pána

Čítajme a tvorme 
v knižnici

V cirkvi si 2. februára 
pripomíname sviatok 
Obetovania Pána – 
Hromnice. 

Tento sviatok nasleduje bez-
prostredne po ukončení vianoč-
ného obdobia. Podstatou tohto 
sviatku je skutočnosť, že Ježiš je 
obetovaný v chráme. Jeho prítom-
nosť v chráme má podstatný vplyv 
na životy viacerých. Staručký Si-
meon môže v pokoji odísť z tohto 
sveta, lebo jeho oči uvideli v Kris-
tovi spásu. V tomto videní sa stáva 
Simeon pre Máriu prorokom, keď 
hovorí o tom, že jej dušu prenik-
ne meč. Prítomnosťou Krista je 
zasiahnutá aj prorokyňa Anna, 

ktorá sa zdržiavala v chráme, aby 
pôstom a modlitbou vzdala Bohu 
chválu. V evanjeliu je práve ona 
príkladom toho, ako múdro zo-
starnúť. 

V sviatku Hromníc je veľmi 
silná práve symbolika svetla, ktorá 
je narážkou na to, že každý, kto sa 
rozhodne prijať Krista do svojho 
života, bude kráčať vo svetle, kto-
rým je Kristus sám. Tak ako sa jeho 
prítomnosť dotkla každej generá-
cie v  chráme pri obetovaní, tak sa 
môže Kristus dotknúť aj našich ži-
votov a naplniť nás tak potrebným 
pokojom pre nasledujúce dni. Aby 
sme do chrámu sveta vstupovali 
ako ľudia svetla a so zodpovednos-
ťou za seba i za iných.

Ivana Mochorovská

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach získala 
v roku 2018 finančnú 
dotáciu z Fondu 
na podporu umenia 
vo výške 5 000 eur na 
realizáciu projektu Čítajme 
a tvorme v knižnici. 

Projekt prebiehal od februára 
do novembra 2018. Fond na pod-
poru umenia je verejnoprávnou in-
štitúciou, ktorá zabezpečuje finanč-
nú podporu umeleckých aktivít, 
kultúry a kreatívneho priemyslu 
a financuje aj projekty knižníc.

Cieľom projektu bolo pripra-
viť a zrealizovať kultúrne podu-
jatia spojené s knihou pre všetky 

skupiny používateľov knižnice. 
Najväčšia pozornosť však bola 
tradične venovaná  deťom a mlá-
deži. Najčastejšími aktivitami boli  
stretnutia s autormi, osobnosťami, 
prednášky, výstavy, seminár, tvo-
rivé dielne pre deti. Projekt pro-
stredníctvom týchto aktivít prispel 
k podpore čítania detí, mládeže, 
dospelých, skvalitnil vzdelávacie, 
informačné potreby čitateľov, náv-
števníkov a zamestnancov Zem-
plínskej knižnice Gorazda Zvo-
nického. Bolo zorganizovaných 36 
podujatí. Projekt sa stretol s pozi-
tívnym ohlasom u čitateľov a náv-
števníkov knižnice. Tento úspech 
by nebol docielený bez finančnej 
pomoci a podpory zo strany ve-
rejnoprávnej inštitúcie Fondu na 
podporu umenia. 

Alena Vasiľová

Vážená expozícia

Dobrí ľudia medzi nami

Mestské kultúrne stredisko sa 
tento mesiac rozhodlo pre netra-
dičnú expozíciu. Pôjde o zbierku 
kuchynských váh. 

Zberateľ sa tejto vášni venuje 
už dvadsať rokov. Kuchynské váhy 
možno preto pokojne zaradiť do ka-
tegórie historické. Je evidentné, 
že zberateľ si svoju zbierku váži a sta-
rostlivo ju udržiava pri živote. Kto 

vie, čo všetko tieto váhy odvážili, aby 
sa tak pričinili nie iba o chutne pri-
pravené jedlo zhotovené gazdinkami 
podľa stanoveného receptu. Váhy 
sú tiež symbolom spravodlivosti. 
V každom prípade pôjde o ojedinelú 
expozíciu, ktorá bezpochyby zaujme 
a snáď sa do konca mesiaca stane aj 
zdrojom inšpirácie pre návštevníkov.

MsKS

Plesovú sezónu začína 
v meste tradične mestský 
ples. Aj tohto roku 
sa 12. januára stretlo 
niekoľko významných 
osobností z nášho mesta 
i blízkeho okolia, aby 
spoločne v rytme tanca 
a skvelej zábavy vstúpili 
do nového roka 2019.

Okrem toho, že to bola pre-
zentácia krásnych spoločenských 
rób, krásnych dám, skvelých pánov 
a bohatého kultúrneho programu – 

môžeme povedať, že to bola aj cha-
ritatívna akcia. Našli sa dobrodinci 
a svoje výhry v tombole darovali pre 
deti. Veľmi si to vážime a obrovské 
ďakujem v mene celého kolektívu 
materskej školy chceme vysloviť Ri-
chardovi Mašlankovi, ktorý do Ma-
terskej školy, Školská 5, venoval tri 
užitočné veci. Ďakujeme za veľkory-
sosť a boli sme milo prekvapení. Da-
rované veci: rádioprehrávač, vysávač 
i kávovar budú využité v materskej 
škole k spokojnosti detí, rodičov 
i  zamestnancov. Aj vďaka takýmto 
vecičkám nám bude v školičke vesel-
šie, čistejšie a budeme aj spokojnejší. 

Anna Berdáková
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ŠTÁTOPRÁVNE USPORIADANIE I. ČSR A JEHO VÝVOJ 
prednáška Miroslava Schýbala
4. februára o 16.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

PENZIÓN FAMÍLIA 
repríza divadelnej hry, Divadlo pri fontáne, 8. februára o 18.00 hod., MsKS

STRACHY, VZŤAHY, SLOBODA 
motivačná prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka
13. februára o 18.00 hod., Zlatý býk

Výstavy
VÁHY – VÝSTAVA KUCHYNSKÝCH VÁH
od 1. februára, malá galéria MsKS

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.skAby pamäť lepšie 

pracovala

Ples seniorov mesta 

Možnosť kvalitne 
a spokojne prežiť starobu 
je odmenou. Odmenou 
za to, ako človek celý svoj 
život žil, ako sa na starobu 
pripravil a ako a s čím si ju 
vyplní.

Dať zmysel starobe je zodpoved-
nosťou jednotlivcov a úlohou po-
máhajúcich profesionálov. Zmysel 
aktívneho starnutia vnímame v spo-
jitosti s inovatívnou prácou v prepo-
jení s človekom, s cieľom precvičo-
vania pamäti a pohybu. 

Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach pri-
pravuje rôzne aktivity, zamerané 
aj na seniorov, medzi ktoré patril 
aj tréning pamäti. Aplikovali sme 
konkrétne techniky, ktoré sú zame-
rané na jednotlivé oblasti rozvoja 

a  udržiavania kognitívnych schop-
ností mozgu. Ide o cvičenia zamera-
né na krátkodobú pamäť, dlhodobú 
pamäť, koncentráciu, na stimulá-
ciu mozgových hemisfér, tvorivosť 
či  fantáziu. Súčasťou tréningu boli 
aj pohybové aktivity s pomôckami. 
Pracovalo sa nielen individuálne, 
ale aj v skupinách. 

Tento fenomén trénovania pa-
mäti sa už stáva súčasťou života mo-
derného seniora. Účastníčky mali 
možnosť využiť aj bezplatný zápis 
do knižnice. Už piaty ročník trénin-
gu pamäti Aby pamäť lepšie praco-
vala pre seniorky z klubu č. 1 na Uli-
ci obrancov mieru 4 pod vedením 
A. Hapákovej sme úspešne ukončili 
14. decembra 2018. Stretávali sme sa 
každý piatok, celkovo sedemkrát na 
90 minútových sedeniach. Progra-
mu sa zúčastnilo desať senioriek.

Eva Ondová  

Seniori sa 19. januára 
zabávali už na štvrtom 
plese seniorov mesta 
Michalovce v reštaurácii 
Zlatý bažant pod záštitou 
primátora Viliama 
Zahorčáka. 

Úvodné slovo patrilo konferen-
cierke Márii Adamčíkovej. Po pri-
vítaní prítomných hostí a krátkom 
príhovore viceprimátora Jozefa So-
kologorského, konateľa reštaurácie 
Zlatý bažant Dušana Obšatníka, bol 
ples seniorov zahájený úvodným 
tancom aj s organizátormi plesu 
manželmi Kučkovými.

Na plese bolo prítomných 188 
seniorov a pozvaných hostí. Záujem 
prekračoval kapacitné možnosti 
reštaurácie. Do tanca hrala skupina 
Oceľare.

Organizácia plesu bola koor-
dinovaná s vedúcim odboru soci-
álnych služieb, Mestským úradom 
Michalovce, ktorí túto akciu finanč-
ne podporujú. Srdečná vďaka patrí 
sponzorom: primátorovi mesta, 
viceprimátorovi, poslancovi NR SR 
Emilovi Ďurovčíkovi, prednost-
ke Okresného úradu Michalovce, 
poslancom mestského zastupiteľstva 
a všetkým, ktorí ples sponzorovali.

O zábavu sa postarali aj členky 
speváckej skupiny Ozvena. Bohatá 
tombola bola losovaná v dvoch čas-
tiach, potešila výhercov a to vďaka 
štedrým sponzorom. 

Seniori sa zabávali do skorých 
ranných hodín. Odchádzali v dob-
rej nálade s poďakovaním za krásne 
prežitý večer. Už teraz sa tešia na bu-
dúci jubilejný ples seniorov mesta 
Michalovce. 

Anna a Miroslav Kučkovci
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Natália Paľová
Matúš Bočinec

Natália Hrdličková
Dáša Kuchnová

Petra Pastiriková
Tomáš Demko
Šimon Petruňa

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO  
Hostia: MUDr. Marián Mati a Boris Savov

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam z koncertu 
SZUŠ TalentUm

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube 

a www.tvmistral.sk

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, Ing. Marta Pižňarská, 

e-mail: marta.piznarska@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 
6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. 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 242 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.

blahoželania
Drahá mamička, stará mamka, manželka 

MAGDA HLINIČANOVÁ 
oslávila 29. januára životné jubileum 70 rokov.
Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Želáme 
Ti veľa zdravia a Božieho požehnania!
manžel, dcéry Ľudmila, Jana s Milošom, 
vnúčatá Timejka a Tomáš

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného 
jubilea 80 rokov 

ERNEST MORITZ
Prajeme Ti pevné zdravie 

a veľa šťastia do ďalšieho života.
manželka Elena, švagriné Agáta a Mária 

s rodinami

G Y M N Á Z I U M
Ľ. Štúra 26, Michalovce

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
9. februára (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.: 056/6441346, www. gymmi.sk, E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach č. 189, 
zo dňa 4. 9. 2012,  a č. 404, zo dňa 26. 6. 2018

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o vý-
mere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce 
sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa 
nachádza na Ul. lastomírskej.
B) objekt bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej,  súpisné 
číslo 1942, na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o cel-
kovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú vedené 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, do 18. februára 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie vám 
poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos. 

Potešenie pre našich 
seniorov

Máme veľa starých a osame-
lých ľudí, ktorí sú radi, keď im voľ-
né chvíle niekto spríjemní. Preto 
sa spevácka skupina Klubovanka 
rozhodla potešiť obyvateľov v Mi-
chalovskom domove seniorov. 

Peknými pesničkami sme potešili 
a rozveselili ich srdiečka. S veľkou 
láskou sa na nás dívali, tlieskali 
nám, aj si s nami zaspievali. Sme 
šťastní, že sme im urobili radosť.

Gabriela Lipecká 

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

VÁHY
výstava kuchynských váh 

od 1. februára
malá galéria MsKS
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prerušenie distribúcie elektriny

n	5. februára od 7.40 hod. do 17.30 hod. – Ul. Štefánikova č. d. 54 a 56
n	7. februára od 7.10 hod. do 14.30 hod. – celá Ul. tichá a celá 

Ul. vrbovská, Ul. kapušianska od č. d. 78 po č. d. 128 – párne a od 
č. d. 121 po č. d. 155 – nepárne

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu 1-izbový byt s balkónom na Ulici M. Rázusa, 

Michalovce. Tel.: 0949 684 536

Rôzne
n	Predám dodávku Nissan Interstar, 3 000 cm3. Rok výroby 2006, 

300 000 km. Tel.: 0907 918 848.

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 332, zo dňa 
7. 11. 2017 a č. 411, zo dňa 30. 8. 2018

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením na základe 
určenia Geometrického plánu č. 45353221/2016, zo dňa 12. 9. 2016
B) novovytvorený pozemok C-KN, p.č. 2910/4, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 349 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometric-
kého plánu č. 14328810-28/2018, zo dňa 2. 5. 2018.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote, do 18. februára 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie vám poskytne-
me aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

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. 820/22, k.ú. Stráňany o výmere 74,00 m2, 

nachádzajúci sa na Ulici M. Benku v Michalovciach, za účelom prido-
movej záhrady. 

2.  Časť pozemku p. C-KN č. 4353, k.ú. Michalovce o výmere 15 m2, na-
chádzajúci sa na Ulici Fraňa Kráľa v Michalovciach, za účelom prido-
movej záhrady.

3.  Časť pozemku p. C-KN č. 5376, k.ú. Michalovce o výmere 30 m2, na-
chádzajúci sa na Ulici Gorkého v Michalovciach, za účelom zabezpe-
čenia ochrany chodcov počas výstavby objektu.

4.  Časť pozemku p. C-KN č. 4659/1, k.ú. Michalovce o výmere 5,16 m2, 
nachádzajúci sa na Ulici moskovskej v Michalovciach, za účelom 
umiestnenia 3 ks závesných balkónov na obytnom dome A-4.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 18. februára 2019 do 9.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

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. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 18. februára 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú, časť tvárnicovej tra-
sy na uloženie 1 ks káblového distribučného systému v centrálnej mestskej 
zóne mesta Michalovce.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote, do 18. februára 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – MBK HANDLOVÁ
9. 2., 16.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH  

I.BK MICHALOVCE – MBA PRIEVIDZA
10. 2., 10.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH

I.BK MICHALOVCE – BKM ISKRA POPRAD
1. 2., 11.00 a 12.45 hod., starší mini žiaci U12 – Východ; ZŠ, Krymská 5 

I.BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
3. 2., 10.30 a 12.15 hod., starší mini žiaci U12 – Východ; ZŠ, Krymská 5 
Info: http://new.1bkmi.sk/

KARPATSKÁ LIGA JUNIORIEK
2. 2., športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – ŠK 98 PRUSKÉ
9. 2., 17.00 hod., 17. kolo

EASTERN WINGS MICHALOVCE – NTS FK – ZŠ NEMŠOVÁ 
10. 2., 10.00 hod., 18.kolo 
extraliga žien, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Hádzaná
SLADOVŇA CUP 2019
1.– 3. 2., turnaj žiačok, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/ 

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA
1. a 2. 2., 17.30 hod., štvrťfinálové zápasy play off 
St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, zimný štadión Michalovce 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
3. 2., 10.00 hod., 1. liga juniorov
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
4. – 6. 2., 17.00 hod., XI. ročník – 12. kolo
11. – 13. 2., 17.00 hod., XI. ročník – 13. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
REGIONÁLNY ZIMNÝ ZRAZ
10. 2., 7.45 hod.

KRIVOŠTIANKA, KRIVOŠŤANY – JASENOVSKÝ HRAD – HUMENNÉ
10. 2., 7.35 hod. 
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

SLOVENSKÝ RAJ – HORNÁD
2. 2., 9.00 hod.
Info: https://www.kst-turista.sk/

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
6. 2., 17.15 hod. – I. liga a II. liga – 12. kolo; Mestská športová hala
13. 2., 17.15 hod. – I. liga a II. liga – 13. kolo; Mestská športová hala
Info: http://www.vkmichalovce.sk/mestka-liga
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Zápas hviezd
Na našom zimnom 
štadióne sa 19. januára 
uskutočnil Zápas hviezd. 
Na ľade sa stretli najväčšie 
osobnosti St. Nicolaus 
1. hokejovej ligy, hráči 
do 23 rokov a hostiteľský 
tím HK Dukla Ingema 
Michalovce. 

Každé mužstvo malo k dispo-
zícii dvanásť korčuliarov a jedné-
ho brankára. Tri celky si medzi 
sebou zmerali sily vo formáte 4 na 
4 v pätnásťminútových zápasoch 
pretkaných atraktívnymi súťažami 
zručností. Samotný Zápas hviezd so 
začiatkom o 17.00 hod. mal tradične 
dlhšie prestávky medzi jednotlivými 
súbojmi pre atraktívne súťaže zruč-
ností a program pre divákov. Počas 
celej akcie fanúšikov bavil moderá-
tor Európy 2 Dennis Bartalský.

Novinkou bola divácka fanzóna 
s umelým ihriskom, ktorá otvorila 
svoje brány pred OC Zemplín. Fa-
núšikovia si mohli zmerať hokejové 
zručnosti s Richardom Šechným 
a vyhrať atraktívne ceny. V sobotu 

bol vo fanzóne naplánovaný ho-
kejový súboj kapitánov Jána Ta-
bačeka, Kroniho Musliu a Mareka 
Kolbu, po ktorom nasledovala au-
togramiáda všetkých hokejistov 
v OC Zemplín.

Otváracie formácie všetkých 
mužstiev určili diváci v hlasovaní na 
stránke www.stnliga.sk. Do výberu 
Hviezd si vybrali štyroch útočníkov: 
Františka Poliačeka, Sergeja Baby-
netsa, Ondreja Vala a  Mareka Na-
gya. Vo výbere Nádejí bol zástupca 
každého prvoligového klubu, fanúši-
kovia zvolili otváraciu štvoricu v zo-
stave Adam Paulíny, Dominik Laššo, 
Miroslav Olejník a Lukáš Hamráček. 
Elitná formácia Michaloviec mala 
zloženie Marek Kolba, Lukáš Toma, 
Mário Róth a Jakub Linet.

Víťazmi exhibície Zápas hviezd 
St. Nicolaus I. hokejovej ligy sa 
stali hráči domáceho tímu, ktorí 
turnaj odohrali v retrodresoch VTJ 
Michalovce. Majster ligy zvíťazil 
v oboch svojich dueloch, keď Nádeje 
ligy zdolal 3:1 a nad Hviezdami ligy 
zvíťazil 6:3. Tretie stretnutie podu-
jatia medzi Nádejami a Hviezdami 
sa skončilo remízou 3:3. 

nč

37. ZIMNÝ ZRAZ KST TURISTA MICHALOVCE
Po niekoľkých daždivých dňoch sa za pekného, slnečného, 
jemne mrazivého počasia (-2°C) stretli členovia najstaršieho 
michalovského Klubu slovenských turistov Turista 
(NM KST T) www.kst-turista.sk už tradične pri tejto akcii 
na hrádzi Zalužického kanála. Oproti vlaňajšku zmenili 
trasu z pravobrežnej hrádze na ľavobrežnú, po ktorej nie 
v hlbokom snehu, majúc neustále pred sebou majestátny 
Vihorlat (1076 m. n. m), došli k výpustu a či priepadu, cez 
ktorý vyteká Zemplínska šírava. Kúsok kráčali až do Veľkých 
Zalužíc po ochrannej hrádzi nášho mora. Keďže však túra 
bola pomerne krátka, rozhodli sa ju zopakovať, no opačným 
smerom a ukončiť podujatie tam, kde začali. 

Anton Hasák


