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pozývame...

ČÍTANIE 
SPOMIENOK 

IRMY SZTÁRAYOVEJ
 

29. marca o 11.00 hod.
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

PENZIÓN 
FAMÍLIA 

repríza divadelnej hry 
Divadla pri fontáne

1. apríl o 18.00 hod.
Mestské kultúrne 

stredisko Michalovce

FOLKLÓRNY SÚBOR 
ZEMPLÍN 

VO SVOJEJ KRÁSE 
OPÄŤ PRE VÁS

6. apríl o 16.30 hod.
Mestské kultúrne 

stredisko Michalovce

V TIENI SVETLA
výstava fotografií 
Stanislava Orolina 

a Františka Demského

od 1. apríla
malá galéria mestského 

kultúrneho strediska

Zemplínska 
knižnica
pokračuje v projektoch

3 Aktívni 
seniori
v našom meste

4 Nadšenci 
sudoku
sa stretli v súťaži 

5 Úspešný 
mesiac
plaveckého klubu

8

Odovzdávanie titulov Čin roka 2018

MICHALOVSKÝ 

PEGAS

Návrh na udelenie tohto titulu 
môže podať poslanec mestského 
zastupiteľstva, primátor mesta, mi-
movládne organizácie, stavovské 
profesijné organizácie aj občania. 

V kategórii jednotlivci bola 
v  oblasti školstva ocenená učiteľka 
slovenského jazyka Gabriela An-
drišová. Žiaci ZŠ T. J. Moussona 
pod jej vedením získali s divadlom 
v  nemeckom jazyku v súťaži Jazy-
kový kvet prvé miesto v krajskom 
a v celoslovenskom kole. Z rúk pri-
mátora mesta Viliama Zahorčáka si 
ocenenie prevzala aj žiačka druhého 
ročníka Základnej umeleckej školy 
v Michalovciach Martina Bálintová 
za získanie zlatého pásma na regio-
nálnej klavírnej súťaži Poetika kla-
víra s medzinárodnou účasťou v só-
lovej hre na klavíri a zlatého pásma 
v piatej kategórii na regionálnej kla-
vírnej súťaži s celoslovenskou účas-
ťou v sólovej hre na klavíri v Spišskej 
Novej Vsi. Ocenená bola aj za  zís-
kanie titulu laureát a  zlaté pásmo 
v II. kategórii v celoslovenskej súťaži 
v štvorručnej hre na klavíri Schnei-
derova Trnava a strieborného pásma 
v celoslovenskej súťaži v štvorručnej 
hre na klavíri Banskoštiavnické kla-
divká. Ocenená v oblasti školstva 
bola aj Alena Niklasová. Jej žiačky 

Zoe Babinčáková a  Dominika Pu-
chírová získali medzinárodnú cenu 
Madame Humanité, ktorú udeľu-
je Open Society of Artists – World 
Union of Culture. Jej ďalšie žiačky 
Martina Semjanová, Marína Mirda-
lová, Nina Babinčáková získali prvé 

miesto v celoslovenskej výtvarnej 
súťaži Budimírske studničky. Žiačka 
Zoe Babinčáková získala v celoslo-
venskom bienále detskej výtvarnej 
tvorby – Farebný svet hlavnú cenu. 
Titul Čin roka bol udelený aj učite-
ľovi telesnej výchovy Gerhardovi 
Puchírovi za dosiahnuté výsled-
ky v  záujmovej činnosti žiakov na 
ZŠ T. J. Moussona – odbor florbal. 
Jeho zverenci získali prvé miesto 
v celoročnom turnaji chlapcov SK 
Liga vo florbale organizovanou Na-
dáciou televízie JOJ, s podporou 
MŠ SR, ktorý vyvrcholil v auguste 
2018. V oblasti školstva bola oce-
nená aj učiteľka Renáta Perunková. 
Za reprezentáciu školy, mesta a štátu 
v záujmovej činnosti so žiakmi CVČ 
pri ZŠ T. J. Moussona. Pod jej vede-
ním získali žiaci na medzinárodnej 
tanečnej súťaži v Písku v novembri 
2018 dve zlaté, jednu striebornú a tri 
bronzové medaily. Anetta Vargová 
bola ocenená za získanie ocenení 
žiakov, ktorých pripravovala na sú-
ťaže v hre na klavíri. Jej žiaci Da-
mián Iški-Janík, Martina Bálintová 
a Tamara Miktová získali titul laure-
át a umiestnenia v zlatých a striebor-
ných pásmach na regionálnej klavír-
nej súťaži Poetika klavíra s medziná-

"Cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy“, povedal Tonny Robbins. 
Takouto cestou kráčajú aj tí, ktorým bol vo štvrtok, 21. marca v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Michalovciach udelený titul Čin roka 2018. To najlep-
šie, čo v meste Michalovce máme je program, na ktorom si Michalovského 
Pegasa prevzali tí jednotlivci alebo kolektívy, ktorí v predchádzajúcom roku 
dosiahli mimoriadny úspech v rôznych oblastiach života. 

pokračovanie na 2. strane 
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pobačeňe Miža z varoša

Jest toho veľo o čim pišu novinki i ukazuje televizor. No išče vecej toho, 
o čim ňichto ňepiše aňi ňichto ňehutori. Ščesce na dobrich ľudzi. Takich, co ňe-
patra ľem na sebe. Bo je zname, že sušeda i rodzinu sebe ňevibereš, no dobroho 
kamarata treba i zo švičku hľedac. I stalo še už u Mihaľovci tradične, že u mar-
cu samospráva pripatra še roku predchadzajucomu u tim „co še vichirenoho 
stalo“ u tamtim roku. Vžal mi vnuka Patrika a išľi me do kulturi. Naj dzecko 
zna od mala o tim, dze žije. Jake ma ščesce na dobrich ľudzi. Aj naj zna, co kolo 
ňoho še robi. Bulo toho ňeurekom, každomu oceňenomu še ušol „okridľeni Pe-
gas“ i podzekovaňe ňeľem od primatora mesta, no i od polnej kinosali divakov. 
Buľi i gratulanci zo znamich no i ňeznamich fanušikov. I program sebe pripra-
viľi z  radov oceňenich. Šerdečko še cešilo zos tej krási mladich ľudzi. Znam, 
ňichto z ňich to ňerobi pre sebe, i kec to robi tak dobre, že jest co sebe všimnuc. 
Naj mame furt kolo sebe ľem takich ľudzi, žebi život bul furt krajši.

Vaš Mižo z varoša

Ščesce še ňeda oblapic

 16. 3.  účasť na otvorení 1. kola ligy džudistov
 17. 3.  účasť na konferencii MO SRZ Michalovce
 18. 3.  rokovania na MF SR a na MDaV SR v Bratislave
 19. 3.  rokovanie mestskej rady
 20. 3.  stretnutie k vyhodnoteniu Reprezentačného plesu mesta
 20. 3.  nahrávanie relácie v TV Mistral
 20. 3.  účasť na VČS MO Jednoty dôchodcov Slovenska
 20. 3.  účinkovanie v diskusii na podujatí Špacirki na kaveju
 21. 3.  rokovanie o ÚP mesta Michalovce
 21. 3.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 21. 3.  účasť na odovzdávaní cien OC Tesco
 21. 3.  odovzdávanie ocenení Čin roka 2018 
 22. 3.  porada primátora
 22. 3.  účasť na porade riaditeľov základných škôl
 23. 3.  zastúpenie mesta na tlačovej besede j pripravovanému  
  podujatiu Slovak open handball Michalovce 2019
 24. 3.  účasť na otvorení 18. ročníka celoslovenskej mariášovej súťaže
 25. 3.  účasť na rokovaní výboru pre rozvoj okresu Michalovce
 25. 3.  prijatie hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce
 28. 3.  oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

aktivity primátora

V OBCHODNOM CENTRE ODOVZDALI GRANT
Slávnostné odovzdávanie grantu Vy rozhodujete, my pomáhame sa uskutoč-
nilo vo štvrtok 21. marca v obchodnom dome Tesco. V našom regióne v tomto 
projekte grant vo výške 1 300 eur vyhrala Základná škola s materskou ško-
lou Františka Jozefa Fugu vo Vinnom s projektom obnova školského dvora. 
Na druhom mieste sa umiestnilo Občianske združenie jazdeckého klubu Mil-
lénium s projektom Športovo-zábavný deň detí a rodiny. Získali grant vo výš-
ke šesťsto eur. Občianske združenie Vrbovčan sa umiestnilo na treťom mies-
te. S projektom Komunitné centrum Vrbovec získali grant vo výške 300 eur. 
Granty slávnostne odovzdali primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák 
a riaditeľ Tesco Michalovce Patrik Hirák. Hlasovanie prebiehalo od 21. janu-
ára do 17. februára. Zákazníci hlasovali pomocou Tesco žetónov, ktoré získali 
pri každom nákupe. V Michalovciach sa celkovo vyzbieralo 34 tisíc hlasov.

rodnou účasťou v sólovej hre na kla-
víri, na regionálnej klavírnej súťaži 
s celoslovenskou účasťou v sólovej 
hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi, 
v celoslovenskej súťaži v štvorručnej 
hre na klavíri Schneiderova Trnava 
a Banskoštiavnické kladivká. 

V oblasti športu boli ocenení 
Gabriel Čopák, st., Dávid Gajdoš, 
Michaela Marcinová, Ivan Sir-
ko. Tréner tretej triedy v klube ŠK 
Zemplín Michalovce, asistent tré-
ner Centra talentovanej mládeže – 
oblasť Východ, skúšobný komisár 
I.  triedy a držiteľ majstrovského 
stupňa 4.  DAN, Gabriel Čopák, 
st., bol ocenený za dosiahnuté vý-
sledky vo veterán jude – 5. miesto 
na Majstrovstvách sveta veterá-
nov Cancun Mexiko, 1. miesto na 
medzinárodných majstrovstvách 
Českej republiky, 2. miesto na me-
dzinárodných majstrovstvách Ma-
ďarska a 2.  miesto na Veľkej cene 
Sokol Bratislava. Člen ORCA Mi-
chalovce, Dávid Gajdoš, získal oce-
nenie za titul majstra SR v krátkom 
aj dlhom bazéne (disciplína 50  m 
prsia), za splnenie limitu a účasť 
na Majstrovstvách Európy juniorov 
v Helsinkách vo Fínsku (disciplína 
50 m prsia). Jeho najvýznamnejší 
úspech však je účasť na Olympij-
ských hrách mládeže Buenos Aires 
v Argentíne (disciplína 50 m prsia). 
Žiačka športovej triedy ZŠ, J. A. Ko-
menského 1, so zameraním na  at-
letiku, Michaela Marcinová bola 
ocenená za prvé miesta na maj-
strovstvách východoslovenského 
regiónu v hode kriketovou loptič-
kou za účasti 20 oddielov a vo vrhu 
guľou v Bratislave za účasti 20 od-
dielov, ďalej za prvé miesto na maj-
strovstvách Slovenskej republiky 
v atletike mladších žiakov v  hode 
kriketovou loptičkou za  účasti 65 
oddielov, druhé miesto na Európ-
skych detských olympijských hrách 
v Brne v hode kriketovou loptičkou 
za účasti 16 krajín Európy a  1600 
pretekárov a štvrté miesto na  me-
dzištátnom stretnutí vo Varšave 
za  účasti 7 štátov Európy v  hode 
kriketovou loptičkou. Posledným 
oceneným v oblasti športu bol 
Ivan Sirko. Menovaný je preziden-
tom Europian Horting Federation 
a  prezidentom Európskeho hor-
tingového zväzu MMA, ktoré sídli 
v  Michalovciach. V roku 2018 sa 
stal prezidentom v Sambo Combat 
Pro. Zároveň mu bolo v roku 2018 
udelené vzácne ocenenie: Medaila 
za rozvoj Ukrajinského nacionálne-
ho športu MMA Horting. 

V oblasti kultúry bola ocenená 
dirigentka speváckeho zboru Pro 
Musica Viera Džoganová za získa-
nie zlatej medaily DSZ Pro Musica 
na 36. ročníku International Choral 
Competition of Preveza v Grécku 

a prvého miesta na medzinárodnej 
súťaži Voce Magna v Žiline. 

Za humanitný čin bola ocenená 
učiteľka Monika Tóthová a krúžok 
Šikovných rúk. Z tohtoročnej via-
nočnej burzy prispejú sumou 400 
eur žiakovi na operáciu v USA. Od 
decembra 2007 prispeli z vianoč-
ných a veľkonočných búrz Nadácii 
Dobrý anjel sumou 3 950 eur. V ka-
tegórii kolektívy bolo za svoje úspe-
chy ocenených osem kolektívov. 

V oblasti športu Iuventa Micha-
lovce – družstvo žien sa v roku 2018 
stalo už jedenásťnásobným maj-
strom Slovenska, obsadilo 3. miesto 
v medzinárodnej súťaži MOL a de-
viatykrát vyhralo Slovenský pohár. 
V jesennej časti aktuálnej sezóny je 
družstvo žien na 1. priečke v  me-
dzinárodnej súťaži. Ocenená bola 
aj  HK Dukla Ingema Michalov-
ce za víťazstvo St. Nikolaus 1. ho-
kejovej ligy v súťažnom ročníku 
2017/2018. Športový Kickbox klub 
Michalovce získal ocenenie za orga-
nizáciu Majstrovstiev SR v kickboxe 
2018 v  Michalovciach (kadeti, 
juniori, seniori) a za získané úspe-
chy na tomto podujatí. Za víťazstvo 
v  prvej lige v  sezóne 2017/2018 
a  postup do extraligy mužov bol 
ocenený aj Športový klub stolného 
tenisu. V  oblasti kultúry ocenenie 
Čin roka získali Tanečná skupina 
sluchovo postihnutých Zemplin-
dance za  prvé miesto a titul maj-
sterky Slovenska v súťaži Pohyb bez 
bariér v  kategórii znevýhodnených 
skupín a Folklórny súbor Jurošík 
za prvé miesto na Medzinárodnom 
festivale kultúry a umenia v Buyuk-
cekmece – Istanbul, v Turecku. 

Ocenená v oblasti školstva bola 
Tanečná skupina Divas pri ZUŠ, 
Štefánikova 20, za prvé miesta na 
Medzinárodnom súťažnom festi-
vale pre deti a mládež Gold Europe 
v  Prahe, prvé miesta v Medziná-
rodnom kole tanečnej súťaže Pohyb 
bez bariér v Žiline a prvé miesta 
na  Celoslovenskej súťaži Pribinov 
pohár v  Nitre. V novembri 2018 
sa II. stupeň ZUŠ zúčastnil najväč-
šieho tanečného festivalu v strednej 
Európe Dance Life 2018. 

Občianske združenie Inštitút 
sociálno-ekonomických otázok zí- 
skalo ocenenie v oblasti humanita 
za zakúpenie a inštaláciu automatic-
kého externého defibrilátora na zá-
chranu ľudského života pre občanov 
a zakúpenie trenažérskeho auto-
matického externého defibrilátora 
a za spoluprácu so SČK – územným 
spolkom Michalovce pri výučbe po-
užitia prístroja pri záchrane života. 

Kultúrny program pre ocene-
ných a divákov pripravili žiaci Sú-
kromnej základnej umeleckej školy 
Talent-Um.

Adela Vojnová

Odovzdávanie titulov Čin roka 2018
Pokračovanie článku z prvej strany
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V apríli vás pozývame 
na piatu autorskú výstavu 
profesionálnych fotografov 
Stanislava Orolina 
a Františka Demského. 

Obaja trávia svoj voľný čas 
na dôchodku takto zmysluplne. 
V  spoločnosti koníčka, ktorým 
zachytávajú natrvalo vo fotogra-
fii v  podstate celý svet, v ktorom 
autori žijú. Ľudí s ktorými sa radi 
stretnú a detaily, ktoré sú voľnému 
oku neviditeľné. Prezentovaná ex-
pozícia bude tentoraz zameraná 
na prírodu, ktorá sa pre oboch fo-
tografov stala zdrojom inšpirácie 
a relaxu. Možno práve pre čaro, 
ktoré ponúka divákovi príroda, 
bude oprávnený dôvod na to, aby 
v tieni zažiarilo svetlo spomienky 
v umeleckej fotografii. Expozícia 
bude verejnosti prístupná do kon-
ca mesiaca.

Ivana Mochorovská

V TIENI SVETLA

Ako poslanec NR SR 
a člen parlamentného 
výboru pre vzdelávanie, 
vedu mládež a šport 
som odštartoval 
v Michalovciach 
celoslovenskú sériu 
diskusií so stredoškolákmi 
na tému ich kariérneho 
rastu. Prvé debaty 
sa uskutočnili na pôde 
Gymnázia na Ul. Ľudovíta 
Štúra, na Gymnáziu Pavla 
Horova a na Strednej 
odbornej škole technickej 
v Michalovciach.

Žijeme v rýchlo meniacom sa 
svete. Dokážeme to zvládnuť len vte-
dy, ak sa mu ešte rýchlejšie prispôso-
bíme. Robotizácia o chvíľu zásadným 
spôsobom zmení trh práce a mnoho 
pracovných pozícií buď zanikne, ale-
bo prejde veľkou zmenou. Moderné 
technológie a umelá inteligencia sú 
príležitosťou, ako sa stať úspešným 
a pritom ostať doma. Cestou k tomu 
je stanovenie si cieľov, neustála prá-
ca na sebe, v organizácii svojho času 
a plánovaní aktivít, využívanie tech-
nológií k vzdelávaniu. Dôležité je 
tento svoj rozvoj začať ešte skôr, než 
začneme budovať svoju kariéru.

Preto som začal realizovať cyklus 
diskusií so žiakmi stredných škôl 
o  potrebe budovania vlastného ka-

riérneho rastu. Kombináciou akti-
vít, kde trénujeme potrebné znalosti 
a prezentáciou faktov o tom, ako si 
svoj rozvoj nastaviť, chcem mladým 
ľuďom ukázať, aké obrovské mož-
nosti majú na dosah. Bude záležať 
len na nich, ako sa v budúcnosti 
budú mať, pretože toto storočie zo 
všetkých najviac praje pripraveným.

Musím pochváliť mladých, 
s ktorými som doteraz tieto disku-
sie viedol, že majú záujem na sebe 
pracovať. Veľa vecí bolo pre nich 
úplne nových a nebáli sa diskutovať. 
Otvorená komunikácia a schopnosť 
viesť kultivovaný dialóg je ďalšou 
dôležitou zručnosťou, ktorá im vý-
razne pomôže stať sa úspešnými.

Miroslav Sopko

V Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach aj v minulom 
roku prebiehala postupná 
interiérová obnova. Išlo 
o výmenu amortizovaných 
knižničných regálov 
na náučnom oddelení 
(v počte 20 ks), ktorá 
sa uskutočnila za plnej 
prevádzky knižnice.

Tie pôvodné mali už pekných 
pár desaťročí a k tomu ich sťaho-
vanie do nových priestorov v roku 
1995 sa podpísalo na ich vzhľade 
a  funkčnosti. Projekt – K moder-
nejšej knižnici II. bol realizovaný 
z finančnej dotácie, ktorú knižnica 
získala z Fondu na podporu ume-
nia vo výške 5 000 eur. V priebehu 
tohto roka plánujeme pokračovať 
vo výmene regálov na oddelení be-
letrie.

Fond na podporu umenia (FPU) 
je verejnoprávnou inštitúciou, kto-

rá zabezpečuje finančnú podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a krea-
tívneho priemyslu. V rámci svojich 
aktivít podporuje a financuje aj pro-
jekty knižníc. Tento projekt sa stre-
tol s pozitívnym ohlasom u našich 
čitateľov a návštevníkov. Obnovou 
knižných regálov knižnica zabezpe-
čila spríjemnenie, zútulnenie i mo-
dernizáciu svojho prostredia.

Tento úspech by nebol docielený 
bez finančnej pomoci a podpory zo 
strany Fondu na podporu umenia.

PhDr. Alena Vasiľová

V Michalovciach odštartovali 
diskusie o kariérnom raste

Úspešný projekt Zemplínskej 
knižnice G. Zvonického pokračuje

HK DUKLA MICHALOVCE JE V EXTRALIGE
Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce sa v sobotu 23. marca postarali o senzáciu. V siedmom rozhodujúcom súboji 
na ľade MsHK Žilina vyhrali 2:1 a zaslúžene si tak vybojovali postup do najvyššej slovenskej hokejovej ligy – Tipsport ligy. 
V pondelok 25. marca ich na pôde mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák a zablahoželal 
im k ich postupu. Zároveň im poďakoval za skvelé výkony, ktoré predviedli v tomto dlhom boji a za skvelú reprezentáciu 
nášho mesta. Michalovských hokejistov mali možnosť fanúšikovia stretnúť v Obchodnom centre Zemplín, kde sa družstvo 
presunulo hneď po prijatí primátorom mesta Michalovce. 

HODINA 
ZEME
30. marca

od 20.30 hod. do 21.30 hod.

zapojilo sa aj naše mesto
verejné osvetlenie bude vypnuté 

na uliciach Jána Hollého, 
Štefánikova, Masarykova, 
Školská, Nad Laborcom, 

Konečná, Vinianska cesta
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V našom meste má 
dlhoročnú tradíciu Mestská 
organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska. 
Každoročne sa jej členská 
základňa zvyšuje a toho 
času má už viac ako 440 
členov. 

Dvadsiateho marca sa na výroč-
nej schôdzi zúčastnilo 289 členov. 
Srdečne ich privítala Mária Nadza-
mová, ktorá celý priebeh schôdze 
viedla. Pozvaní hostia, primátor 
mesta Viliam Zahorčák, prednostka 
okresného úradu Jana Cibereová, 
podpredsedníčka OO JDS Marta 
Ivanková, asistentka poslanca NR 
SR Ďurovčíka Eva Sopiaková, ako 
aj členovia MsO JDS, si vypoču-
li hodnotiacu správu za rok 2018. 

Predsedníčka MsO JDS Mária Haj-
dúková oboznámila prítomných 
s  bohatou činnosťou organizácie 
v športových, kultúrnych, spoločen-
ských a  iných oblastiach. Osobne 
vyzdvihla veľký záujem seniorov 
o  jednodňové zájazdy za nákupmi 
na Ukrajinu, do Poľska, Maďarska, 
za kúpaním sa v termálnych vodách 
a rekondičné pobyty v slovenských 
kúpeľoch. Veľkej obľube sa tešia aj 
návštevy divadelných predstavení 
v Košiciach a v Prešove. Každoročne 
sa seniori zúčastňujú aj pobytových 
zájazdov pri mori. Minulý rok to 
bolo Taliansko – letovisko Rimini, 
trojdňový poznávací zájazd s  náv-
števou Banskej Štiavnice, Svätého 
Antola, Ostrihomu s plavbou loďou 
po Dunaji. Predsedníčka revíznej 
komisie Mária Grešlíková infor-
movala prítomných o hospodárení 
v roku 2018 a o plánovanej činnosti 

MsO JDS na rok 2019 informovala 
Alena Jurčová. Viliam Záhorčak, 
Marta Ivanková a Eva Sopiaková 
poďakovali členom MsO JDS za ich 

aktívnu činnosť v rôznych oblas-
tiach a popriali seniorom do ďalšej 
práce veľa úspechov a spokojnosti.

Anna Vojtaššáková

Výročná členská schôdza

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Aktivity seniorov
Výročná členská schôdza 
Denného centra č. 3 
v Michalovciach sa konala 
27. februára. V úvode 
si prítomní zvolili 
samosprávu na ďalšie 
dva roky. Za predsedu bol 
zvolený Jaroslav Koščo, 
za podpredsedu Peter 
Eichenberger. 

Z pozvaných hostí prišli primá-
tor mesta Michalovce Viliam Za-
horčák, prednostka okresného úra-
du Jana Cibereová, vedúci odboru 
sociálnych vecí Ján Jasovský, refe-
rentka Renáta Cibíková, asistentka 
poslanca NR E.  Ďurovčíka, Eva 
Sopiaková. O kultúrny program sa 
postarala skupina Klubovanka.

Začiatkom marca sa uskutočnilo 
fašiangové posedenie s novou sa-
mosprávou a vedúcou Martou Ge-
ciovou, o hudbu sa staral DJ a v pre-

miére sa predviedla tanečná skupi-
na Plus 60 s tancom v štýle country.

Ako to býva zvykom, konalo 
sa posedenie pri príležitosti MDŽ 
s rekordnou účasťou 90-tich žien. 
Zaspievali im Starši chlopi a žia-
ci z II. ZŠ pod vedením riaditeľky 
Y. Kobilicovej. Z pozvaných hostí sa 
zúčastnili zástupca primátora Jozef 
Sokologorský, asistentka poslanca 
NR E. Ďurovčíka, Eva Sopiaková, 
poslankyňa MsZ Daniela Barka-
si, referentka odboru sociálnych 
vecí Renáta Cibíková. Posedenie 
bolo s pohostením a nechýbal ani 
pohár vína a kvet pre každú ženu. 
V  programe účinkovalo 58 žiakov. 
Predstavili sa aj bývalí žiaci, ktorí 
teraz pôsobia vo Folklórnom súbore 
Zemplín a tanečná skupina Plus 60.

Spevácka skupina Klubovanka 
sa 4. marca predstavila pri príleži-
tosti MDŽ v Komunitnom centre 
Michalovce, kde zožala veľký po-
tlesk a musela aj pridávať pesničku.

Jaroslav Koščo

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. 3154/1, k.ú. Michalovce o výmere 100,0 m2, 

za účelom zriadenia prístupovej komunikácie na náklady nájomcu.     
2.  Časť pozemku p. C-KN č. 3036/1, k.ú. Michalovce o výmere 5,16 m2 na-

chádzajúci sa na Ulici M. Rázusa v Michalovciach, za účelom umiestnenia 
4 ks závesných samonosných balkónov na bytovom dome A-7/D.

3.  Časť pozemku p. E-KN č. 2980, k.ú. Michalovce o výmere 38 m2, za úče-
lom vybudovania verejne prístupných parkovacích plôch, bez vyberania 
parkovného, na náklady nájomcu.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. apríla 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

HRDINOVIA MALEJ VOJNY
podujatie pri príležitosti 80. výročia vyvrcholenia tragických udalostí 
na východnom Slovensku v roku 1939
29. marca o 8.30 hod., sála Zlatého býka, o 11.00 hod. Park Kerta

ČÍTANIE SPOMIENOK IRMY SZTÁRAYOVEJ
29. marca o 11.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

NOC S ANDERSENOM
29. marec od 16.30 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
29. marec o 19.30 hod., Hvezdáreň v Michalovciach

VÍTANIE ŽERIAVOV
30. marec o 14.00 hod. Senianske rybníky

VÝVOJ HOPODÁRSTVA A SOCIÁLNEHO POSTAVENIA 
OBYTEĽSTVA, VYROVNÁVANIE ROZDIELOV MEDZI 
JEDNOTLIVÝMI ČASŤAMI I. ČSR
prednáška s besedou, 1. apríl o 15.00 hod., Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického

PENZIÓN FAMÍLIA
repríza divadelnej hry Divadla pri fontáne
1. apríl o 18.00 hod., Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach

FOLKLÓRNY SÚBOR ZEMPLÍN VO SVOJEJ KRÁSE OPÄŤ PRE VÁS
6. apríl o 16.30 hod., Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Výstavy
TVORBA 
regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov
do 5. apríla, galéria Zemplínskeho osvetového strediska

V TIENI SVETLA
výstava fotografií Stanislava Orolina a Františka Demského
od 1. apríla, malá galéria mestského kultúrneho strediska

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Stretli sa nadšenci 
sudoku
Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, 
Michalovce, sa 11. marca 
stretli nadšenci 
hlavolamov, krížoviek 
a logických úloh. 

Konal sa 3. ročník súťaže su-
doku, do ktorého sa zapojilo 33 
žiakov zo základných škôl micha-
lovského okresu. Súťažili trojčlen-
né družstvá, ktoré prekvapovali 
logickým úsudkom, vytrvalosťou 
a rýchlosťou riešenia úloh. V silnej 

konkurencii žiakov zvíťazil tím Zá-
kladnej školy, Jána A. Komenského 
1, Michalovce. Na druhom mieste 
sa umiestnili žiaci Základnej ško-
ly, Okružná 17, Michalovce a tre-
tie miesto obsadil tím Gymnázia, 
Ľ. Štúra 26, Michalovce.

Úsmev na tvárach žiakov i uči-
teľov bol symbolom spokojnosti 
z príjemne strávených chvíľ. Dobrý 
pocit bol umocnený tým, že takou 
hravou formou si žiaci rozvíjajú du-
cha, logické myslenie a sústredenie. 

PaedDr. Mária Vanšovská

Mobilný odber krvi
Láska má veľa podôb – 
láska partnerov, rodičov 
a detí, láska súrodencov, 
láska k sebe samému, 
k svojim blízkym, ale 
aj k neznámym ľuďom. 
Rovnako je aj veľa 
možností, ako ju prejaviť. 

Pri príležitosti sviatku zaľúbe-
ných Slovenský Červený kríž opäť 
oslovil verejnosť a vyzval k daro-
vaniu krvi. Tretí ročník mobilné-
ho odberu krvi sa konal 18. marca 
na  Strednej zdravotníckej ško-

le v  Michalovciach v  spolupráci 
so  Slovenským Červeným krížom 
a  Hematologicko-transfúziologic-
kým oddelením NNG – Svet zdravia 
v Michalovciach. Odberu sa dobro-
voľne mohli zúčastniť študenti, kto-
rí splnili podmienky pre darcovstvo 
krvi. Z prihlásených 62 žiakov den-
ného a diaľkového štúdia boli po pr-
votnom vyšetrení krvi a po kon-
zultácii s pani primárkou MUDr. 
I.  Mrázovou vybraní na odber krvi 
42 študenti. Ďakujeme všetkým 
odhodlaným darcom, ktorí darova-
ním krvi prejavili svoju humánnosť 
a ochotu pomáhať druhým. 

SZŠ

Jarné upratovanie
Zmizol sneh a odkryl 
všetko, čo bolo pod ním. 
K tomu sa pridružili 
papiere, igelitové vrecúška, 
rôzne plastové fľaše. 

V meste sú vytvorené pracovné 
čaty, ktoré každý deň na hlavnej 
ulici zbierajú tieto odpady. Horšie 
je to na jednotlivých sídliskách. 
Na niektorých si obyvatelia zbiera-
jú nečistoty sami. 

Na sídlisku Stráňany – pri ško-
lách, škôlke ale aj pri jednotlivých 
bytovkách je to tak, ako keby sa o to 
nikto nestaral. Veľakrát za to môžu 
ľudia. Keď fúka vietor sa z  otvo-
rených kontajnerov sa dostávajú 
na  priestranstvá hlavne papiere, 
PET fľaše a rôzne vrecúška. 

Bolo by potrebné, aby aspoň 
z času na čas prišli nečistoty pozbie-
rať spomínané pracovné čaty – tak 
ako je to na hlavnej ulici. Ďakujeme.

J.G.

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),
g) Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 15. apríla 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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Špacirki na kaveju 
Téma: 100 rokov Zemplínskej župy

Hostia: Marek Čižmár, primátor Trebišova 
a Viliam Zahorčák, primátor Michaloviec

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
TO NAJLEPŠIE ČO V MESTE MICHALOVCE MÁME

Udeľovanie cien ČIN ROKA 2018
denne od 14.00 hod. 

blahoželania

ANNE TOMKOVEJ
k významnému životnému jubileu 95 rokov 
blahoželajú dcéry s rodinami

Už 60 rokov kráčajú spolu 
PAVOL JAKUB  

s manželkou EMÍLIOU
Veľa zdravia a sily Vám želajú dcéra Viera 

s manželom Jarom a syn Peter s manželkou Janou, 
vnučky Jarka, Lenka, Zuzka a vnuk Peter s rodinami. 
Za všetkých Vás bozkávajú pravnučky Saška a Kajka.

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
SAMOSTATNÝ(Á) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA) 

REFERÁTU DANÍ, POPLATKOV A VYMÁHANIA    
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, odbor finančný  
Neodpustiteľné kvalifikačné  predpoklady: 
a) minimálne druhostupňové (magisterské) vzdelanie právnického zamerania 

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
6. platová trieda v rozpätí od 792,00 eur do 950,50 eur podľa odpracovaných rokov. 
Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva 
osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.

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

otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o správe daní a po-
platkov, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, exekučný poriadok)  

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, zna-

lostí a zručností
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa  podmienku bezúhonnosti, t.j. že nebol prá-

voplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 15. 4. 2019, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mest-
ský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením "Vý-
berové konanie referát daní, poplatkov a vymáhania". Pri osobnom doručení na po-
dateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť 
meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. 
Na  výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním 
požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie 
a  uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí 
so  zverejnením výsledkov výberového konania v rozsahu meno a priezvisko u ví-
ťazného uchádzača a prípadného náhradníka u ostatných uchádzačov iniciály mena 
a priezviska. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné 
údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

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 a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, a č. 15, zo dňa 26. 2. 2019  

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 to-
uto 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 výmere 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) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1702/74 o výmere 70 m2, k.ú. Stráňany, ktorý 
vznikol určením geometrického plánu č. 36582972-4/2016, zo dňa 20. 1. 2016.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote 15. apríla 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.



7  INZERCIA

prerušenie distribúcie elektriny

n	10. apríla od 8.00 hod. do 12.00 hod., úseky: Ul. kapušianska č. 3 – 
119 – nepárne, ul. kapušianska č. 46 – 76 – párne, S. Tešedíka č. 1, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, Ul. Meďovská č. 38, 40, 445, 446, 448.

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo väčšiu garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0940 388 629
n	Voľné záhradky (3 ár, 6 ár) na pestovanie zeleniny (bezodplatne), 

Ulica kapušianska. Tel.: 056 6423785, 0915 644 483
Rôzne
n	Predám okno, rozmer 225 cm x 133 cm, dvojfarebné – biele zvnútra, 

hnedé zvonku. Cena 100 €. Tel.: 056 6420127

malý oznamovateľ Primátor mesta Michalovce 
štatutárny zástupca zriaďovateľa

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov dňom 01. 04. 2019

v y h l a s u j e 
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 

RIADITEĽ/KA     
Základnej školy, J. Švermu 6, Michalovce
Základnej školy, Moskovská 1, Michalovce
Základnej školy, J. A. Komenského 1, Michalovce
Základnej školy, Školská 2, Michalovce
Základnej školy, Okružná 17, Michalovce
Základnej školy, Krymská 5, Michalovce
Základnej školy P. Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
– zamestnanec s I. atestáciou – platová trieda 8 – tarifný plat 974,00 – 1187,50 € 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe;
– zamestnanec s II. atestáciou – platová trieda 9 – tarifný plat 1090,50 – 1329,50 € 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe;
– k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %;
– k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky. 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, 

na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zákona 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
– bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
– zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
– absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu kon-

cepcie riadenia a rozvoja školy.  
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej 

školy, na ktorú sa hlási,
– doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej for-

my (overené kópie),
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov 

pedagogickej činnosti,
– čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
– písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle zá-

kona č. 596/2003 Z.z.) v rozsahu najviac 4 strán,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej 

činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace),
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných úda-
jov v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 
25. apríla 2019 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva 
a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvede-
ním adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie – uviesť príslušnú základ-
nú školu – neotvárať“. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neza-
radiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je 
dátum podania na poštovej pečiatke. Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 3 
ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o regis-
tri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺ-
ňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v stanovenej lehote. 

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. 411, zo dňa 30. 8. 2018

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
Novovytvorený pozemok C-KN, p.č. 2910/4, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 349 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením geometrické-
ho plánu č. 14328810-28/2018, zo dňa 2. 5. 2018. Znenie podmienok a lehoty na 
doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota, 15. apríla 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.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – BK MŠK KEŽMAROK 
6. 4., 15.00 hod., starší žiaci- skupina o 9. – 13. miesto; športová hala GPH

I.BK MICHALOVCE – ABOVIA 96 KOŠICE 
30. 3., 10.30 a 12.00 hod., starší mini žiaci U12/Východ; športová hala GPH 
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
ALFA UŽHOROD – SENÁTORS
RAKEŤÁCI – 4KA
ALFA UŽHOROD – SNINA PENGUINS
29. 3., 18.10 hod., 19.00 hod., 19.50 hod

4KA – HADZI
1.4., 19.00hod.

SENÁTORS – NEZNAM TEAM
SNINA PENGUINS – HADZI
5. 4., 18.10 hod., 19.00 hod.

NEZNAM TEAM – RAKEŤÁCI
8. 4., 19.00 hod.
Mestská florbalová liga, 8. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ 
30. 3., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – play off

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
30. 3., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 

MFK ZEMPLÍN – 1.FC TATRAN PREŠOV  
6. 4., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD 
30. 3., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina C

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD 
6. 4., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina C
Info: http://new.mfkzemplin.sk/ 

AFK TOPOĽANY – MFK VEĽKÉ KAPUŠANY
31. 5., 15.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – FK LOKOMOTÍVA ŠM MICHAĽANY 
31. 3., 15.00 hod., V. zemplínska liga muži VsFZ
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – HC ZLÍN
30. 3., 17.30 hod., MOL liga žien – 20. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – TRENČÍN 
30. 3., 9.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – TRENČÍN 
30. 3., 10.45 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/ 

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN 
30. 3., 14.00 hod., extraliga dorastu – play-out

HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN 
31. 3., 10.30 hod., extraliga dorastu – play-out
Info: http://mladez.hkmichalovce.sk/
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Plavecké úspechy

Detská atletika

Plavecký klub ORCA 
Michalovce má za sebou 
veľmi úspešný mesiac. 
Začiatkom mesiaca sa 13 
pretekárov zúčastnilo 
Majstrovstiev SR 
v diaľkovom plávaní 
v Bratislave. 

Domov si priniesli jednu bron-
zovú medailu a tri osobné rekordy. 
V Rimavskej Sobote sa 9. marca ko-

nal siedmy ročník medzinárodných 
plaveckých pretekov. Zúčastnilo sa 
ich 14 našich plavcov, ktorí si vyplá-
vali 1 zlatú, 2 strieborné, 4 bronzové 
medaily a až neuveriteľných 32 osob-
ných rekordov. Plavci sa 16. marca 
zúčastnili na pretekoch v Poprade. 
Napriek tomu, že piati plavci si dlhé 
trate vyskúšali po prvý raz, spome-
dzi 167 pretekárov si vyplávali 8 me-
dailí a zlepšili 13 osobných rekordov. 
Plavcom blahoželáme a veľké ďaku-
jem posielame aj ich trénerom.

rodičia plavcov

V školskom roku 
2018/2019 na Základnej 
škole, J. A. Komenského 
1, začali s realizáciu 
projektu Detská atletika 
so zameraním na rozvoj 
atletickej zdatnosti detí 
predškolského veku. 

Predškoláci z 9. a 13. materskej 
školy pravidelne dvakrát do týžd-
ňa absolvujú tréningy v telocvični 

školy. Športový klub Comenium – 
Detská atletika usporiadal 16. mar-
ca atletické preteky pre deti mater-
ských škôl. Predškoláci a mladšie 
deti si spolu s rodičmi zmerali 
svoje sily v rôznych disciplínach: 
beh na 20 metrov, skok z  miesta, 
hod medicinbalom z  kolien, hod 
na kôš, beh cez prekážky a štafeto-
vý beh. 

Deti a rodičia strávili krásne 
dopoludnie, ktoré bolo plné špor-
tových zážitkov a medailí.

Mgr. E. Šantová

SLOVAK OPEN HANDABALL 
Michalovce zažijú v lete ďalšie veľké športové podujatie. 
Od 14. do 16. júna sa tu totiž uskutočnia Otvorené 
majstrovstvá Slovenska mladších žiakov a žiačok v hádzanej 
pod názvom Slovak Open Handball. Súčasťou tohto turnaja 
sú aj turnaje minihádzanej žiakov a žiačok. Predpokladá sa, 
že štartovať by na tomto podujatí malo približne 600 hráčov 
a hráčok. Turnaje by sa mali hrať v Chemkostav Aréne, 
mestskej športovej hale, ale aj v telocvični GPH. Na tlačovej 
konferencii o tom informovali primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák, športový riaditeľ Iuventy Michalovce 
Ján Beňadik a ambasádor regionálnych centier hádzanej, 
člen Slovenského hádzanárskeho zväzu Radovan Antl. 

Peter Brendza

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk


