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pozývame...

ADVENTNÝ 
LITERÁRNO- 

HUDOBNÝ VEČER
8. decembra 
o 19.00 hod.

rímskokatolícky 
Kostol narodenia 

Panny Márie

DÁŠ POKOJ, 
MÁŠ POKOJ

Divadlo pri fontáne

12. decembra 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

OTVORENIE 
VIANOČNÝCH 

TRHOV
13. decembra 
o 10.00 hod.

tribúna pri MsÚ

ROBO OPATOVSKÝ 
& CIMBAL 
BROTHERS

vianočné turné

13. decembra 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Oslávili 
70. výročie
Stredná zdravotnícka škola

3 Zlatý matičný 
hlások
detská spevácka súťaž 

4 Slovenský 
Červený kríž
 odovzdal Jánskeho plakety

5 Michalovskí 
karatisti
vybojovali tri medaily

7

V stredu 27. novembra sa poslanci stretli na piatom zasadnutí

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Zástupca prednostu Gabriel 
Dorič predložil návrh dodatku k 
Všeobecne záväznému nariadeniu 
(VZN) č. 194/2017 o podmienkach 
predaja výrobkov a  poskytovania 
služieb na trhových miestach. V zá-
ujme znížiť administratívnu záťaž 
týmto VZN zanikne povinnosť 
pre predajcov zaslať fotokópiu vý-
pisu z  aktuálneho živnostenského 
registra s  písomnou prihláškou. 
Zároveň VZN zavádza povinnosť 
pre predajcov používať obaly, ktoré 
sú zálohované a vratné, alebo kto-
ré sú vyrobené z cukrovej trstiny, 
bioplastu, palmových listov, dreva, 
či papiera a sú ekologické. 

Vedúca finančného odboru pred-
niesla návrh VZN o  miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady. Navrhovaná 
úprava poplatku vyplynula hlavne 
z dôvodu zmeny sadzieb poplatkov 
za uloženie odpadov na  skládku, 
ako aj zo zvyšovania nákladov pri 
manipulácií s odpadom. Nové VZN 
navyšuje sadzbu poplatku za  ko-
munálny odpad na osobu za kalen-
dárny deň z aktuálnej hodnoty 0,07 
eur na čiastku 0,08 eur. VZN taktiež 
navyšuje sadzbu poplatku za jeden 
liter odpadu pri množstevnom zbe-
re z  aktuálnej hodnoty 0,013 eur 
na čiastku 0,014 eur. Všetky zníženia 
alebo odpustenia poplatku ostávajú 
naďalej v platnosti. 

Nasledoval návrh VZN mesta 
Michalovce o dani z nehnuteľností, 
dani za psa, dani za predajné au-
tomaty, dani za nevýherné hracie 
prístroje a dani za ubytovanie. Do-
teraz platné VZN č. 181 pre miest-
ne dane bolo v  účinnosti od roku 
2016, odkedy bolo prijatých nie-
koľko nových zákonov či pozme-
ňovacích návrhov k  existujúcim 
zákonom, ktoré značnou mierou 
ovplyvnili príjmy a  výdavky miest 
a  obcí. Nové VZN mierne upravi-
lo niektoré sadzby daní. Za stavby 
na bývanie sa zvyšuje sadzba z ak-
tuálnych 0,26 eur na 0,30 eur za m2. 
Rovnako o  štyri centy sa navýši 
aj  sadzba dane z bytov. Zvyšuje sa 
aj sadzba dane za psa. Za psíka cho-
vaného v  byte ide o  zvýšenie z  35 
eur na 40 eur a  za psa chovaného 
v rodinnom dome a priemyselnom 
objekte z 10 eur na 15 eur.

Ďalším bodom programu bol 
návrh na prijatie úveru. V  rokoch 
2020 – 2021 chce mesto pristúpiť 
k  rozsiahlej rekonštrukcii, mo-
dernizácii či  výstavbe objektov 
a  priestorov. Značnú časť finanč-
ných prostriedkov na tieto aktivity 
mesto získalo z externých zdrojov, 
ale investície si vyžadujú dofinan-
covanie. Vláda SR na svojom za-
sadnutí 22. októbra schválila Mi-
chalovciam finančné prostriedky 
na modernizáciu mestskej plavár-

ne vo výške 2 145 000 eur, s pod-
mienkou dofinancovania vo  výške 
355 000 eur. Plaváreň sa zatraktív-
ni dobudovaním saunového sve-
ta, spojením plavárne s  wellness 
a  dôjde k prepojeniu bazénovej 
haly a  exteriéru. Úrad podpredse-
du vlády schválil mestu Michalovce 
dotáciu na rekonštrukciu Kostolné-
ho námestia vo výške 450 000 eur. 
Slovenský olympijský výbor schvá-
lil pre mesto finančné prostriedky 
vo výške 185  000 eur na výstavbu 
florbalovej haly. Na základe uve-
dených skutočností bol predložený 
a schválený návrh na čerpanie úve-
ru v  celkovej výške 1  790  000 eur 
na obdobie rokov 2020 – 2021. 

Mestské zastupiteľstvo v nasledu-
júcom bode prerokovalo zabezpeče-
nie spolufinancovania k žiadosti o fi-
nančný príspevok na realizáciu pro-
jektu Dobudovanie a  rekonštrukciu 
komunikácií na Ul. mlynskej. 

V  ďalších ekonomických bo-
doch zákonodarcovia schválili 
rozpočtové opatrenie č. 7 a návrhy 
rozpočtov Technických a  záhrad-
níckych služieb mesta Michalovce 
a Mestského kultúrneho strediska 
v  Michalovciach. Najdôležitejším 
bodom rokovania bol viacroč-
ný rozpočet mesta Michalovce 
na roky 2021 – 2020. Rozpočet 

Mestskí poslanci sa stretli na svojom poslednom pracovnom zasadnutí 
v tomto roku. Na programe mali takmer 30 bodov, v ktorých sa venovali 
rôznym témam.

pokračovanie na 2. strane
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pobačeňe Miža z varoša

U živoce čľoveka biva taki dzeň. Dzeň joho narodzeňin. No i u  živoce 
mesta jest ľem jeden taki dzeň u roku. Kec še pameta na takich ľudzi, jak mi 
šicki, no i kuščok ľudzi zos veľkim „Č“. Okrem toho, že žiju z nami a medži 
nami, robja šicko jak vekšina z nas, jak najľepši znaju. No kuščok gu tomu 
pridavaju svojo dobre grifi. Znaju še ňeľem zapaľic za daco dobre. Vitrimac 
robic to ňe tak pre sebe, no na chašen druhich kolo sebe. Treba ukazovac toto 
čľovečenstvo pre mladich. Davac jim možnojsci na nachadzaňe radojsci zos 
života. Hľedac najkrajšo veci u živoce a učic druhich žic pre sebe spokojňe. 
Nachodzic krasu i tam, dze je často nutna drina. Obracac še ňe gu mamoňe, 
aľe gu kraše kolo sebe a u ľudzi kolo sebe. Došahuju visledki ňeľem doma, 
no i vonka. 

Vera, i  takich mame a  je na chvalu veducich u  mesce, že jich ňeľem 
vidza, no i jeden dzeň u  roku oceňuju oceňeňami mesta. Kec mi vidzel 
ostatňoho Mihaľovčana, a hlavňe prilohu zos pisaňom o oceňenich, ta mi 
chcel vidzec cale oceňovaňe naživo. U  pjatok mi sebe šednul u  kulture 
a žimni pot mi scikal po chripce, kec mi vidzel totu krasu ľudzi na podiju, 
tote prezentacije o oceňenich, i kec i  tu še škrjatok podpisal. Tote ľudske 
hodnoti prezentovane o  oceňenich i  ostatňa atmosfera prajnosci z  plena 
bula barz mocna i pametľiva. Svojou davkou kulturnej hodnoti prispela 
i muzika na zaver. Bodaj bi me še furt mohľi cešic z natrimovaňa totim 
najľepšim spomedži nas.

Vaš Mižo z varoša

Ľem jeden večar u roku

26. 11.  účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti  
 75. výročia oslobodenia mesta
27. 11.  rokovanie mestského zastupiteľstva
28. 11.  účasť na rokovaní Výkonného výboru Slovenského zväzu  
 džuda na Zemplínskej šírave
29. 11.  odovzdávanie mestských ocenení na slávnostnom mestskom  
 zastupiteľstve 
2. 12.  zasadnutie komisie zastupiteľstva KSK
3. 12.  stretnutie Smart Cities klub
4. 12.  účasť na rokovaní sekcie ZMOS v Bratislave
5. 12.  porada primátora
5. 12.  rokovanie predstavenstva ZOO CR
5. 12.  rokovanie dozornej rady ZOO CR
5. 12.  účasť na rokovaní predstavenstva VVS, a.s.
6. 12.  účasť na uvedení nového prístroja do prevádzky v Nemocnici 
 novej generácie
6. 12.  prijatie primátora družobného mesta Sátoraljaújhely
6. 12.  privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste
7. 12.  reprezentácia mesta na Dni mesta Jaroslaw 

aktivity primátora

Bohaté aktivity 

Mestské zastupiteľstvo

Majsterky Slovenska, 
úspešní abilympionisti, 
či folklórna skupina ako 
organizátor festivalu 
Na Zempliňe tak. V tomto 
štýle sa prezentujú ľudia 
z komunity sluchovo 
postihnutých. 

Na celoslovenskej súťaži Pohyb 
bez bariér aj  tento rok v kategórii 
znevýhodnených skupín obsadili 
prvé miesto. Sú spoluorganizáto-
rom nadregionálnej abilympiády 
v  Michalovciach. Odmenou sú im 
popredné miesta v  hodnotení od-
bornou porotou.

Folklórna skupina pôsobiaca 
v komunite sa dostala do povedomia 
verejnosti organizovaním tradičné-
ho festivalu Na  Zempliňe tak, kto-
rého IX. ročník sa  konal nedávno. 
Tento novembrový ročník bol o to 
vzácnejší, že  okrem predstaviteľov 
mesta, Domu Matice slovenskej 
v  Michalovciach, ZOS v  Michalov-
ciach a zástupcov cirkví sa ho zúčast-
nila návšteva z ministerstva kultúry, 
PaedDr. Anna Palšová s manželom. 

Tá hneď nasledujúci deň podala in-
formácie ministerke kultúry a  vy-
zdvihla prácu týchto ľudí. V  závere 
festivalu vyšlo najavo, že  skupina 
mení svoj názov z Mihaľovski neves-
ti i beťare na FSk Mihaľovčan. Ve-
dúca Valéria Mitrová to odôvodnila 
nasledovne: „Pri zrode skupiny sme 
boli len ženy, preto sme si dali názov 
nevesty, potom sa pridali chlapi, tak 
už boli aj beťare a teraz sa rozrastáme 
o ďalšiu mladšiu generáciu."

Komunita ďalej poskytuje špe-
cializované sociálne poradenstvo 
sluchovo postihnutým, zdravotne po-
stihnutým a osobám so sociálnym vy-
lúčením. Organizuje tiež sociálno-re-
habilitačné pobyty, kurzy odzerania 
a základov posunkovej reči a  ďalšie 
športové či kultúrne podujatia. Počas 
pravidelných zasadnutí rady zdravot-
ne postihnutých informuje vedenie 
mesta o svojich problémoch a spoloč-
ne riešia nedostatky, ktoré ich trápia.

V tomto roku finančné prostried-
ky z dotácie Mesta použili na sociál-
no-rehabilitačný pobyt v Liptovskom 
Jáne a na organizáciu folklórneho 
festivalu, za čo Mestu Michalovce 
srdečne ďakujú.

Valéria Mitrová

je rozdelený na príjmovú a  vý-
davkovú časť, pričom výdavky sú 
rozdelené podľa funkčnej a  eko-
nomickej klasifikácie a zároveň sú 
premietnuté aj do programového 
rozpočtu bežných a kapitálových 
výdavkov. Programový rozpo-
čet obsahuje aj údaje o zámeroch 
a  cieľoch mesta. Pre rok 2020 sú 
rozpočtované bežné a  kapitálové 
príjmy vo výške viac ako 40 mi-
liónov eur a bežné a kapitálové vý-
davky vo výške vyše 38 miliónov 
eur. Rozdiel predstavujú plánova-
né príjmové a  výdavkové finanč-

né operácie a  rozpočet mesta bol 
schválený ako vyrovnaný.

Nasledovalo prerokovanie ma-
jetkovoprávnych záležitostí mesta 
a  návrhu plánu rokovaní mestskej 
rady, mestského zastupiteľstva, ko-
misií pri mestskom zastupiteľstve 
a  redakčnej rady novín Michalov-
čan. V záverečnej časti rokovania 
poslanci predniesli svoje interpe-
lácie a  nasledovala štvrťhodinka 
pre občanov. Možnosť vystúpiť 
so svojím problémom využili dvaja 
občania.

marsab

dokončenie článku z prvej strany

Zoznámte sa, toto je Kredo 
Kredo je ocenením pre mesto 
Michalovce za mimoriadne 
nasadenie pri vykonávaní 
dobrovoľníckej činnosti, 
ktorá významným spôsobom 
prispela k zmene života 
jednotlivcov alebo skupiny. 
Mesto Michalovce bolo nominované 
na krajské ocenenie Srdce ako dar. 
Koncom novembra ho v Spišskej 
Novej Vsi prevzali zástupca 
primátora Jozef Sokologorský 
a vedúci odboru sociálnych vecí 
Ján Jasovský. 



3 AKTUALITY 

Stredná zdravotnícka 
škola v Michalovciach 
si v školskom roku 
2019/2020 pripomína 
70. výročie svojho 
založenia. História školy 
siaha až do roku 1949, 
čo svedčí o desaťročiach 
nepretržitej výchovy 
a  vzdelávania kvalitných 
zdravotníkov nevyhnutných 
pre našu spoločnosť. 

Od svojho vzniku poskytla vzde-
lanie 8024 zdravotníckym pracov-
níkom. Škola otvorila svoje brány 
pôvodne ako Štátna ošetrovateľská 
škola. Od roku 1961 až dodnes  ne-
sie názov Stredná zdravotnícka ško-
la v Michalovciach. 

Za sedemdesiat rokov svojej 
existencie prešla výraznými zmena-
mi. Pod vedením súčasného riadite-
ľa RNDr. Dušana Žaludka sa zvýšil 
počet žiakov viac ako dvojnásobne. 
Kým v  školskom roku 2003/2004 
ukončili štúdium dve triedy den-
ného a dve triedy večerného štúdia, 
v  školskom roku 2018/2019 to už 
boli štyri triedy denného a štyri trie-
dy večerného štúdia. V  školskom 
roku 2005/2006 pribudol k  do-
vtedajšiemu študijnému odboru 
zdravotnícky asistent odbor masér 
a o  rok neskôr odbor zdravotnícky 
záchranár (štúdium popri zamest-
naní). V  školskom roku 2012/2013 
bol akreditovaný študijný odbor far-
maceutický laborant a  v  septembri 
2019 odbor praktická sestra. 

Podmienkou k  akreditácii od-
borov bolo zriadenie odborných 
učební, a tak prešla škola výraznou 
úpravou interiéru. Boli zriadené 
odborné učebne pre študijný odbor 
masér, laboratórium farmaceutickej 
chémie a  analýzy liečiv, laborató-
rium prípravy liekov, učebňa farma-
ceutickej botaniky a farmakognózie 
pre študijný odbor farmaceutický 
laborant. Rekonštrukciou prešli aj 
odborné učebne pre výučbu ošet-
rovateľských techník a učebňa ana-
tómie a  fyziológie. Vybudovaním 
multifunkčného ihriska, ihriska pre 
plážový volejbal a obnovou telocvič-
ne sa zlepšili podmienky športové-
ho vyžitia žiakov v škole. Prestav-
bou nevyužitého podkrovia získal 
pedagogický zbor novú zborovňu.

Škola nepretržite žije v  duchu 
modernizácie. Do vyučovacieho 
procesu integruje moderné tech-
nológie s cieľom zlepšovať študijné 
podmienky žiakov. Vďaka tomu 
sme sa už po druhýkrát stali jed-
nou zo šiestich škôl na Slovensku, 
ktoré sa môžu pýšiť titulom Micro-
soft Schools. Pod záštitou tohto ti-
tulu organizujeme aj profesionálne 

vzdelávacie akcie nielen pre svojich 
učiteľov a žiakov, ale aj pre iné školy.

V školskom roku 2017/2018 sme 
ako prví spomedzi všetkých stred-
ných zdravotníckych škôl zriadili 
virtuálnu anatomickú učebňu. Jej 
súčasťou je 16 headsetov, 16 mobil-
ných telefónov s  mobilnou apliká-
ciou Virtual Anatomy a veľkoploš-
ná dotyková televízna obrazovka. 
Moderné didaktické pomôcky žia-
kom približujú a zreálňujú štruktú-
ru ľudského tela v 3D priestore. 

Už takmer desať rokov organi-
zuje škola Deň zdravotníckej školy. 
Podujatie prebieha každoročne na 
Námestí osloboditeľov v  Micha-
lovciach. Žiaci tretieho a štvrtého 
ročníka tam prezentujú širokej ve-
rejnosti svoje vedomosti a praktic-
ké zručnosti získané počas štúdia. 

Myšlienka pomoci druhým, ako 
dôležitá súčasť práce zdravotníka, 
motivuje žiakov zapájať sa do cha-
ritatívnej činnosti. K  ich pravidel-
ným aktivitám patria potravinové, 
materiálne a finančné zbierky. Žiaci 
spolupracujú aj s dobrovoľníckym 
centrom Krajší deň. Vo svojom voľ-
nom čase sa venujú geriatrickým 
a detským pacientom, ktorým sprí-
jemňujú pobyt v nemocnici.

K  prioritným aktivitám strednej 
zdravotníckej školy patrí už dlhoroč-
ne Stredoškolská odborná činnosť. 
Jej úlohou je podporovať nadaných 
žiakov v odborno-teoretickej a od-
borno-praktickej oblasti. Dôkazom 
napĺňania tohto snaženia sú prven-
stvá v celoštátnych kolách SOČ.

Žiaci sa môžu realizovať aj v krúž-
kovej či projektovej činnosti. Najpo-
četnejšie zastúpený je krúžok Mlá-
dež Slovenského Červeného kríža 
(MSČK), v  rámci ktorého sa žiaci 
podieľajú nielen na aktivitách, akou 
je napríklad darcovstvo krvi, ale aj na 
rozvoji psychomotorického vývinu 
detí predškolského veku v  projekte 
Dorka a  na realizovaní prednášok 
prvej pomoci a protidrogovej preven-
cie pre žiakov základných škôl. Za svo-
ju dlhoročnú prácu a podporu aktivít 

bola školská organizácia MSČK v roku 
2016 slávnostne ocenená ďakovným 
listom Slovenského Červeného kríža 
a následne prijatá u prezidenta SR. 

Mnohé ocenenia získala ško-
la aj  v  športovej oblasti. Žiaci sa 
umiestnili na popredných miestach 
v regionálnych, krajských či celoštát-
nych súťažiach. Už dvadsať rokov 
môžu žiaci pracovať v krúžku Časo-
pis Névus, ktorý odzrkadľuje život 
školy počas celého školského roka.

V roku 2017 získala SZŠ titul Ško-
la priateľská k  deťom, keďže vytvára 
prostredie, ktoré rešpektuje práva die-
ťaťa. Poskytuje mu možnosť vyjadriť 
svoj názor, vedie ho k zodpovednosti 

a  tolerancii. Cieľom je vytvoriť také 
prostredie, v ktorom sa každé dieťa 
môže cítiť bezpečne, dobre a sebaisto.

Žiadna stredná odborná škola si 
nemôže želať lepšie podmienky na 
praktické vyučovanie svojich žiakov, 
aké našej škole ponúkajú Nemocnica 
s  poliklinikou Štefana Kukuru v  Mi-
chalovciach, a.s. – nemocnica novej 
generácie siete Svet zdravia a Psychiat-
rická nemocnica Michalovce, n.o.

Vytváraním priaznivých pod-
mienok pre výučbu prispieva Stred-
ná zdravotnícka škola Michalovce 
k výchove a vzdelávaniu kvalitných 
zdravotníckych pracovníkov. 

kolektív SZŠ

S hrdosťou oslavujeme 70. výročie
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Vyššia škola barmana

Zlatý matičný hlások

V uplynulých 
dňoch od 19. do 22. 
novembra prebiehal 
na Súkromnej hotelovej 
akadémii – Dufincovej 
na Ulici Komenského 
v Michalovciach druhý 
level barmanského kurzu 
pod názvom Vyššia škola 
barmana. 

V  septembri študenti absolvo-
vali základný barmanský kurz pod 
vedením licenčného lektora Jána 
Šuchtu. Druhý level viedol lincenč-
ný lektor Ján Majoroš. Obidvaja 
lektori spolupracujú s Barmanskou 
asociáciou Slovenskej republiky. 
Ján Majoroš sa už 15 rokov venu-
je výchove mladých barmanov 

a zmrzlinové drinky, ktoré na kur-
ze pripravovali naši žiaci, boli jeho 
vlastné varianty.

Študenti vďaka týmto kurzom 
získali odborné vedomosti, osvojili 
si praktické zručnosti potrebné pre 
prácu barmana pri príprave alko-
holických a nealkoholických mie-
šaných nápojov, techniku miešania, 
ako aj ich podávanie. Pri príprave 
drinkov platí, že nie je umenie vy-
robiť, ale predať. Dobrý barman by 
mal na základe svojich psycholo-
gických skúseností odhadnúť typ 
klienta, ktorému drink mieša. Pre 
pánov sa pripravujú drinky s vyš-
ším obsahom alkoholu a nižším 
obsahom cukru. Pre dámy zase 
jemnejšie, s vyšším obsahom ovoc-
ných štiav, sirupov, likérov a men-
ším množstvom alkoholu. Tento 
barmanský kurz študentom pomô-

že v ich kariérnom postupe. Žiaci 
získali certifikáty platné vo  všet-
kých krajinách Európskej únie. 

Aj touto cestou sa chceme obidvom 
lektorom poďakovať. 

Mgr. Margita Pipinová

Dom Matice slovenskej 
Michalovce v spolupráci 
s reštauráciou Zlatý 
Bažant v Michalovciach 
zorganizoval aj tento rok 
regionálnu súťaž v speve 
ľudovej piesne Zlatý 
matičný hlások. 

Účastníkmi 2. ročníka súťaže 
boli žiaci materských a základných 
škôl. Počas dvoch dní potešili všet-
kých prítomných nielen svojím 
spevom, ale aj krásnym ľudovým 
krojom, v ktorom zaspievali ľudové 
piesne prevažne z nášho regiónu. 

Súťaž otvorila a všetkých priví-
tala prednostka okresného úradu 
PhDr. Jana Cibereová. Vyzdvihla 
dôležitosť súťaže, ktorej cieľom je 
rozvoj tvorivosti u detí a pestova-

nie lásky k folklóru, ako aj ucho-
vávanie zvykov a tradícií u našich 
najmenších. Svojou prítomnosťou 
všetkých  potešil aj predseda Mati-
ce slovenskej JUDr. Marián Gešper. 

Ocenil význam podujatia, prácu 
učiteľov, rodičov, ako aj všetkých 
tých, ktorí venujú svoj čas deťom pri 
príprave na takéto podujatia. Spolu 
s riaditeľkou Domu Matice sloven-

skej v Michalovciach zablahoželal 
a odovzdal ceny súťažiacim. Súťaže 
sa zúčastnilo 54 žiakov, ktorí súťa-
žili v troch kategóriách. Ich výko-
ny hodnotila odborná porota pod 
vedením Mgr. Mileny Bančejovej. 
Žiaci boli zaradení do zlatého, strie-
borného a bronzového pásma. 

Cenu v podobe diplomu, slad-
kého medovníčka a matičného 
pexesa si odniesol každý súťažia-
ci. Absolútnym víťazom prvej ka-
tegórie sa stal Michal Pišniak z MŠ 
na Školskej ulici, v druhej kategórii 
vyhrala Tamara Michalková zo ZŠ 
Veľké Revištia a víťazkou tretej 
kategórie sa stala Laura Ištoková 
zo  ZŠ Vinné. Všetkým víťazom 
srdečne blahoželáme. Zemplínske 
ľudové piesne, náš jazyk, naša kul-
túra, naše tradície, naše bohatstvo 
nech nás potešia zase aj o rok. 

PhDr. Karin Obšatníková

Interaktívne divadielko
V priestoroch interiérového 
ihriska Nezbedkovo sa 
vo štvrtok 21. novembra 
otvorili dvere do rozprávky. 
A nie do hocijakej, 
ale do interaktívnej dobre 
známej rozprávky O troch 
prasiatkach. 

Predstavenie určené najmenším 
divákom si pre publikum pripra-
vili členky Občianskeho združenia 
M-LIFE divadlo v Bubline. Autorky 
predstavenia, Ivana Kohútová a Mi-
riam Mrugová, vychádzali síce z kla-
sickej rozprávky, no veľký priestor 
nechali aj zvedavým divákom. In-
teraktívne zapojenie detí do pred-

stavenia podnecovalo rozvoj hrubej 
motoriky, senzorické vnímanie hud-
by, farieb aj rozvoj reči. Vďaka zná-
memu príbehu o  troch prasiatkach 
sa deti mohli zapojiť do rozcvičky 
s  prasiatkami, budovania domčeka 
z veľkých aj malých kociek, mohli si 
spoločne zatancovať aj zaspievať tra-
dičné detské pesničky.

Hrať pred takým neposedným 
publikom nie je najľahšie. Veď neje-
den malý divák zablúdil na javisko 
a hneď sa zabával s rekvizitami. To 
je zároveň dobrým signálom, že di-
vadielko splnilo svoj cieľ. Deti boli 
vtiahnuté do sveta rozprávky a pri-
tom nezostali pasívne sedieť ako pri 
lákadlách moderných technológií. 

am

MAJSTER PALACINKA
Na tejto súťaži reprezentovali Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Mi-
chalovciach druháci Patrik Chyra a Samuel Mikúš. Ich palacinky s makovo-jabl-
kovou plnkou a flambovanými višňami sa umiestnili v bronzovom pásme. 



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

MIKULÁŠ A ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
6. decembra o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ

SYMFONICKÉ VIANOCE NA ZEMPLÍNE
koncert, 8. decembra o 18.00 hod., Mestská športová hala

ADVENTNÝ LITERÁRNO-HUDOBNÝ VEČER
8. decembra o 19.00 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
muzikál, 10. decembra o 17.00 hod., mestská športová hala

JEDNODUCHO O MYSLENÍ
prednáška, 10. decembra o 17.00 hod., hotel Družba

DÁŠ POKOJ, MÁŠ POKOJ
Divadlo pri fontáne, 12. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS 

OTVORENIE VIANOČNÝCH TRHOV
13. decembra o 10.00 hod., tribúna pri MsÚ

ROBO OPATOVSKÝ & CIMBAL BROTHERS
vianočné turné, 13. decembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

VIANOČNÝ KONCERT FS ZEMPLÍN
14. decembra o 17.00 hod., veľká sála MsKS 

VIANOCE S HELIGÓNKOU
koncert, 15. decembra o 15.00 hod., veľká sála MsKS

VIANOCE MAĽOVANÉ PIESKOM
obrazy maľované pieskom, 18. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

VIANOČNÉ PUNČOVANIE
posedenie členov nefolklórnych skupín, 19. decembra o 14.00 hod. 
galéria ZOS

Výstavy
VIANOCE S UMENÍM JÁNA KOVÁČA
autorská výstava, do 7. januára, galéria ZOS

VIANOČNÉ STOLOVANIE V MINULOSTI A DNES
výstava, do 12. januára, Zemplínske múzeum

CESTY DO PRAVEKU VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
interaktívna výstava pre deti aj dospelých
do 7. mája 2020, Zemplínske múzeum

KOVAČICKÁ INSITA
predajná výstava srbského insitného umenia
do 15. decembra, Zemplínske múzeum

VÝSTAVA OBRAZOV ZO SÚKROMNÝCH ZBIEROK
do 31. decembra, malá galéria MsKS
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Jánskeho plakety 
odovzdané
Mnohonásobní 
dobrovoľní darcovia krvi 
z regiónu si vo štvrtok 
21. novembra v sobášnej 
sieni mestského úradu 
slávnostne prevzali 
ocenenia za svoju ochotu 
nezištne pomáhať 
druhým. 

Michalovský územný spolok Slo-
venského Červeného kríža každo-
ročne na jeseň oceňuje bezpríspev-
kových darcov krvi podľa počtu od-
berov striebornou, zlatou a diaman-
tovou Janského plaketou. V  tomto 
roku si za 20 odberov striebornú 
plaketu prevzali tri desiatky darcov, 
rovnaký počet darcov rozšíril rady 
nositeľov zlatej plakety za 30 odbe-
rov u  žien a  40 u  mužov, no a  naj-
cennejšou, diamantovou Janského 
plaketou za 60 odberov u žien a 80 
u  mužov bolo ocenených 7 dobro-
voľných darcov krvi.

Plaketami s  menom českého le-
kára a psychiatra Jana Janského, kto-
rý na prelome 19. a 20. storočia ako 
jeden z prvých opísal delenie krvi na 
štyri základné skupiny, oceňuje Slo-
venský Červený kríž obetavých zá-
chrancov ľudských životov a zdravia 
už takmer 60 rokov. Okrem toho od 
roku 2007 udeľuje mnohonásobným 
darcom krvi za sto a  viac odberov 
medailu prof. Jána Kňazovického, 
chirurga a  vysokoškolského peda-
góga, ktorý v  roku 1923 uskutočnil 
prvú transfúziu krvi na Slovensku. 
Toto najvyššie vyznamenanie si 
v Michalovciach prevzali šiesti muži. 

Oceňovaným darcom krvi sa 
na slávnostnom prijatí prihovoril 
primátor mesta Viliam Zahorčák. 
Podujatia sa zúčastnili aj zástup-
covia Nemocnice Štefana Kukuru. 
Na jej hematologicko-transfúzio-
logickom oddelení sa od začiatku 
roka k dnešnému dňu uskutočnilo 
3300 odberov krvi. Z  tohto počtu 
bolo vyše 300 prvodarcov. 

Alena Kniežová

Adventné obdobie
Uplynulou nedeľou sme 
vstúpili do obdobia 
adventu. Ide o liturgické 
obdobie pred 
Vianocami, pre ktoré je 
charakteristické očakávanie 
príchodu Mesiáša. 

Na adventnom venci horí prvá 
svieca, ktorej plameň je symbolom 
Boha. Ten nepríde s  lomozom, ne-
upozorní na seba krikom, ale  v  ti-
chu a  v  sile Ducha chce vstúpiť 
do našich životov. Nech to naše ča-
kanie nie je pasívnym očakávaním, 

ktoré by bolo naplnené strachom 
a  obavami, či zbytočným naháňa-
ním sa za hmotnými vecami, kto-
ré možno vôbec nepotrebujeme. 
V  týchto dňoch sa pokúsme dať 
občas priestor tichu, ktoré vpustíme 
do svojho vnútra nie ako hosťa, ale 
ako priateľa. V tomto tichu buďme 
vnímaví k svojmu okoliu. Nech nám 
nie sú ľahostajní bezmocní a biedni. 
Všimnúť si človeka znamená aspoň 
kúsok sa podobať Bohu, ktorého 
podstatnou vlastnosťou je milosr-
denstvo. Staňme sa poslami dobra 
pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Ocenení mestskí 
policajti
Mestských policajtov 
dnes väčšina ľudí vníma 
len v obraze, že dávajú 
papuče na autá, pokutujú 
a napomínajú ľudí. 
Málokto však vie, že títo 
policajti veľmi často 
robia to najdôležitejšie, 
zachraňujú ľudské životy.

V rámci snemu Združenia náčel-
níkov obecných a mestských polícií 
Slovenska v stredu 27. novembra 

na Štrbskom Plese ocenili práve tých 
27 príslušníkov, ktorí sa pričinili 
o  záchranu ľudského života. Medzi 
ocenenými mestskými policajtmi 
boli aj michalovskí. Ocenenie odo-
vzdali Pavlovi Štefanovi a Milanovi 
Michalčínovi. Táto dvojica v septem-
bri pomohla staršej žene so zdravot-
nými problémami. Ocenenie získali 
aj ich kolegovia Stanislav Bamburák 
a Vladislav Petrilák. Asistovali pri 
pôrode v rómskej osade Angi mlyn 
v  Michalovciach. Toto ocenenie sa 
udeľuje už niekoľko rokov po sebe. 

adekal
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Bianka Plutková

Peter Masaryk

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Juraj Vetrecin  
a Mgr. Daniela Čolláková

Ing. Martin Gavlík, PhD.  
a Mgr. Lívia Magurová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Špacirki na kaveju 

premiéra v piatok 6.12. a v reprízach 9.12. a 11.12. 
vždy o 18.00 hod.

Záznam 
zo slávnostného mestského zastupiteľstva

spojené s udeľovaním mestských ocenení zo dňa 29. 11.  
od piatka 6.12. počas celého týždňa vždy o 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti  UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, 
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Spravodajstvo a šport aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN 
a TV SENIOR. Už aj v sieti Magio a T-Com

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
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grafií 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.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 

Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-
konníka, 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 27. decembra 2019 do 9.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
„Človek je bytosť, ktorá hľadá zmysel.“ Pred mnohými rokmi to povedal Platón 
a jeho slová sú pravdivé aj v súčasnosti. Tieto bytosti nachádzame aj v našom meste. 
Sú to ľudia a kolektívy, ktorí zmysel svojho života našli v tom, čo robia. Ich svedo-
mitá práca nezostala nepovšimnutá a bola ocenená. Z rúk primátora mesta Micha-
lovce Viliama Zahorčáka si v piatok 29. novembra dvadsať výnimočných osobností 
a kolektívov na slávnostnom mestskom zastupiteľstve prevzalo ocenenie Cena mesta 
a Cena primátora za to, že svojou prácou a činnosťou prispievajú k šíreniu dobré-
ho mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slávnost ný program 
v mestskom kultúrnom stredisku zavŕšil koncert salónneho orchestra Afrodité.                                                                

rr



Rôzne
n Predám spálňu vanilkovej farby, dvojposteľ, nočné stolíky, 5-dverovú 

skriňu, komodu. Aj jednotlivo. Tel.: 0905 837 436

malý oznamovateľ
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čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Myšlienka Giving Tuesday 
vznikla ako reakcia 
na nákupný ošiaľ 
pred Vianocami. 

Po dňoch nákupného šialen-
stva by malo prísť niečo iné, niečo 
na  šírenie dobra a  na propagova-
nie nezištného dávania a  obdaro-
vávania kohokoľvek, kdekoľvek, 
akokoľvek. Myšlienka sviatku šted-
rosti, darovania a  dobrovoľníctva 
sa uchytila aj na Slovensku. V roku 
2019 bol „darovacíutorok“ 3.  de-
cembra a my v Michalovciach sme 
boli pri tom. 

Zamestnanci mesta a  zamest-
nanci organizácií v  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti mesta spojili svoje 
sily a  chuť urobiť niečo viac pre 
klientov mestského Komunitného 
centra a pre bezdomovcov. Zorga-
nizovali finančnú zbierku, v ktorej 
každý darca finančného príspevku 
dostal hygienické mydielko. My-
dielka vyrábali deti s  pomocou 
pracovníkov v  Komunitnom cen-
tre. Výsledok je fantastický. Po-
darilo sa vyzbierať vyše 600 eur. 
Z  týchto peňazí sa navarí približ-
ne 400 porcií hustej kapustnice 
s  chlebom pre rodiny, v  ktorých 
teplé jedlo nie je samozrejmosťou 
každého dňa. Taktiež bude zakú-
pených 50 párov teplých ponožiek 
pre ľudí bez prístrešia. 

ms

V nedeľu 24. novembra 
sa v Kežmarku v Mestskej 
športovej hale Vlada 
Jančeka uskutočnilo 
2. kolo žiackej ligy 
Východoslovenskej únie 
karate a bojových umení.

Súťaže sa zúčastnilo 268 preteká-
rov z 21 klubov východného Sloven-
ska. Súťažilo sa v disciplínach agili-

ty, kata a kumite. Naše mesto repre-
zentovali pretekári z Clubu mladých 
godžu-ryu karate Michalovce, o. z., 
Sebastián Okáľ, Christián Denhardt 
a Karin Semufová. Títo pretekári 
súťažili v kategórii KATA 14 – 15 
rokov a získali medailové umiest-
nenia. Sebastián Okáľ si vybojoval 
prvé miesto, Karin Semufová získala 
druhé miesto a Christián Denhardt 
tretie.

Beáta Hasprová 

#GivingTuesday

Máme tri medaily

V prvom kole nového 
ročníka Karpatskej ligy 
juniorov, ktorý je súčasťou 
podujatí Michalovce – 
Európske mesto športu 
2019, privítali chlapci 1.BK 
D Michalovce hostí z GSM 
Prešov. 

Trénerka Petrovská privied-
la  silné družstvo, ktoré skončilo 
v  tomto roku na treťom mieste 
majstrovstiev stredných škôl Pre-
šovského kraja. 

Michalovčania zaplatili daň 
za neskúsenosť a málo odohraných 
súťažných zápasov, keď nezachytili 
úvod zápasu a prvú štvrtinu pre-
hrali vysoko 4:17. Hostia začali zá-
pas veľmi dobre a keďže ich domáci 

slabo bránili, chytili sa dvoma rých-
lymi trojkami a zakončili niekoľ-
ko rýchlych protiútokov po  tom, 
čo domáci ľahko strácali lopty. 
V druhej a tretej štvrtine sa domáce 
družstvo predsa len vzchopilo, hrá-
či začali brániť, nedovolili hosťom 
dávať ľahké koše, takže druhú štvr-
tinu vyhrali domáci o štyri a tretiu 
o šesť bodov a po tretej štvrtine bol 
stav 26:29 pre hostí.

V poslednej štvrtine sa naplno 
prejavila najväčšia slabina domá-
cich hráčov, veľmi slabá kondícia 
všeobecne u každého hráča, čo sa 
prejavilo v tom, že nedokázali pre-
meniť ani jasné príležitosti spod 
koša a výsledkom bolo, že túto štvr-
tinu prehrali o 14 bodov. Najlepším 
strelcom zápasu bol hráč hostí Ko-
lečanský, ktorý dal 15 bodov.

Ladislav Janošov

Slabá posledná 
štvrtina rozhodla

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ODPREDÁ
havarované vozidlo Škoda SUPERB Style dražbou
Cena (podľa znaleckého posudku): minimálna cena 6 835,- € (vrátane DPH)
Obhliadka motorového vozidla: dňa 16. 12. 2019 od 10.00 do 11.00 hod.
Miesto obhliadky: areál Š-Autoservis, Ul. močarianska 5824, Michalovce
Dražba motorového vozidla sa uskutoční dňa: 18. 12. 2019 o 13.00 hod.
Miesto dražby: Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce, zasadačka 
prízemie č. 130 
Zábezpeka: 500,- € – započíta sa voči cene. V prípade, že úspešný vydražiteľ 
neuzatvorí kúpnu zmluvu a  neuhradí vydraženú cenu, zábezpeka prepadne 
v prospech mesta.
Úhrada zábezpeky: účet ČSOB, č. ú. SK04 7500 0000 0040 1480 1747 (var. sym-
bol 1812) resp. do pokladne MsÚ najneskôr pred začatím dražby.
Neúspešným dražiteľom bude zábezpeka vrátená.
Bližšie informácie na tel. čísle: 056/6864 283

VEDECKÁ KONFERENCIA
Na Základnej škole Pavla Horova v Michalovciach 
sa 8. novembra konala vedecká konferencia o slnečnej 
sústave, ktorú si pripravili žiaci IV. A triedy spolu s triednou 
učiteľkou. Tejto konferencii predchádzala návšteva 
Hvezdárne a planetária v Prešove. Po dôkladnej príprave 
svoje originálne práce žiaci prezentovali pred spolužiakmi 
a učiteľmi. Danú problematiku si doma podrobne naštudovali 
a v škole už rozprávali o zaujímavostiach a odpovedali 
na otázky z publika. Práce zo žiackej vedeckej konferencii 
budú vystavené do konca novembra vo vestibule školy.

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

Basketbal
1. BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
14. 12., 16.00 hod., DL kadeti U17 – 12. kolo

1. BK MICHALOVCE – BKM ISKRA SVIT
15. 12., 10.00 hod., DL kadeti U17 – 13. kolo
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA 
7. 12., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 18. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
8. 12., 11.00 hod., I. LSD U19 – 17. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská futsalová liga
15. 12., od 13.00 hod. – II. liga,  
15. 12., od 16.45 hod. – I. liga, 
4. kolo, XXVI. ročník, mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – MŠK/HC DUNAJSKÁ STREDA 
7. 12.,16.30 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – MŠK/HC DUNAJSKÁ STREDA   
7. 12., 14.30 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – DVTK MIŠKOLC               
6. 12., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 29. kolo

HK DUKLA INGEMA – SLOVAN BRATISLAVA               
8. 12., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 30. kolo
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – MHK DUBNICA 
7. 12., 14.00 hod., I. liga juniori nadstavbová časť – 7. kolo

HK MLÁDEŽ – MHK DUBNICA 
8. 12., 10.15 hod., I. liga juniori nadstavbová časť – 8. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

DOUBLE STAR – TIGRI 
13. 12., 20.15 hod.

STARS – FANNSPORT
13.12., 21.30 hod. Fannsport liga – 13. kolo

DOUBLE STAR – STARS 
19. 12., 20.15 hod.

ICE BEERS – TIGRI
19.12., 21.30 hod. Fannsport liga – 13. kolo
Info: Michal Prada, tel.: 0908 986 352

Softtenis
MESTSKÁ SOFTTENISOVÁ LIGA MUŽOV 
9. – 13. 12., 17.00 hod., XII. ročník – 7. kolo
16. – 20. 12., 17.00 hod., XII. ročník – 8. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

MS v nohejbale 

Staronový predseda

V polovici novembra 
sa v Michalovciach 
uskutočnili majstrovstvá 
sveta v nohejbale žien 
a juniorov. 

Usporiadateľom tohto podujatia 
bola Slovenská nohejbalová asociá-
cia z poverenia Medzinárodnej no-
hejbalovej asociácie. Patronát nad 
podujatím prevzal primátor mesta 
Viliam Zahorčák. Na podujatí sa 
zúčastnilo viac ako 100 hráčov z 11 
krajín – Česka, Maďarska, Rumun-
ska, Poľska, Dánska, Švajčiarska, 

Talianska, Francúzska, Španielska, 
Kolumbie a Slovenska. Z  ďalších 
troch krajín, Chorvátska, Mali 
a Iraku, tu boli delegáti. 

Hralo sa v  troch disciplínach – 
jednotlivci, dvojice a trojice. V ko-
nečnom poradí sa ako suverénny 
víťaz ukázali českí nohejbalisti. 
V kategórii žien si odniesli prven-
stvo pre dvojice a  trojice. U jed-
notlivcov triumfovalo Maďarsko. 
V kategórii juniorov už českí špor-
tovci dominovali jednoznačne, keď 
si vybojovali prvé miesta vo všet-
kých disciplínach.

gv

V týchto dňoch 
sa uskutočnila v Košiciach 
konferencia Košického 
krajského zväzu hádzanej, 
ktorá bola súčasne 
volebnou konferenciou. 

Staronovým predsedom krajské-
ho hádzanárskeho zväzu sa na ob-
dobie rokov 2019 – 2023 stal opäť 
Michalovčan Miloš Šubák. Dlho-
ročný rozhodca medzinárodných 
hádzanárskych súťaží HIL a  MOL 
ligy mužov i  žien je od roku 2014 
aj  podpredsedom výkonného vý-
boru Slovenského zväzu hádzanej 

v  Bratislave. Do sedemčlenného 
výkonného výboru Košického kraj-
ského zväzu hádzanej boli okrem 
predsedu zvolení aj ďalší dvaja Mi-
chalovčania. Tomáš Palovčák sa stal 
predsedom legislatívnej komisie 
a Ján Lajčák predsedom tréner-
sko-metodickej komisie.

Zvolenie predsedu a dvoch čle-
nov výkonného výboru Košického 
krajského zväzu hádzanej len po-
tvrdilo, že Michalovce patria me-
dzi slovenskú hádzanársku špičku 
nielen na športovom, ale v  rámci 
Košického kraja aj na funkcionár-
skom poli.

mš 

SVETOVÝ POHÁR MAS-WRESTLING V POĽSKU
Reprezentantky ŠK Zemplín Michalovce a Slovenskej 
republiky, Marianna Hajduková a Eva Padová, bojovali 
na podujatí Svetový pohár v mas-wrestlingu v Poľsku 
najlepšie, ako vedeli. Marianna Hajduková, ktorá štartovala 
v sobotu, sa do semifinále nedostala. V nedeľu štartovala 
Eva Padová, ktorej sa vstup do semifinále podaril, ale boj 
o tretie miesto jej už nevyšiel. Napriek všetkému našim 
reprezentantkám blahoželáme. S výkonom, ktorý predviedli 
vo veľkej konkurencii pretekárov z 23 krajín, sme veľmi 
spokojní. Túto súťaž berieme ako dobrý úvod do tohto 
silového športu. 

tréneri Lechan Ladislav st. a Lechan Ladislav ml.


