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DEŇ 
TOPOĽANČANOV

kultúrno-športové 
podujatie
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o 13.30 hod.

ihrisko Topoľany

MICHALOVCE CUP 
2019

dorastenecký futbalový 
turnaj

6. – 9. augusta
futbalový štadión 

MFK Zemplín 
Michalovce

MICHALOVSKÝ 
ORGAN 

Linda Sítková 
13. ročník 

medzinárodného 
organového festivalu

8. augusta o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

ZEMPLÍNSKE 
SLÁVNOSTI 

60. ročník

9. – 11. augusta
tribúna pri MsÚ

Základná škola Pavla Horova oslavuje v tomto roku 30. výročie založenia

SLÁVNOSTNÁ 

AKADÉMIA

Kde a ako to všetko začalo? 
V roku 1882 vedenie mestečka Mi-
chalovce požiadalo ministerstvo 
školstva o zriadenie štátnej základ-
nej školy. Následne bola postavená 
budova v tvare písmena T, ktorej 
súčasťou bolo osem tried, dva uči-
teľské byty, školský dvor s ihriskom 
a vstupný priestor s parkovou úpra-
vou. Škola bola slávnostne daná do 
užívania 22. septembra 1886. Prvým 
riaditeľom bol Jozef Mathiász, vyu-
čovalo v  nej 10 učiteľov a v čase 
otvorenia mala škola 690 žiakov. 
Budova čoskoro kapacitne nepo-
stačovala, a tak oproti nej na škol-
skom ihrisku na Cintorínskej ulici 
začali stavať novú budovu. V  roku 
1924 dalo Mesto postaviť prístavbu 
k  budove meštianskej školy na Ul. 
kpt. Nálepku. Odvtedy až do po-
vojnových rokov slúžila budova ako 
sídlo  meštianskej školy  aj ako do-
časné priestory Štátneho reálneho 
gymnázia v Michalovciach. V  ro-
koch 1939 – 1944 pôsobil v tunaj-
šej "meštianke" ako učiteľ aj známy 
slovenský básnik, bánovský rodák 
Pavol Horov. Práve na jeho počesť 
bol škole roku 1998 udelený MŠ SR 
čestný titul ZŠ Pavla Horova. 

Základná škola Pavla Horo-
va  v  Michalovciach, známa aj ako 
ôsma základná škola či „osmička“, 
začala svoju činnosť v školskom 
roku 1988/89. Jej prvým riaditeľom 

bol PaedDr. Gabriel Hardík. Peda-
gogický kolektív tvorilo 31 učiteľov 
a vychovávateľov. Celkový počet žia-
kov bol 706 a učili sa v 25 triedach. 

V školskom roku 2018/2019 bolo 
v škole 26 tried s celkovým počtom 
641 žiakov. Sme druhá najväčšia ško-
la v meste Michalovce a patríme do 
prvej stovky najväčších základných 
škôl na Slovensku. V  posledných 
rokoch škola uspela v množstve pro-
jektov, ktoré zmenili jej stav. V našej 
každodennej práci sa snažíme vy-
užívať moderné vzdelávacie formy 
a metódy práce a  zavádzať inovácie 
vo vyučovaní. Na 1. stupni je to vy-
soko efektívne učenie a moderné 
písmo Comenia Script. Na 2. stupni 
je to zameranie na anglický jazyk 

a  informatiku. Vybudovali sme naj-
modernejší vzdelávací priestor Futu-
re Classroom, teda triedu, kde majú 
žiaci k  dispozícii najmodernejšie 
technológie, ako napríklad čističku 
vzduchu, 3D okuliare, bezdrôtové 
nabíjanie telefónov, vizualizér a mik-
roskop s prepojením na TV. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
smeruje k príprave žiakov na život. 
Veľký dôraz kladieme na dosiahnu-
tie vysokej gramotnosti žiakov v ob-
lasti IKT. Zabezpečujeme kvalitnú 
prípravu žiakov v  troch cudzích 
jazykoch, rozvíjame ich komuni-
katívnosť, tvorivosť a tímovosť. Bu-
dujeme modernú otvorenú školu 
21. storočia.

ZŠ Pavla Horova

Súčasní žiaci a ich rodičia, terajší zamestnanci aj bývalí kolegovia, bývalí žiaci, všetci, ktorí 
podporujú našu školu, sa stretli v závere školského roka v MsKS v Michalovciach, aby si pri prí-
ležitosti 30. výročia založenia ZŠ Pavla Horova pozreli vystúpenia a zaspomínali si na úžasné 
chvíle, ktoré zažili v tejto škole.
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Povedz mi, čo ješ...
O zdravom stravovaní 
počúvame dnes zo všetkých 
strán. Aspoň približnú 
predstavu o tom, čo by 
sme jesť mali a čo nemali, 
majú už školopovinné 
deti. Dôležitý však nie 
je iba výber potravín, 
najpodstatnejšia je ich 
kvalita. 

Čítate pri kupovaní potravín 
etikety? Rovnaké typy výrobkov sa 
môžu výrazne líšiť svojím zložením. 
Pre tých, ktorým nie je jedno, aké po-
traviny si do nákupného košíka po-
ložia, je tu dobrá správa. Aj v Micha-
lovciach už máme predajňu, v ktorej 

viete všetko o konkrétnom produk-
te, o  postupe a  spôsobe výroby aj 
z akých surovín je vyrobený. Hlavné 
špecifikum konceptu tejto predaj-
ne však spočíva v predaji výrobkov, 
ktoré sú vyrobené v  maximálnej 
možnej miere bez konzervantov, bez 
tzv. éčok a bez geneticky modifiko-
vaných organizmov (GMO). Ponuku 
tvoria produkty vyrobené z  vlast-
ných zvierat a plodín, vyrobené vý-
lučne vo vlastných prevádzkach. Na 
výber sú mäsové výrobky, zemiaky, 
mliečne produkty ale aj med či víno. 

Jedinečný potravinársky reťazec, 
ktorý ponúka slovenské prírodné 
potraviny zo slovenských fariem, 
nájdete v Michalovciach v blízkosti 
obchodného domu Tesco.

an

pobačeňe Miža z varoša

Ozdaľ ňigda tak dobre ňebulo, žebi ňemohlo buc ľepši. No i opak furt placil, 
ňigda ňebulo tak plano, žebi ňemohlo buc i horši. Šicko ľem na ľudzoch zaľeži. 
Jak rozdumuju, robja, nerobja, komu a čomu verja, abo ňeverja, jak znaju 
zo  svojim životom naložic. Bo šicko, co na švece ľudze hodňi schasnovac, 
abo zatracic, maju u svojich rukoch. Ľem jedno na švece je toto, co teraz preži-
vame a už ňezmeňime, bo jutro je už inakše. Šicko še meňi a jutro je už inakši, 
jak bulo dňeška. Ňigda ňeplaci opravak z planoho rozhodnuca. O tim šickim 
hutori historija, dze še ľudze i utracaľi i zabijaľi za šickim, co še  jim vidze-
lo u tim momence dobre. Placilo i placi ľem jedno. Ostalo ľem toto, co vidu-
maľi, postaviľi, abo inakši na švet priňešľi. Bo ňe šicko, na co patrime, je take, 
jak še  našim očom ukazuje. Take filozofovaňe ja zaživam, kec raz za  čas 
še štretňem zo svojim kamaratom Andrišom na ľetňej terasoj na jardze. Toto 
bulo, kec me patreľi na vistupeňe ďivadla o donoj Kichotoj na tribuňe. 

Vaš Mižo z varoša

Možne – ňemožne

VÝLET DO SÁROSPATAKU
Za krásneho letného počasia sa členovia Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých vybrali 1. júla osviežiť sa do maďarského mesta 
Sárospatak. V mene predsedu združenia privítala cestujúcich Marta Geciová, 
vedúca zájazdu. Počas zájazdu jej bol nápomocný aj Peter Eichenberger. Cesta 
i celodenný program prebehli k spokojnosti všetkých členov. Počasie im prialo 
a bolo ideálne na kúpanie a slnenie. Účastníci sa vrátili domov v zdraví a v po-
riadku vo večerných hodinách. Všetci si výlet pochvaľovali. Konal sa v rámci 
projektu. Naše poďakovanie patrí poslancom mestského zastupiteľstva a pri-
mátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi.

Jaroslav Koščo
Teplé slnečné dni lákajú 
na prechádzky a aktivity 
vonku. Tie vyhľadávajú 
obzvlášť rodičia s deťmi 
a práve pre deti Mesto 
vytvorilo priestor 
na Námestí slobody 
v podobe ihriska. 

Toto ihrisko bolo realizované 
v novembri 2017, teší sa veľkej ob-
ľube a  na michalovskej pešej zóne 
je vyhľadávaným miestom. 

V  tomto roku začiatkom leta 
bolo zistené jeho poškodenie. Išlo 
o poškodenie povlakovej krytiny 
EPDM a  v  jednom mieste došlo 
k  odlupovaniu spodnej vrstvy po-
vrchu. Príčinou odlupovania bola 
skutočnosť, že v  čase realizácie ih-
riska sa vonkajšie teploty pohybova-
li na hranici pre inštalované materi-

ály. Mesto teda pristúpilo k uplatne-
niu reklamácie, ktorú dodávateľská 
firma 3dprogram uznala a opravila 
nielen oprávnene reklamovanú 
časť, ale aj mechanické poškodenie 
povrchu, čo nespadalo pod uplat-
nenie reklamácie. K  mechanické-
mu poškodeniu povrchovej vrstvy 
dochádza v dôsledku pohybovania 
sa po ihrisku v obuvi s nevhodným 
typom podrážky, konkrétne v  to-
pánkach s ihličkovými podpätkami, 
ktoré sa ľahko zabárajú a  poško-
dzujú tak vrchnú vrstvu EPDM po-
vrchu. Práce prebehli počas tretieho 
júlového týždňa a opravené ihrisko 
je opäť v plnohodnotnej prevádzke. 

Aj touto cestou apelujeme na všet-
kých užívateľov, aby sa správali zod-
povedne a s rešpektom a chránili tak 
spoločné priestory, ktoré slúžia všet-
kým, najmä však našim deťom.

rr

Detské ihrisko 
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Aj v tomto roku pripravilo 
Detašované pracovisko 
Michalovce Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety pre deti 
michalovských základných 
škôl už IV. ročník 
detskej univerzity, 
ktorá sa tentokrát niesla 
v športovom duchu. 

Detská univerzita bola rea-
lizovaná s  finančnou podporou 
Mesta Michalovce v  rámci pro-
jektu Športové, vzdelávacie a  ve-
decké aktivity pre deti, študentov 
a  pedagógov v  meste Michalovce. 
Na jej realizácii participovali Úrad 
práce, sociálnych vecí a  rodiny, 
Národné koordinačné stredisko 
pre riešenie problematiky ochra-
ny detí pred násilím v  zastúpení 
koordinátorom ochrany detí pred 
násilím PhDr. Rastislavom Bar-
kasim a  Mestskou políciou mesta 
Michalovce. Detskej univerzity 
sa zúčastnilo 24 detí z  Michalo-
viec a  okolia, dvaja účastníci boli 
z Kanady, tráviaci letné prázdniny 
u starých rodičov. 

Počas prvého júlového týždňa 
bol pre deti pripravený bohatý 
program. Účastníci Detskej uni-
verzity mali možnosť pracovať na 

projektoch, ktoré v závere vyhod-
notili pedagógovia vysokej školy. 
Účastníci boli oboznámení s čin-
nosťami skupinových športov 
MFK Zemplín, HK Dukla Inge-
ma Michalovce, kde im športové 
osobnosti týchto klubov priblížili 
život úspešného športovca, histó-
riu a  aktuálne pôsobenie klubov 
v  našom meste. V  individuálnej 
športovej oblasti dominovala 
sebaobrana. Odborník v  tejto 
oblasti Drahuš Verbický ukázal 
deťom možnosti, ako sa brániť 
počas ohrozenia. Odborne sa im 
venovali tréneri, ktorí pre ne pri-
pravili športové a súťažné aktivity 

a neustále zdôrazňovali dôležitosť 
výživy, zdravého životného štýlu 
pre ich ďalší vývoj. Popoludnia 
trávili v duchu ochrany detí pred 
násilím a koordinátor pre deti 
pripravil program z jeho pôsobe-
nia a  športových aktivít v  areáli 
školy. S  cieľom zvýšiť povedo-
mie aj v  oblasti miestnej kultúry 
sme vykonali poznávaciu plav-
bu loďou po Zemplínskej šírave 
a  na sviatok sv. Cyrila a  Metoda 
sme sa zúčastnili na sv. liturgii 
v  Uličskom Krivom v  grécko-
katolíckom drevenom Chráme 
sv. archanjela Michala, ktorý bol 
postavený v roku 1764. V oblasti 

Bukovských vrchov pod vrchom 
Kremenec sme vykonali poznáva-
ciu túru a pri návrate sme navští-
vili obec Topoľa, kde sa nachádza 
gréckokatolícky drevený chrám, 
ktorý bol postavený okolo roku 
1700 a zasvätený sv. archanjelovi 
Michalovi. 

Detská univerzita bola ukončená 
obhajobou projektov a slávnostnou 
promóciou. Účastníci si  prevzali 
diplom Trenerček. Zaujímavosťou 
je, že niektorí účastníci detskej uni-
verzity už majú vo svojej zbierke 
diplomy bakalárček, magisterček 
a doktorček. 

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.

Štvrtý ročník detskej univerzity

Don Quijote v Michalovciach
V rámci kultúrneho leta 
2019 na pozvanie Mestského 
kultúrneho strediska 
v Michalovciach sme 
19. júla mali možnosť vidieť 
na tribúne pri mestskom 
úrade unikátne divadelné 
predstavenie Don Quijote 
de la mAncha. Takýto názov 
mu dali v Divadle Klauniky 
z Brna. Premiéra bola v marci 
1988 a odvtedy Don Quijote 
a Sancho Panza cestujú 
po Európe, získavajú ocenenia 
a v každom meste nájdu vždy 
nových učenlivých žiakov. 
Komickú dvojicu tvoria 
Zdeněk Mazáč a Zuzana 
Anna Rút, ktorí s ľahkosťou 
nadväzujú kontakt s divákmi. 
Umelci ich vťahujú 
do deja a spoluvytvárajú 
neopakovateľné a stále 
originálne vystúpenie. 
Predstavenie videli diváci 
v 14 krajinách, hrajú ho 
v šiestich jazykoch a je 
rekordné aj v počte repríz – 
viac ako 5000.

Jela Timková
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Falošný profil na sociálnej 
sieti láka od dievčat 
fotografie ich nahého 
tela, aj o tom je nový 
slovenský film Kto je 
ďalší? Aktuálna filmová 
snímka je nakrútená 
podľa kontroverzných 
ale skutočných príbehov. 
Ako námet slúžila aj reálna 
instagramová stránka, 
ktorá dodnes funguje. 

Každý deň sme na internete. 
Technológie predbehli legislatívu 
a nebezpečenstvá sú sofistikovanej-
šie. Rodičia vysvetlia deťom, že sa 
na ulici nemajú rozprávať s cudzí-
mi ľuďmi, ale nevarujú ich rovna-
ko aj na internete. Nový slovenský 
film ukazuje práve na tieto neuveri-
teľne nebezpečné situácie. 

„Vo filme som opísal skutočné prí-
behy. Stretol som sa osobne aj s obe-
ťami a ich rodinami. Posledný prípad 
je z  Instagramu, kde falošný profil 
„elite_model_europe“ láka od diev-
čat nahé fotografie a  videá. Sleduje 

viac ako tisíc obetí a odhadujem, že 
s ešte väčším počtom z nich si píše. 
Agentúra Elitemodelworld sa dištan-
covala od tohto profilu a  spoločne 
sme sa snažili ho zablokovať. Zatiaľ 
sa nám to nepodarilo,“ povedal reži-
sér filmu Miro Drobný. 

Mnohí z nás ani netušia, ako 
to funguje. Zneužitie dôvery a ná-
sledné sexuálne vydieranie sa deje 
podľa presného postupu. Útočník 
skrytý za falošný profil si najprv 
vytipuje obeť. Sú to dievčatá alebo 
chlapci, ktorí nemusia byť na in-
ternete aktívni, na svojom profile 
majú len pár fotografií. Osloviť 
takéto budúce obete je pre ne po-
vzbudením, vyjadrením pozornos-
ti. Nasleduje postupné budovanie  
dôvery, získanie osobných údajov 
o  rodine a snaha izolovať obeť od 
okolia. Ďalej sa pod rôznymi faloš-
nými dôvodmi vyláka fotografia 
nahej obete. 

„Vylákať nahú fotku od dievčat 
je jednoduché. Založí sa falošný pro-
fil agentúry alebo fotografa a  obeť 
sa zručne manipuluje vidinou budú-
cej slávy. Iný spôsob je, že sa cez faloš-
ný dievčenský profil začne komuniko-
vať s obeťou a nadviaže sa priateľský 

vzťah. Vzniknutá dôvera sa zneužije 
vzájomným posielaním polonahých 
alebo nahých fotiek či videí. Tento 
scenár funguje rovnako na  chlap-
cov aj  dievčatá. Keď agresor získa 
kompromitujúci materiál, má obeť 
v hrsti,“ povedala Tatiana Ivanič Ry-
banská z Linky detskej istoty o prak-
tikách agresorov na sieti. Linka det-
skej istoty pracuje na zodpovednom 
prístupe k  internetu už dvanásť ro-
kov, výsledkom sú kvalitné projekty 
ako Ovce.sk, Zodpovedne.sk, Kyber-
šikanovanie.sk, Pomoc.sk. Tam obe-
te nachádzajú účinnú pomoc. 

Digitálny svet je pre všetkých 
veľkým rizikom. Režisér nového 

filmu Kto je ďalší? ukáže ako pra-
cuje agresor s mladým dievčaťom.

„Toto je oveľa viac, než len film. 
Je to projekt podľa skutočných uda-
lostí, ako napríklad sexuálne vy-
dieranie, o ktorých treba oveľa viac 
odborne hovoriť,“ povedala pred-
staviteľka sexuálne obťažovaného 
dievčatka, mladá americká herečka 
Anita Sonnberger. 

Premiéra nového slovenské-
ho filmu Kto je ďalší? režiséra 
Mira Drobného je naplánovaná 
na 22. augusta a do kín ju prinesie 
distribučná spoločnosť Bonton-
film.

Olga Valentová

Prázdninové 
dobrodružstvá sú v plnom 
prúde aj v knižniciach, 
múzeách či galériách 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja. 
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
Michalovce už tradične 
pripravila denný letný 
tábor pre deti Kniholand 
2019. 

Cieľom tábora bola propagácia 
knižnice, zvyšovanie čitateľskej 
gramotnosti u detí, ale aj tvori-
vé vyplnenie voľného času počas 
prázdnin. Prvý turnus sa uskutoč-
nil od 8. do 12. júla a zúčastnilo 
sa ho 30 knihomoľov. 

V  zoznamovacom Knihoráne 
sa deti dozvedeli viac o pravidlách 
bezpečnosti a  poriadku, predsta-
vili sa a prezreli si svoje obľúbené 
knihy, ktoré ich sprevádzali celým 
táborom. Ako by to bolo, keby si 
v  knižnici nenašli aj živého spi-
sovateľa. Radosť bola o  to väčšia, 
že  medzi deti zavítala obľúbená 
spisovateľka detských kníh Alžbe-
ta Verešpejová. Stretnutie s  ňou 
bolo ozajstnou motiváciou k číta-
niu. Spoločnými silami sme vy-

mýšľali príbeh a zázračné slovíčka, 
ktoré by sa hodili do rozprávky. 
V tvorivej dielni Letná záhrada si 
kniholanďáci zase preverili svoje 
kreatívne schopnosti. Ich pestro-
farebné kvetiny a  motýliky do-
tvárali atmosféru prázdnin a rela-

xácie. Tvorivá dielňa a  stretnutie 
so spisovateľkou bolo finančne 
podporené Fondom na podporu 
umenia. 

Deti zaujalo aj dobrodružstvo 
v  lese na Morskom oku. Nielen-
že sme si povedali, ako sa máme 

v  lese správať, ale pomocou hier 
sme sa niečo aj naučili. Ujali 
sa nás lesní pedagógovia teta Ber-
ta a ujo Ďuso, ktorí nás  previedli 
náučným chodníkom. Vrcholom 
lesného dobrodružstva bola ope-
kačka pri ohni, kde nechýbala 

pravá trampská atmosféra. Den-
ný tábor pokračoval celodenným 
výletom do Bricklandie Košice. 
Kto má rád Lego, ten si prišiel na 
svoje. Výstavná časť obsahovala 
rôzne scenérie vytvorené z  lega. 
Dominantou bola 9 metrov dlhá 

vitrína s  Lego City a  12 menších 
tematických vitrín. Deti si mohli 
poskladať lego obrázky podľa 
vlastnej fantázie alebo podľa pred-
lohy. Zahrali si hru Life of George 
s tabletom a legom, písali na grafi-
ty stenu prostredníctvom lega, ob-
divovali vlaky, kolotoče, mestečká 
z lega a dokonca si v herni mohli 
postaviť svoj sen. Navštívili sme 
aj ZOO v Spišskej Novej Vsi. Táto 
zoologická záhrada sa rozkladá na 
ploche 8 hektárov v juhovýchod-
nej časti mesta. Je najmladšou 
zoologickou záhradou na Sloven-
sku, to ale neuberá na jej kráse. 
Deti obdivovali zvieratká, levy, 
tigre, opice, plameniaky a zakúpili 
si žetóny na kŕmenie kačíc a rýb. 
V závere celodenného výletu sme 
si nenechali ujsť výstup na Spišský 
hrad, ktorý je jedným z najväčších 
hradných komplexov na Sloven-
sku. Navštívili sme hradnú kapln-
ku, mučiareň a  expozíciu zbraní, 
stredovekých jedál a archeologic-
kých nálezov. 

Záverečný deň patril návšte-
ve Hvezdárne Michalovce, kde sa 
kniholanďáci dozvedeli zaujímavé 
informácie o  UFO. Letné dob-
rodružstvo v  knižnici sme zavŕšili 
záverečnou diskotékou.

Domov každý odchádzal obo-
hatený zážitkami, novými priateľ-
stvami a s knihou v ruke.

Mgr. Iveta Majvitorová

Kto je ďalší?

Kniholand 2019
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

DEŇ TOPOĽANČANOV
kultúrno-športové podujatie
3. augusta o 13.30 hod., mestská časť Topoľany

MICHALOVSKÝ ORGAN – LINDA SÍTKOVÁ
13. ročník medzinárodného organového festivalu
8. augusta o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie 

ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI – 60. ROČNÍK
festival folklórneho spevu a tanca, 9. – 11. augusta, tribúna pri MsÚ

MICHALOVSKÝ ORGAN – SAMUEL ALI
13. ročník medzinárodného organového festivalu
15. augusta o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
TOTO DIVADLO
výstava M. P. Niemca, do 2. augusta, galéria ZOS

CESTA ŽIVOTOM
autorská výstava drevených úžitkových plastík a obrazov 
Jána Kristeka a Ivana Simona, predĺžená do 15. augusta, galéria ZOS

VÝBER Z TVORBY
autorská výstava Ladislava Štofu, do 16. augusta, malá galéria MsKS

ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa
do 30. augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Desať dievčat z nášho 
mesta, ktoré počas 
uplynulého školského 
roka dosiahli v rôznych 
súťažiach viaceré ocenenia, 
získalo ako odmenu aj 
účasť v medzinárodnom 
tábore v Jaroslawi. 

Krásne poľské mesto s bohatou 
históriou a povesťou, ktorá sa viaže 
s  Veľkou Moravou, sa stalo na  je-
den týždeň domovom pre žiakov 
z  partnerských miest Michalovce, 
Budapešť a Jaroslaw. 

Na každý deň bola pripravená 
pestrá činnosť. Deti spoznávali na-
vzájom národné zvyky, tradície, kul-
túru a jazyk. Každá skupina predsta-
vila jeden deň svoje mesto a krajinu, 
z  ktorej pochádza. Jazyková bariéra 
im vôbec nerobila ťažkosti. Deti 

ocenili celodenné výlety do oko-
lia, no  najviac kúpanie sa v bazéne 
v meste Jaroslaw. Navštívili aj Krakov 
– mesto „živých kameňov“, poklad-
nicu pamiatok, stredisko vedy, kul-
túry a umenia. Veľmi sa páčil zámok 
Lancute, jedna z najkrajších reziden-
cií v Poľsku. Má zaujímavú históriu, 
starožitné interiéry plné farieb, pre-
krásne záhrady a výnimočnú kolek-

ciu kočov. Fascinujúca bola aj plavba 
loďou po Soline, najväčšom ume-
lom jazere v Poľsku. Radosť z kúpa-
nia síce prekazila nečakaná búrka, 
ale  chuť jeho vody sme nakoniec 
spoznali na premoknutých tričkách. 

Nezabudnuteľné chvíle strávené 
v  tábore zanechali u mladých tí-
nedžerov hlboké dojmy. Fotografie 
im budú pripomínať nadviazané 
priateľstvá a príjemne strávený čas 
prázdnin.

Ľudmila Bertičová

Medzinárodný letný 
tábor v Jaroslawi

Výbor Združenia vojnových 
poškodencov a invalidov 
– MO Michalovce 
zorganizoval 18. júla výlet 
pre svojich členov. 

Verní poslaniu nášho Združe-
nia, nezabúdať a všetkým pripomí-
nať krutosť vojny, sme sa cestou do 
konečného cieľa nášho výletu, na 
jazero Izra, zastavili v Dargovskom 
priesmyku. Tu od decembra 1944 
do začiatku januára 1945 prebie-
hali ťažké boje medzi vojskami ne-
meckého Wehrmachtu a Červenou 
armádou, kedy nemecké vojská za-
čali definitívne ustupovať na západ. 
Pripomína to pamätná izba bojovej 
slávy, dokumentujúca bitku, ktorá 
patrila k najkrvavejším v dejinách 
Slovenska a v ktorej Červená armá-

da stratila viac než 20 000 mužov. 
V tichom pohnutí a zamyslení sme 
položili kyticu k súsošiu pamätníku 
oslobodenia a víťazstva. 

Neďaleké jazero Izra ležiace v do-
line Slanských vrchov nám ponúklo 
vhodné miesto na celodenný výlet. 
Za príjemného počasia prechádzka 
okolo brehu jazera preverila funkč-
nosť našich nôh. Bodkou za výletom 
bolo opekanie pri ohníku, občer-
stvenie v  miestnej reštaurácii a  ne-
náročná súťaž. 

Výlet sa uskutočnil aj vďaka do-
tácii od Mesta Michalovce. Ďaku-
jeme tiež vedúcemu lesnej správy 
v Slanci, ktorý povolil vstup do lo-
kality s malým autobusom a umož-
nil vidieť kus nádhernej prírody 
aj  nám, dôchodcom, ktorých nohy 
by dlhú cestu k jazeru nezvládli. 

Pavol Hody

Výlet k jazeru Izra
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Emily Olívia Gazdová
Emma Kurejová
Aneta Zolotová
Sebastián Vlčák
Viktória Lešková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Vladimír Kubík  
a MDDr. Miroslava Ilinjová

Patrik Dzurjo  
a Emma Pavlová
Ing. Marek Sabo  

a Mgr. Simona Bodnárová
Tomáš Ferenc  

a Ľubica Šidelská
Ruben Molnár  

a Lucia Harbuľová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo 
Mamárne centrum v nemocnici Svet zdravia

Hostia: MUD. Jana Dudičová, 
MUDr. Jozef Bujňák a MUDr. Bohdan Koziak 

Repríza relácie z apríla 2019
v piatok 2. 8., v pondelok 5. 8. a v stredu 7. 8. vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Medzinárodný deň tanca 

Dance day – acrobatic art show 
Repríza relácie z apríla 2019

denne od 14.00 hod. 

Odišla osobnosť Zemplína
Viacerých zasiahla 26. júla 
správa o smrti ThDr. 
Juraja Semivana, PhD. 
Narodil sa 6. augusta 1961. 
Pochádzal z neďalekých 
Sobraniec. Tam sa počas 
štúdia na gymnáziu venoval 
basketbalu a za Michalovce 
hrával najvyššiu 
dorasteneckú súťaž. 

Chvíľu to vyzeralo, že šport bude 
jeho poslaním, no ďalšie životné kro-
ky ho priviedli k  teológii. Kňazskú 
vysviacku prijal v roku 1985. Prvým 
miestom jeho pôsobenia boli Košice 
a Dóm sv. Alžbety. Svojimi homí-
liami už v tom čase vo veľkej miere 
ovplyvnil životy ľudí, ktorí ho pri-
chádzali počúvať. Po revolúcii dostal 
príležitosť a zároveň poverenie štu-

dovať v Kanade a prelúskať tak oblasť 
morálnej teológie, ktorú prednášal 
na Teologickej fakulte v  Košiciach. 
Preferoval tak veľmi dôležitý psycho-
logický aspekt vnímania osobnosti. 
Čo je však dôležité, v jeho myslení 
bola veľmi podstatná sloboda. Pred-
behol dobu v zmysle chápania sku-
točnosti, že len ak sa priblíži k  člo-
veku, objaví Boha. Spolupracoval 
s médiami, hlavne s rozhlasom v Ko-
šiciach. Do rubriky Na čom záleží si 
pozýval osobnosti z rôznych oblastí 
spoločenského a kultúrneho života. 
Mal vzťah k autoritám, k slobode 
a vážil si Thomasa Mertona. 

Odkaz múdrosti a hlbokého člo-
večenstva Juraja Semivana bude stá-
le živý. Posledná rozlúčka sa konala 
30.  júla v Rozhanovciach, ktoré boli 
posledným miestom jeho pastoračné-
ho pôsobenia. Tam je aj pochovaný. 

PaedDr. Ivana Mochorovská, PhD.

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 Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@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 foto-
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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.

Prvá polovica augusta 
je v galérii MsKS rezervovaná 
pre expozíciu amatérskeho 
výtvarníka Ladislava Štofu. 

Autor žije a tvorí v Michalov-
ciach. Jeho smerovanie vo výtvar-
nom prejave výrazne ovplyvnil Jozef 
Saloň. Inšpiruje sa tvorbou Piccasa. 
Zo slovenských výtvarných umelcov 
ho oslovuje výtvarný prejav a štýl Al-
bína Brunovského. Zdá sa, že v štýle 

surrealizmu, kubizmu a žitej reality 
bude ladená aj expozícia. Sám autor 
sa chce výtvarným prejavom čo naj-
viac priblížiť divákovi. 

V expozícii je podstatný a veľmi 
dôležitý rozlet fantázie, ona sama vy-
ústi u autora do príbehu, abstrakcie 
či reálneho prejavu. Ten sa potom 
stane vhodným doplnkom interiéru. 
Expozícia je verejnosti prístupná do 
15. augusta. 

MsKS

Výstava Ladislava Štofu

Rádio Šírava na novej 
frekvencii 93,9 MHz
Rádio Šírava, jediné rádio 
zo Zemplína, sa vracia do FM 
éteru. Na novej frekvencii 
93,9 MHz začne vysielať 
v najbližších týždňoch.

Rada pre vysielania a retransmi-
siu mu licenciu na rozhlasové vy-
sielanie udelila v máji, čaká ešte na 
povolenie od Úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií a  poš-
tových služieb. Stanica by chcela 
začať vysielať ešte počas tohto leta. 
V éteri sa najprv objaví hudba. Po-
stupne budú do vysielania zaradené 
upútavky, predstavia sa moderátori 
a  poskytnú informácie o progra-
movej skladbe. Poslucháči sa môžu 

tešiť na moderované vysielanie ráno 
a popoludní, ďalšie relácie prídu po-
stupne. 

Rádio Šírava vysiela z nového 
štúdia v Michalovciach. V súčasnos-
ti môžu poslucháči stanicu počúvať 
cez internet. Program tvorí hudba 
a súťaže. Rádio Šírava online vyhľa-
dáva stále viac poslucháčov. Ukazujú 
to prieskumy počúvanosti aplikácie 
radia.sk, kde patrí k najpočúvanej-
ším východoslovenským rádiám. 
Po  spustení FM vysielania na frek-
vencii 93,9 MHz by mali mať mož-
nosť rádio počúvať poslucháči v Mi-
chalovciach, Humennom, Vranove 
nad Topľou, Sobranciach a okolitých 
obciach. 

Vladimír Bučko

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 návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, do 19. augusta 2019 do 9.00 hod., sú zverej-
nené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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prerušenie distribúcie elektriny

n	8. augusta od 7.00 hod. do 12.30 hod., úseky: Ul. močarianska 
č. d. 18, 6640, 6521 a domy na parcele č. 4920/42 a 5479/13

n	14. augusta od 08.30 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. Andreja Hrehovčíka 
č. d. 2 – 12 párne a č.d. 5794/4A, 6581/10A, 951/1 a parcela č. 949/1, 
Ul. nad Laborcom – č. d. 26, 28, 30 a 34 – 50 – párne

n	15. augusta od 7.20 hod. do 17.30 hod., úseky: Ul. Jána Hollého 
č. 107, 109, 111 a 113 a Ul. Petra Jilemnického č. 62 a 64

n	19. augusta od 7.00 hod. do 17.30 hod., úseky: Ul. Jána Hollého 
č. 111 a 113 a Ul. Petra Jilemnického č. 62 a 64

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

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

Tel.: 0940 388 629

malý oznamovateľPrimátor mesta Michalovce 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve 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 2. 8. 2019 

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľ/ka
Základnej školy T. J. Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce

Základnej školy, J. A. Komenského 1, Michalovce 

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

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

v závislosti od dĺžky započítanej praxe;
n	k základnému platu možno priznať osobný príplatok do maximálnej výšky 100%;
n	k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
n	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 pedagogických 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 odbor-
ných zamestnancov,

n	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, 

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

cepcie riadenia a rozvoja školy. 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:
n	písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej 

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

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

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

na č. 596/2003 Z. z.) v rozsahu najviac 4 strán,
n	lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogic-

kej činnosti v zmysle §10 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
n	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,

n	čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 
písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
n	Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 

26. 8. 2019 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor škol-
stva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, 
s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie – uviesť prís-
lušnú základnú školu – neotvárať“. 

n	Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky 
zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dá-
tum 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 
neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potreb-
né na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Termín a miesto výberového konania oznámi 
prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy 
písomne v zákonom stanovenej lehote. 

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:
časť pozemku p. C-KN č. 879/3, o výmere 6 m2, k.ú. Michalovce, nachádza-
júca sa na Námestí osloboditeľov, za účelom realizácie vstupu k novozria-
denej prevádzke, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 19. augusta 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
AFK TOPOĽANY – FK TATRAN SOKOĽANY 
4. 8., 16.30 hod., IV. liga Juh muži – 3. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

MICHALOVCE CUP 2019
medzinárodný turnaj U17 
LEGIA VARŠAVA – DAC DUNAJSKÁ STREDA 
6. 8., 18.00 hod., skupina B, štadión MFK Zemplín
MFK ZEMPLÍN – FC BARCELONA
6. 8., 20.00 hod., skupina A, štadión MFK Zemplín
FC SEVILLA – LEGIA VARŠAVA 
7. 8., 18.00 hod., skupina B, štadión MFK Zemplín 
OLYMPIAKOS PIREUS – FC BARCELONA
7. 8., 20.00 hod., skupina A, štadión MFK Zemplín 
DAC DUNAJSKÁ STREDA – FC SEVILLA 
8. 8., 18.00 hod., skupina B, štadión MFK Zemplín 
MFK ZEMPLÍN – OLYMPIAKOS PIREUS
8. 8., 20.00 hod., skupina A, štadión MFK Zemplín 
ZÁPAS O 5. MIESTO
9. 8., 16.00 hod., štadión MFK Zemplín 
ZÁPAS O 3. MIESTO 
9.8., 18.00 hod., štadión MFK Zemplín 
FINÁLE
9. 8., 20.00 hod., štadión MFK Zemplín 
Info: www.mfkzemplin.sk

MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
10. 8., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 4. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

TJ SOKOL MOČARANY – FK TATRAN ÚPOR 
11. 8., 16.30 hod., V. liga zemplínska muži – 2.kolo, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
MEMORIÁL TOMÁŠA JAKUBČU
medzinárodný ženský turnaj, 25. ročník 
GVP EUROPE VÁC – MKS ZAGLEBIE LUBIN 
9. 8., 15.45 hod., Chemkostav aréna
IUVENTA – CS MINAUR BAIA MARE
9. 8., 18.00 hod., Chemkostav aréna
CS MINAUR BAIA MARE – MKS ZAGLEBIE LUBIN 
10. 8., 15.45 hod., Chemkostav aréna
IUVENTA – GVP EUROPE VÁC
10. 8., 18.00 hod., Chemkostav aréna
GVP EUROPE VÁC – SC MINAUR BAIA MARE 
11. 8., 9.00 hod., Chemkostav aréna
IUVENTA – MKS ZAGLEBIE LUBIN
11. 8., 11.15 hod., Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – DVTK JEGESMEDVÉK MISKOLC
9. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk

HK DUKLA INGEMA – BLACK WINGS LINZ
13. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Športové hry ľudí 
s telesným postihnutím
Takmer 70 športovcov, ľudí 
s telesným postihnutím 
vrátane tých s najťažšími 
telesnými postihmi 
– vozičkárov a ťažko 
chodiacich, ich asistentov 
a rodinných príslušníkov 
z celého Slovenska sa počas 
víkendu zišlo v stredisku 
Kamenec na Zemplínskej 
šírave. 

V rámci podujatia SH:REK 
2019 sa tu v sobotu 27. júla konali 
už 39. celoslovenské športové hry 
ľudí s telesným postihnutím. 

Podujatie s dlhoročnou tradí-
ciou, ktoré každoročne organizuje 
občianske združenie ZOM Prešov, 
sa uskutočnilo v príjemnom bez-
bariérovom areáli wellness hote-
la Chemes. Účastníci podujatia 
sa zišli za účelom stretnúť sa s pria-
teľmi, získať či zdokonaliť si  svoje 
športové zručnosti a zmerať si  ich 
úroveň medzi sebou. Športové 
hry oficiálne otvoril Boris Klohna, 
predseda organizácie ZOM Pre-
šov – občianske združenie ľudí 
s  telesným postihnutím. Za Mesto 
Michalovce účastníkov podujatia 
osobne srdečne pozdravil a privítal 
v regióne Jozef Sokologorský, vice-
primátor mesta Michalovce.

Súťažilo sa v troch športových 
disciplínach – v streľbe zo vzdu-
chovky, v hode šípkami na terč 
a v paralympijskom športe boccia. 
Súťažil naozaj každý, kto sa aspoň 
trochu vládze hýbať, a to bez ohľa-

du na svoj vek, pohlavie či zdravot-
ný stav a v duchu hesla športového 
klubu Boccia ZOM Prešov: „Aj ty 
môžeš byť víťaz.” Víťazom sa tak 
stal každý, kto sa v ten deň hýbal, 
prežil príjemný deň v kruhu svojej 
komunity a urobil niečo pre svoje 
zdravie aj psychickú pohodu. 

Podujatie SH:REK 2019 pokra-
čovalo rekondičnou časťou, prebie-
hajúcou každoročne s podporou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. Sa-
motný hotel Chemes a tiež prostre-
die Zemplínskej šíravy poskytujú 
priestor vhodný na športové vyži-
tie telesne postihnutých ľudí, ale aj 
príležitosť na príjemný relax, well-
ness a výlety do blízkeho okolia. 

Novinkou tohtoročných športo-
vých hier ľudí s telesným postihnu-
tím bol fakt, že boli organizované 
v  spolupráci a s podporou Mesta 
Michalovce. Mesto pomohlo orga-
nizátorovi so zviditeľnením podu-
jatia prostredníctvom mestských 
médií a zároveň pre medailistov 
pripravili ceny v podobe upomien-
kových predmetov mesta Micha-
lovce. Poďakovanie patrí zároveň 
aj všetkým ostatným sponzorom 
a podporovateľom podujatia, ktorí 
prispeli finančne, materiálne alebo 
cenami pre víťazov. Vďaka patrí aj 
spoločnostiam Ares a Otto Bock, 
dodávateľom pomôcok pre ľudí 
s telesným postihnutím.

39. ročník podujatia je úspešne 
za nami a my sa už teraz tešíme 
a pozývame vás na ten ďalší, jubi-
lejný.

PaedDr. Anna Mačová

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk


