
zdarma • piatok, 21. február 2020 • ročník XXXI, číslo 4

pozývame...Marec patrí 
knihám
Týždeň slovenských knižníc

3 Starajú sa 
o naše zdravie
MUDr. Martin Žofčák

4 Úspešný štart 
kickboxerov
do novej sezóny

8Denné centrá 
seniorov
vyhodnocujú činnosť

6

ĽADOVÉ 
KRÁĽOVSTVO

divadelný muzikál

22. februára 
o 10.00 hod.

veľká sála MsKS

ALTERNATÍVNE 
ZDROJE ENERGIE

prednáška

25. februára 
o 17.00 hod.

malá sála MsKS

UMENIE 
NOVEJ ZEME

MARTINA 
VANČIŠINOVÁ- 

-MICHALOVOVÁ
autorská výstava

do 29. februára
ZKGZ

LIEČEBNÉ 
HLADOVANIE

Škola liečebného 
hladovania 

a regeneračnej diéty
prednáška

3. marca 
o 16.30 hod.

ZKGZ

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy za rok 2019

OCEŇOVANIE 

ŠPORTOVCOV

Výnimočný rok je už za nami 
a nastal čas pozastaviť sa 
a obzrieť sa za ním. Urobili 

sme tak 19. februára v  Mestskom 
kultúrnom stredisku v  Michalov-
ciach na tradičnom podujatí, na 
ktorom primátor Viliam Zahorčák 
slávnostne ocenil najúspešnejších 
športovcov a športové kolektívy 
v Michalovciach za rok 2019. Sym-
bolicky sme tak uzatvorili rok Eu-
rópskeho mesta športu a zároveň 
si pripomenuli množstvo podujatí, 
ktoré sa v našom meste uskutoč-
nili. Ocenenie si z  rúk primáto-
ra na  tomto podujatí prevzalo 32 
jednotlivcov a  12 kolektívov v  ka-
tegórii žiakov, dorastu a dospelých. 
Zastúpenie medzi nimi mali rôzne 
športové kluby. 
V kategórii žiakov si ocenenie pre-
vzali Milan Balog, ktorý sa venuje 
atletike v ŠK Comenium pri IV. 
ZŠ, Christián Denhardt, karatista 
z klubu mladých Godžu-ryu karate, 
Matúš Jasovský, ktorý hrá basketbal 
v 1. BK Michalovce, plavkyňa Ma-
rína Marcinová z PK Orca Micha-
lovce, hokejistka Laura Medviďová 
z  HK Mládež Michalovce, judista 
Tomáš Popjak z ŠK Zemplín judo 
Michalovce, Emma Sabadošová, 
ktorá sa venuje kickboxu v Kickbox 
klube Michalovce, Nela Šimková, 
hádzanárka z Iuventy Michalov-
ce a  futbalista Zoran Záhradník 
z MFK Zemplín Michalovce.

V kategórii žiackych kolektívov pri-
mátor odovzdal päť cien. Prevzali 
si ich starší mini žiaci 1. BK Mi-
chalovce, staršia prípravka Eastern 
Wings Michalovce, mladšie žiačky 
„A“ Iuventa Michalovce, starší žia-
ci U15 MFK Zemplín Michalovce 
a družstvo starších žiakov ŠK Zem-
plín Judo Michalovce.
Po žiakoch si ceny prevzali jednot-
livci v  kategórii dorast. Dominik 
Borov z HK Mládež Michalovce, 
Samuel Brnčál z 1. BK Michalovce, 
Peter Ciganoc z Florbalového klu-
bu Michalovce, Juraj Eľko, ktorý sa 
venuje streľbe zo vzduchovej pišto-
le v ŠSK Mládež Michalovce, Filip 
Hamadej z ŠK Zemplín judo Mi-
chalovce, Dominik Chrapek, kto-
rý sa venuje zmiešaným bojovým 
umeniam v MMA Michalovce, 
Katarína Kočerhová z  atletického 
klubu ŠK Comenium pri IV. ZŠ, Ja-
kub Kozák z PK Orca Michalovce, 
Martina Pustá z Iuventy Michalov-
ce, nádejná stolnotenisová hráčka 
Jana Terezková z ŠKST Michalovce 
a Matej Trusa z MFK Zemplín Mi-
chalovce.
Ocenenie v  kategórii dorast si pre-
vzali tri kolektívy, staršie dorastenky 
HK Iuventa Michalovce, dorastenky 
ŠKST Michalovce a dorastenci ŠK 
Zemplín Judo Michalovce.
V kategórii dospelých si cenu pre-
vzalo 12 jednotlivcov a 4 kolektívy. 
Cyklista Stanislav Béreš z KC Mi-

chalovce, futbalista José Carrillo 
Mancilla z MFK Zemplín Micha-
lovce, Michal Červeňák, ktorý sa 
venuje atletike v AC Michalovce, 
Marianna Hajduková z ŠK Zem-
plín silový trojboj Michalovce, 
Vladimír Hamadej z Klubu voja-
kov v zálohe Michalovce, ktorý sa 
venuje strelectvu, členka KST Tu-
rista Michalovce Oľga Hasáková, 
hokejista Jakub Linet z HK Duk-
la Ingema Michalovce, šachista 
zo ŠaK Zemplín Michalovce Štefan 
Mazúr, Dáša Šinkarová, stolnote-
nisová hráčka z ŠKST Michalovce, 
Martina Varadyová z ŠK Zemplín 
Judo Michalovce a  hádzanárka 
Iuventy Michalovce Patrícia Wol-
lingerová. 
Ocenenie získal aj hendikepovaný 
športovec Roman Macko, ktorý 
sa venuje silovému trojboju v ŠK 
Zemplín silový trojboj Michalovce. 
Za  svoje športové výkony v  uply-
nulom roku si ocenenie v kategórii 
dospelých prevzali štyri kolektívy, 
muži z HK Dukla Ingema Micha-
lovce, ženy HK Iuventa Michalov-
ce, muži MFK Zemplín Michalov-
ce a ženy ŠK Zemplín Judo Micha-
lovce.
Veríme, že všetkých potešil aj špeci-
álny hosť na tomto podujatí, olym-
pijská víťazka Anastasiya Kuzmino-
vá, ktorá sa po skončení programu 
venovala svojim fanúšikom.

Adela Kalaninová

Každodenná snaha a tréning sa odzrkadlia na úspechu. Michalovskí športovci 
sú toho dôkazom. Minulý rok sa mesto Michalovce hrdilo titulom Európske mesto 
športu. Aj vďaka všetkým športovcom, ktorí pôsobia vo viac ako 60 kluboch v na-
šom meste, sme tento titul niesli hrdo a dôstojne. 



2 AKTUALITY

 10. 2.  porada k materiálom na rokovanie do mestskej rady
 10. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi Združenia vojnových  
  poškodencov a invalidov
 11. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi denného centra 3  
  a denného centra 1
 12. 2.  rokovanie k ukončeniu Európskeho mesta športu  
  a vyhodnoteniu najúspešnejších športovcov a športových 
  kolektívov za rok 2019
 12. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi denného centra 9  
  a denného centra 5
 13. 2.  účasť na zasadnutí Oblastnej rady Matice slovenskej  
  v Michalovciach 
 13. 2.  zastúpenie mesta na benefičnom večere pri príležitosti osláv 
  350. výročia zázračného slzenia klokočovskej ikony presvätej  
  Bohorodičky v Trebišove
 14. 2.  prijatie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministerky  
  vnútra Denisy Sakovej a účasť na ich programe  
  v Michalovciach
 17. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi denného centra 2  
  a denného centra 4
 18. 2.  rokovanie mestskej rady
 19. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi denného centra  
  v Močaranoch
 19. 2.  prijatie olympijskej víťazky Anastasiye Kuzminovej
 19. 2.  účasť na oceňovaní najúspešnejších športovcov a športových 
  kolektívov mesta za rok 2019
 20. 2.  zasadnutie Rady cirkví
 20. 2.  účasť na rokovaní Rady seniorov
 20. 2.  rokovanie Rady zdravotne postihnutých
 20. 2.  účasť na zasadnutí Rady Rómov
 21. 2.  rokovanie predstavenstva ZOO CR
 21. 2.  účasť na valnom zhromaždení ZOO CR

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Ňedavno prišol za mnu muj vnuk Patrik zos opitaňom. Čom tot joho 
spolužjak Feri furt mu nahutori a nasľubuje šicko od vimislu šveta. Jak mu 
ma veric? Jak mladomu čľoveku toto višvetľic, žebi to plano ňepochopil. Perše 
mi začal s tim, že šak dňeška všadzi vidumuju a hutorja tak, jak jim pasuje. 
Bul prave zapnuti televizor a davaľi reklamu. Vidziš, reklama ci hutori, žebi 
ši sebe kupil krajač na šicko. No naco budze tebe daľši krajač, kec u kuchňi 
už mace das štiri. Pritim ci hutori, že šicke treba nahradzic tim jednim, pja-
tim. Cigaňi či ňecigaňi? Kupiš a o mešac budze reklama na mixer, chtora 
budze hutorec, že nahradzi tote pejc. Kupiš či ňekupiš. Tu placi, že šicke 
su dobre, šicke možeš použivac, no aj jeden z ňich bi ci na šicko stačil. Jagbač 
„reklama neklam ma“. Tak je to zos šickim, co človek viduma. Bo  i New-
ton prišol na pravidla, chtore placa o gravitaciji, kec pod jabloňu mu spadlo 
jabluko na hlavu. A toto placi pri šickim. Naš švet vňimame našima zmisla-
mi. No  ňe šicko placi, ľem toto, co čujeme, abo vidzime. Kec dachto veľo 
hutori, abo  sľubuje, išče ňeznamena, že to aj može spravic. Zato možeme 
vidzec veľo ňeščesca z toho cigaňeňa i vidumovaňa. Prever sebe na skutkoch 
i dokazovaňu. Bo ľem rozdumovaňim u čľoveka pridzeme na to, co dake-
di aňi ňevidno, aňi še ňeda takoj spravic. Ľem tak uveric nahutorenomu, 
abo nasľubovanomu, može nas privejsc do veľkoho ňeščesca. 

Vaš Mižo z varoša

Mladojsc a skušenojsc

Volebné miestnosti 
pre parlamentné 
voľby 2020 sa otvoria 
29. februára o 7.00 hod. 
a budú otvorené 
až do 22.00 hod. Aby nás 
pri tejto príležitosti 
nič neprekvapilo a aby 
náš hlas neprepadol, 
prinášame súhrn 
základných informácií 
a pokynov.

Po príchode do volebnej miest-
nosti sa musí volič preukázať 
svojím občianskym preukazom 
a ak volí v okrsku, v ktorom nie je 
zapísaný, aj platným hlasovacím 
preukazom. Ten je ešte stále mož-
né si vybaviť (osobne najneskôr 
28. februára). Následne voličovi 
okrsková volebná komisia vydá 
hlasovacie lístky a prázdnu obál-
ku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce. Prevzatie hlasova-
cích lístkov a obálky potvrdí volič 

v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.

Samotné hlasovanie prebieha 
v osobitnom priestore na to urče-
nom. Volič si vyberie jeden hla-
sovací lístok tej politickej strany, 
pre ktorú sa rozhodol a bez ďalšej 
úpravy ho vloží do obálky, alebo 
môže na lístku zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vy-
značiť, ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Krúžkuje sa poradové 
číslo a to najviac štyrom kandidá-
tom na zozname. Ak zakrúžkuje 
viac ako štyroch kandidátov, pre-
ferenčné hlasy sa nebudú kandi-
dátom počítať, bude zarátaný len 
hlas pre danú politickú stranu.

Nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky je po-
trebné odovzdať do zapečatenej 
schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov. Ak tak volič 
neurobí, dopustí sa priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.

rr

Aby náš hlas 
neprepadol 

PREDSEDA VLÁDY V MICHALOVCIACH
V piatok 14. februára navštívil naše mesto predseda vlády 
Slovenskej republiky Peter Pellegrini spolu s ministerkou 
vnútra Denisou Sakovou. Po oficiálnom prijatí primátorom 
mesta na mestskom úrade sa presunuli na naše námestie, 
kde obciam z nášho regiónu odovzdali hasičské a policajné 
autá.

ak

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

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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V priestoroch Denného 
centra seniorov 
na Ul. obrancov mieru 
v Michalovciach 
sa 10. februára konala 
výročná členská schôdza 
neziskovej organizácie 
– Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov 
a ich sympatizantov.

Začiatky pôsobenia Združenia 
sa datujú od skončenia I. svetovej 
vojny, kedy pod názvom Druži-
na Československých vojnových 
poškodencov a  invalidov sa zača-
la naša aktivita. Členská schôdza 
bola, tak ako v  minulosti, priesto-
rom na rekapituláciu našej činnosti 
za rok 2019 a zároveň aj odpočtom 
práce za hodnotené obdobie. Tak-
tiež bola priestorom pre širokú dis-
kusiu členov o smerovaní organizá-
cie v novom roku 2020. 

Združenie nám má pomôcť 
a myslíme si, že aj pomáha členom 
aj v  ťažkej ekonomickej situácii ne-
uzatvárať sa do seba v  beznádeji 
a naďalej sa aktívne podieľať na spo-
ločenskom živote. Činnosť nášho 
združenia spočíva v  naplnení jeho 

základnej myšlienky, a to nezabúdať 
a  mladým stále pripomínať histo-
rické udalosti čias minulých, kedy 
v  nezmyselných vojnách umierali 
milióny vojakov ale aj civilných ob-
čanov a  detí. V  tomto roku si celý 
svet pripomenie 75.  výročie víťaz-
stva nad fašizmom. Nezabúdajme 
na minulosť. Učme sa z nej. Buďme 
ostražití. Nedovoľme fašizmu v akej-
koľvek forme, aby nivočil odkaz na-
šich slovanských predkov. Pomáhaj-
me si a  učme mladé generácie, aby 
urobili všetko pre to, aby sa nikdy 
nič podobné nezopakovalo. 

Chceme uviesť, že túto činnosť 
by sme nemohli zabezpečovať bez 
podpory Mesta. Podpora okrem 
možnosti využívať na našu činnosť 
priestory denného centra seniorov 
spočívala tiež v poskytnutej finanč-
nej dotácii z rozpočtu mesta pri re-
alizácii niektorých našich podujatí.  
Vážime si tento ústretový postoj 
predstaviteľov mesta a  mestskej 
samosprávy. Veríme, že aj v  tomto 
roku tomu nebude inak. Prítom-
nosť primátora na našom rokovaní 
a  jeho príhovor nám tento postoj 
Mesta potvrdzuje. My, tak ako 
v minulosti, budeme sa podieľať na 
aktivitách v meste. 

Pavol Hody

Pevnou súčasťou 
mesiaca marec je Týždeň 
slovenských knižníc. 
Podujatie, ktoré chce 
pozitívne zviditeľniť 
knižnice a ich činnosť. 
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach, ktorej 
zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj, sa tak 
ako po iné roky aktívne 
zapája do tohto podujatia 
rôznymi činnosťami 
a aktivitami pod mottom 
Župa žije knihou.

V týždni od 2. do 6. marca po-
núkame všetkým záujemcom bez-
platný zápis za čitateľov knižnice. 
Detské oddelenie pozýva deti strá-
viť svoj prázdninový čas čítaním 
rozprávok a  kreslením. Ponúka 
oddychovú zónu na hranie a roz-
právanie nielen o knihách. Vítané 
sú všetky deti, aj tie, ktoré ešte či-
tateľský preukaz nemajú. Tešíme 
sa aj na ich rodičov a starých rodi-
čov. Záujemcov o históriu pozýva 
2. marca do knižnice JUDr. Miro-

slav Schýbal na prednášku Mníš-
ske a  rehoľné rády. Premonštráti, 
cisteriáni, žobravé a  rytierske 
rády. Spisovatelia Zuzana Kugle-
rova a Ondrej Kalamár sa 3. mar-
ca v rámci projektu Knihy pre deti 
z  detských domovov a  sociálne 
slabších skupín stretnú a obdarujú 
knihami a  vecnými darmi aj deti 
z nášho mesta. 

Prečo je dobré zaujímať sa o lie-
čebné hladovanie, aké sú jeho be-
nefity, dokáže hladovanie naozaj 
liečiť? V utorok 3. marca vás pozý-
vame na stretnutie s RNDr. Joze-
fom Valuchom CSc. biochemikom 
a organizátorom liečebného hlado-
vania. Vo štvrtok 5. marca sme pre 
deti z  detského domova pripravili 
tvorivú dielňu na tému Jarné sl-
niečko v knižnici. 

Počas celého marca si môžete 
pozrieť aj výstavu ilustrácií kníh 
mladého slovenského výtvarníka 
Matúša Maťátka Kučeravý Sebas-
tián a iné ilustrácie a výstavu zálo-
žiek žiakov I. stupňa z  družobnej 
Špecializovanej školy s prehĺbeným 
vyučovaním slovenského jazyka 
v Užhorode, Záložka do knihy spá-
ja školy. Na všetky podujatia  kniž-
nice je vstup pre verejnosť voľný.

Jana Váradyová

Členská schôdza 
vojnových poškodencov

Týždeň slovenských 
knižníc 2020

OLYMPIJSKÁ VÍŤAZKA 
MEDZI NAŠIMI 
NAJÚSPEŠNEJŠÍMI
Anastasyia Kuzminová 
zavítala do Michaloviec. 
Charizmatická trojnásobná 
držiteľka olympijského 
zlata v dopoludňajších 
hodinách navštívila Základnú 
školu na Okružnej ulici. 
Deti ju privítali nadšeným 
potleskom. Na besede, ktorú 
moderovala Jana Hospodárová 
odpovedala Anastasyia 
na zvedavé otázky. Popoludní 
sa presunula do Mestského 
kultúrneho strediska. Tu spolu 
s primátorom Viliamom 
Zahorčákom odovzdala 
ocenenia najúspešnejším 
michalovským športovcom 
a športovým kolektívom 
za rok 2019. Naša najznámejšia 
biatlonistka im v príhovore 
poďakovala, poklonila sa ich 
úspechom a povzbudila 
ich vierou, že raz budú 
stáť aj na tých najvyšších 
stupienkoch v športe.

ms
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Pre milovníkov histórie Zážitok z Tatier
Kým 14. februára 
mnohí z nás oslavovali 
sv. Valentína, deň 
zaľúbencov, iní tvrdo 
zaberali pri písaní 100 
bodového testu v rámci 
okresného kola Dejepisnej 
olympiády. Tá si v tomto 
roku píše už svoj dvanásty 
ročník. 

Svoje vedomosti si v priestoroch 
Základnej školy T. J. Moussona, kto-
rá bola organizátorom olympiády, 
zmeralo 53 súťažiacich z  trinástich 
základných škôl a osemročného mi-
chalovského gymnázia. 

Mladí ľudia v kategóriách C a D 
preukázali na svoj vek hlboké vedo-
mosti z  obdobia 1. svetovej vojny – 
udalosti a  osobnosti, ktoré prispeli 

k vzniku Československa. Súťažiaci v 
kategóriách E a F študovali všestran-
nú osobnosť M. R. Štefánika – poli-
tika, vojaka, vedca. Nositelia dejín 
i samotný Štefánik by boli určite nad-
šení, koľko existuje nadšencov, zaují-
majúcich sa o históriu. Príprava spo-
čívala v štúdiu odporúčanej literatú-
ry. Tým, ktorí mali výdrž, trpezlivosť 
a výbornú pamäť, snaha priniesla vý-
sledky v podobe popredných umiest-
není. Najlepšie si počínali žiaci zo ZŠ 
Strážske, I.ZŠ, II.ZŠ, VI.ZŠ, VIII.ZŠ 
a osemročného gymnázia.

Prví dvaja víťazi z  kategórií C 
(9. ročník), D (8. ročník) a E (7. roč-
ník) postupujú do krajského kola 
Dejepisnej olympiády, ktoré sa bude 
konať v Košiciach. Súťažiaci cieľave-
domým získavaním hodnotných ve-
domostí z histórie nesporne prispeli 
k popularizácii dejín na školách. 

Mgr. Daniela Rudášová 

Každý vek má svoje čaro. 
Aj seniori majú dosť 
možností a v našom meste 
aj dobré podmienky na to, 
ako byť aktívny, nestarnúť 
a tešiť sa z jesene života. 

V tomto duchu som sa zúčastni-
la so skupinou seniorov z Denného 
centra so sídlom na Ulici obrancov 
mieru č.4 v  Michalovciach jed-
nodňového zájazdu do Vysokých 
Tatier.

Navštívili sme prírodnú galériu 
ľadových sôch, ktoré vyrezávali 
umelci z niekoľkých krajín. Výsta-
va sa mi veľmi páčila, nehovoriac 
o kráse našich Tatier. No zažila som 
tam udalosť, ktorá sa ma veľmi do-
tkla. Presvedčila ma o tom, že krása 
sa  skrýva nielen v  prírode, ale aj 
v srdci človeka, v jeho duši.

Keď som do automatu na vstu-
penky vhodila dve eurá, nevydal mi 
ani vstupenku, ani peniaze. Márna 
bola moja snaha dostať ich späť. 
Až vtedy som si všimla upozorne-
nie, že automat peniaze nevracia, 
že je treba vhodiť presne požado-
vanú sumu. Veľké bolo moje pre-
kvapenie, keď ma asi po polhodine 
oslovila medzi veľkým množstvom 
ľudí staršia pani s otázkou, či som ja 
tá, ktorej automat nevydal peniaze, 
a  podávala mi dve eurá. Ona tiež 
stála v rade na lístky. Keď som odiš-
la, zavolala pomoc, vyhľadala ma 
a peniaze mi doniesla.

Ďakovala som jej nie pre pe-
niaze, tie som už dávno oželela, ale 
preto, že svojím konaním ma pre-
svedčila, že ešte medzi nami žijú 
dobrí ľudia s dobrým srdcom a so 
záujmom o druhého človeka.

Terézia Pavlíková

Starajú sa o naše zdravie

Vzhľadom na to, že téma 
zdravia a starostlivosti o zdravie 
je  vo  všeobecnosti považovaná 
za významnú a dôležitú, rozhodli 
sme sa priniesť v našich novinách 
informácie o ľuďoch, ktorí si sta-
rostlivosť o ľudské zdravie vybrali 
ako svoje životné poslanie a vyko-
návajú ho práve v Michalovciach. 
Začínajúc týmto číslom postupne 
na  stránkach našich novín pred-
stavíme odborníkov z  rôznych 
oblastí medicíny a  položíme im 
aj niekoľko aktuálnych otázok za-
meraných na ich profesiu.

Na tomto poste pôsobí od roku 
2018. Pod jeho vedením tu vznikla 
špecializovaná endoprotetická po-
radňa a patrí medzi špičku v rámci 
endoprotetických výkonov. Záro-
veň je hlavným spoluzakladateľom 
špecializovaného centra športovej 
medicíny.

Postgraduálne sa venoval hlavne 
operačnej liečbe traumy končatín 
(viacero certifikovaných stáži AO 
Surgery Reference) a endoprotetike 
váhonosných kĺbov so zameraním 
na riešenie ojedinelých indikácií 
(vrodené vývojové vady, onkoor-

topédia, pozápalové a poúrazové 
deformity), tiež operačnej liečbe 
poendoprot. komplikácií (materiá-
lové zlyhanie implantátu, aseptické 
a infekčné uvoľnenia, periprotetic-
ké zlomeniny). Absolvoval viacero 
odborných stáží, kadaveróznych 
operačných kurzov a pobytov na re-

nomovaných svetovo uznávaných 
pracoviskách venujúcich sa danej 
problematike (Oxford, Paríž, Ber-
lín, Hamburg, Bazilej, Zurich, Bern, 
Viedeň, Miláno, Madrid, Barcelona, 
Lisabon, Praha, Istanbul).

Čo je to totálna endoprotéza 
kĺbu a kedy sa uplatňuje?

Je to špeciálny implantát, kto-
rým sa nahrádzajú kĺbové povrchy 

neodvratne poškodené opotrebe-
ním vekom, úrazom alebo ocho-
reniami. Najčastejšie sa aplikuje 
namiesto bedrových a  kolenných 
kĺbov, ale používa sa aj ako náhrada 
kĺbov členka, ramena, lakťa, zápäs-
tia a prstov. K operácii sa pristupuje, 
keď už nechirurgické metódy liečby 
nezaberajú a  nevedú k  potlačeniu 
intenzívnej bolesti a  zlepšeniu po-
hyblivosti či stability daného kĺbu.

U akej skupiny obyvateľov sa 
najčastejšie aplikujú totálne en-
doprotézy?

Týkajú sa hlavne ľudí vo vyššom 
veku, ktorých opotrebovanie kĺbov 
limituje v pohybe a trpia chronic-
kými bolesťami. Podľa štatistík je 
priemerný vek operovaných okolo 
65 rokov.

Ako dlho musí pacient čakať 
na operáciu?

Robíme približne 40 až 50 operá-
cií bedrových a kolenných kĺbov za 
mesiac. Momentálne pacientov ope-
rujeme priebežne podľa toho, ako 
sú objednávaní na ambulanciách.

Niekde musia pacienti čakať 
aj pol roka. Čím to je, že to u vás 
ide tak rýchlo?

Po otvorení Nemocnice novej 
generácie v  Michalovciach pred 
dvoma rokmi posilnili ortopedické 
oddelenie ďalší špecialisti, čím sa 
výrazne zvýšili naše kapacity. Pora-
dovník, ktorý tu kedysi býval, sme 
zredukovali na minimum.

Musia pacienti za tieto operá-
cie niečo doplácať?

Operácie totálnych endoprotéz 
v Michalovciach uhrádzajú všetky 
poisťovne na Slovensku v plnej výš-
ke, bez akýchkoľvek ďalších poplat-
kov pre pacienta.

Ako dlho trvá hospitalizácia? 
Dva týždne. Pacient sa prijíma 

na hospitalizáciu deň pred operá-
ciou. Po zákroku zostáva päť až šesť 
dní na ortopedickom oddelení. 
Za tento čas sa za asistencie fyziote-
rapeutov naučí samostatne fungo-
vať s barlami, čiže vstávať z postele, 
posadiť sa, použiť toaletu a podob-
ne. Následne ho prekladáme na re-
habilitačné oddelenie, kde strávi 
zvyčajne ešte jeden týždeň. Naučia 
ho tam cviky na rozhýbanie opero-
vaného kĺbu. Po štrnástich dňoch 
pacientovi odstránime z operačnej 
rany stehy a prepustíme ho do do-
máceho liečenia.

Ako je to s pohyblivosťou kĺbov?
Viac ako polovica pacientov 

uvádza, že po určitom čase už aj 
zabudli, že boli operovaní. Samo-
zrejme, nesmú kĺbové náhrady pre-
ťažovať, keďže ich biomechanika 
má svoje limity. Nemali by vyko-
návať aktivity, pri ktorých sa skáče 
a behá. Na lyžovanie alebo futbal to 
už nie je, ale bicyklovanie, plávanie 
či ľahká rekreačná turistika sú pri 
totálnych endoprotézach dokonca 
žiadúce.

rr

Michalovce sú okresné mesto, v ktorom sa nachádzajú dve nemocnice. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., 
poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom postihnutých psychickými chorobami a poruchami. Druhá, ktorá v dnešnej 
podobe funguje od jesene 2017, Nemocnica novej generácie, je všeobecná nemocnica a poskytuje široký záber 
zdravotnej starostlivosti o pacientov. 

MUDr. MARTIN 
ŽOFČÁK 
– primár ortopedického 
oddelenia, 
Nemocnica Svet zdravia 
Michalovce
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
divadelný muzikál, 22. februára o 10.00 hod., veľká sála MsKS

DEŇ S TKANÍM
tvorivé dielne, výstava, beseda
22. februára o 15.00 hod., Zemplínske múzeum

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
21. a 26. februára, vždy o 18.30 hod., Hvezdáreň Michalovce

ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
prednáška, 25. februára, o 17.00 hod., malá sála MsKS

VANSOVEJ LOMNIČKA
okresné kolo v prednese poézie a prózy žien
25. februára o 15.00 hod., galéria ZOS

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
27. februára o 17.00 hod., Hvezdáreň Michalovce

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
28. februára o 18.30 hod., Hvezdáreň Michalovce

MLÁDEŽ SPIEVA
krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov KSK 
28. februára, galéria ZOS

V RYTME KOLUMBIE
stretnutie s cestovateľom, 28. februára o 16.30 hod., ZKGZ

MNÍŠSKE A REHOĽNÉ RÁDY
prednáška, 2. marca o 15.00 hod., ZKGZ

JARNÉ PRÁZDNINY V MÚZEU
denný tábor pre deti, 2. – 6. marca, Zemplínske múzeum

LIEČEBNÉ HLADOVANIE
prednáška, 3. marca o 16.30 hod., ZKGZ

Výstavy
JÁN ČIŽMÁR – VÝBER Z TVORBY
autorská výstava, do 28. februára, malá galéria MsKS

UMENIE NOVEJ ZEME
Martina Vančišinová-Michalovová, do 29. februára, ZKGZ

OMEN – OSUDOVÉ ZNAMENIE
17. samostatná výstava z tvorby Rada Van Ladomerského
do 31. marca, Zemplínske múzeum

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

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

Kukulienka, kde si 
bola, keď tá tuhá zima 
bola? Hajaja, kukuku, 
sedela som na buku. 
Touto nežnou pesničkou 
o kukulienke, ktorú 
pozná vari každý z nás, 
sme privítali medzi 
nami, deťmi z Materskej 
školy, Masarykova 30, 
lesnú pedagogičku Ing. 
Luciu Miňovú, PhD. 
z Odštepného závodu 
Sobrance, Lesy Slovenskej 
republiky, štátny podnik. 

Aj keď je február, jeden zo 
zimných mesiacov, a  príroda od-
dychuje a  spí, nás tak pomyselne 
do prírody pani lesná pedagogič-
ka dostala. Prirodzene a  pútavo 
obrázkami, maketami o lese a há-
dankami o  zvieratách deti veľmi 
zaujala. Vysvetlila im, kto sa teraz 
v zime stará o lesné zvieratá. Sú to 
lesníci a poľovníci, ktorí lesnú zver 
v zime prikrmujú. Deti si mohli do 

rúk zobrať kožušiny líšky, kuny, 
tchora, ale i  parohy a  parôžky je-
leňa i  daniela. Deti, ktoré prišli 
v  tento deň do škôlky v  zelenom 
oblečení, slovne reagovali na jej 
otázky čo a  kto sa im v  lese páči 
a  čo nie. Čo je pre les užitoč-
né a  naopak, čo ho poškodzuje. 
Odmenou pre deti boli balóny 
s  motívom stromu a  medailóniky 
z  dreva, na ktoré dostali pečiatku 
zvieraťa, ktoré si vybrali a mohli si 
ho vyfarbiť. Klobúky lesníka a po-
ľovníka pre deti boli bodkou tohto 
nádherného stretnutia s milou les-
nou pedagogičkou, pri ktorej sme 
pocítili aj teraz v  zime vôňu lesa 
a jej obyvateľov. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutia, ktoré spestria naše ak-
tivity v materskej škole a obohatia 
a skvalitnia našu výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť. Lesnej pedagogičke 
ďakujeme a záverom ešte niečo pre 
nás všetkých na zamyslenie. Chytil 
som motýľa, zahynul mi. Odtrhol 
som kvietok, zvädol mi. Vtedy som 
pochopil, že prírody sa nemám do-
týkať rukami ale iba srdcom. 

Emília Soročinová

Pokračujeme v snahe 
ozeleniť centrum mesta 
a jeho periférie. Naším 
zámerom je dosiahnuť 
úroveň najlepšieho 
zeleného mesta nielen 
v najbližšom regióne, 
ale v rámci celého 
Slovenska. 

Doterajšiu snahu zodpovedných 
útvarov nášho Mesta doceňujeme, 
chceme ju podporiť a rozšíriť. Oča-
kávame ústretovosť a  pochopenie 
od kompetentných orgánov Mesta. 

Nespochybňujeme činnosť exter-
ných poradcov, ktorí túto činnosť 
vykonávajú bezodplatne alebo za 
úhradu. Našu súčinnosť chceme 
realizovať prispením vlastných vý-
pestkov či poradenskou činnosťou 
v  realizačnom tíme. Výsledkom 
môže byť prospešný rezultát v  po-
dobe životaschopnej zelene v meste. 
Chceme vyplniť prázdne miesta sólo 
výsadbou alebo skupinkou stromov 
vhodných do daného prostredia. 
Bude to trvalý vklad do životného 
prostredia. Cibuľoviny, jednoročné 
a viacročné trvalky plnia nároky na 
estetickú úroveň, ale ich pôsobenie 
je krátkodobé a náročnejšie na prá-

cu a zachovanie. V centre mesta nie 
sú dostatočne osadené krovité a po-
kryvné rastliny ako napr. magnólie, 
jazmíny, drevité pivónie, ťahavé ruže 
a mnohé iné kvitnúce a vyznačujú-
ce sa príjemnou vôňou a estetickým 
vzhľadom.

Podľa súčasného stavu to môže 
byť dlhodobý príspevok do  ži-
votného prostredia a  očakávame, 
že  bude všeobecne prijímaný ako 
prospešný. Pre tento účel, podľa 
našej mienky, nie je potrebné po-
volávať parkových a  výsadbových 
expertov, ani vypracovať projekto-
vú dokumentáciu, pretože sa jedná 
o  priebežný proces doplňovania 

zaniknutej či inak ohrozenej zele-
ne. Takto sa môžu ušetriť nemalé 
financie. V mestskej zóne zaintere-
sovať aktívnych obyvateľov, najmä 
z  radov dôchodcov, ktorí sa budú 
o zeleň starať, prípadne ju chrániť.

Prosíme kompetentných, aby 
sa verejne k  uvedeným návrhom 
vyjadrili. Dalo by sa diskutovať aj 
o  najnovších výsadbových a  chod-
níkových riešeniach, včítane výru-
bov niektorých stromov. Mohli by 
sa realizovať vetrolamy na sídlisku 
SNP, proti intenzívnym vetrom v la-
boreckej doline a mnohé iné dobré 
nápady a riešenia.

Ing. Pavol Tocik

V lese aj v zime

Rozšírenie zelene do mesta
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V Michalovciach 
v súčasnosti funguje 
deväť denných centier, 
ktoré slúžia našim 
dôchodcom. Ich hlavným 
poslaním je podnecovať 
aktivitu seniorov, napĺňať 
ich spoločenské a kultúrne 
potreby, začleňovať ich 
do spoločenského života 
a tým predchádzať pocitom 
osamelosti. 

Všetci seniori, ktorí chcú tráviť 
jeseň života aktívne, sa môžu stre-
távať v týchto kluboch rozmiestne-
ných v rôznych častiach mesta. 

Počas februára prebiehajú vý-
ročné členské schôdze jednotlivých 
denných centier. Členovia na  nich 

bilancujú minuloročnú činnosť. 
Denné centrum 4, ktoré sídli na Za-
karpatskej ulici, sa za týmto účelom 
stretlo v  pondelok 17.  februára. 
Stretnutie viedol predseda samo-
správy denného centra Jozef Ihna-
cík. Vedúca centra Marta Saloňová 
predložila súhrnnú správu o  rea-
lizovaných aktivitách, nasledovalo 
predloženie finančnej správy o hos-
podárení s  peňažnými prostried-
kami. V závere vedúca predstavila 
návrh plánu činnosti na  nový rok. 
Pracovné stretnutie spríjemnila 
svojím vystúpením seniorská spe-
vácka skupina Vánok.

Výročných členských schôdzí sa 
pravidelne na základe pozvania zú-
častňuje aj primátor mesta Viliam 
Zahorčák a  vedúci odboru sociál-
nych vecí Ján Jasovský.

nč

Denné centrá seniorov
vyhodnocujú činnosť

Výber z tvorby
V prvej polovici jarného 
mesiaca milovníci 
výtvarného umenia 
budú mať príležitosť 
vidieť tvorbu amatérskej 
výtvarníčky Daniely 
Rošákovej. 

Autorka žije a tvorí v našom 
meste. Na jej umelecké smerovanie 
nemal špecifický vplyv nik z ume-
leckých osobností regiónu či sveta. 
Jej tvorba je osobitnou výpoveďou 
hľadania, v ktorom sa isto vynára-

jú otázky o zmysle existencie. Au-
torka vo svojej tvorbe kombinuje 
abstrakciu a realitu. Abstrakcia 
dáva priestor emóciám a realistický 
prejav autorky odkrýva priestor pre 
inšpiráciu v prírode, ktorá je v is-
tom zmysle pokladom každej kraji-
ny. Autorka má na zreteli tajomstvo 
ľudskej bytosti. Podstatné sú pre ňu 
emócie, ktoré sa odrážajú v  tvári 
a dosahujú naplnenie vo vzťahoch. 
Prezentované diela zaujmú fareb-
nosťou a nosnou myšlienkou. Hos-
ťom výstavy je Jozef Olšavský. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

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

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Nádej pre spravodlivé
Slovensko

15
PAĽOVČÍK
Michal
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Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava 811 02, IČO: 00586846
Dodávateľ: 2imPress s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava 831 04, IČO: 35750774
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„Podľa mňa potrebuje Slovensko školstvo, 
v ktorom deti môžu tvoriť, spolupracovať, po-
čúvať sa navzájom, byť vnímavé ku svojmu 
okoliu a učia sa riešiť problémy. Ich učitelia do-
stávajú potrebnú podporu a ohodnotenie. Mo-
jimi prioritami preto budú: razantné zvýšenie 
platov v školstve, menej byrokracie, asistenti 
a odborní zamestnanci pre všetky deti podľa 
ich potrieb, moderné vzdelávanie v moderných 
školách a univerzity špičkovej úrovne.“

„Kandidujem preto, aby som reprezentoval 
hlas Zemplína v NR SR, preto sa chcem ve-
novať postupnému odstraňovaniu regionál-
nych rozdielov, ktoré trápia náš región. Rád by 
som prispel k potrebnej reforme vzdelávania 
a športu a tiež v boji proti korupcii. V tomto 
smere chcem prispieť svojimi skúsenosťami 
z regionálnej politiky a odbornosťou v oblasti 
verejnej správy.“

„Svoje skúsenosti z regionálnej politiky chcem 
ponúknuť v prospech ľudí a celého Slovenska. 
V  týchto voľbách sa odohrá kľúčový zápas 
o  budúcnosť Slovenska. Nechcem, aby našu 
krajinu naďalej riadili skorumpovaní politici 
prepojení na mafiánov, ale čestní ľudia, ktorí 
vrátia na Slovensko spravodlivosť, prinesú od-
bornosť, ľudskosť a lepšiu budúcnosť.“

MIROSLAV 
SOPKO
poslanec NR SR   /Zalužice/ 45 rokov

MILAN 
KAPLAN 
asistent poslanca NR SR
/Michalovce/ 33 rokov

MILAN 
POTOCKÝ 
redaktor, občiansky aktivista   
/Michalovce/ 43 rokov

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS, s. r. o. , Štefana Moyzesa 1577/22, 03 401 Ružomberok, IČO: 47016671

pre Zemplín

sopko_inzercia.indd   1 13/02/2020   11:03
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 9. marca 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

michalovce_srdce_zemplina
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Liana Hrehová
Melissa Pavlovová

Štefan Cebeňak
Oliver Kužma
Adam Mihalík
Sofia Hricová

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy každú párnu hodinu 

Žihadlo 
Téma: Folklór na Zemplíne  

premiéra v piatok 21.2. a v reprízach 24.2. a 26.2.
vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Udeľovanie cien pre najlepších športovcov 

a športové kolektívy roka 2019
od soboty 22.2. 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). Aj vo vysielaní partnerských televízií 
TV ZEMPLÍN a TV SENIOR. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny 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-
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.

blahoželania
Dňa 8. februára oslávil okrúhle jubileum 80 rokov 

MVDr. JURAJ KOSTREJ
Ku krásnemu životnému jubileu zo srdca prajeme 

pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie 
do ďalších rokov života. S láskou praje manželka, 

synovia Peter a Martin s rodinami, príbuzní, 
priatelia a známi.

Dňa 23. februára oslávi okrúhle jubileum 
80 rokov 

MATILDA HUJDIČOVÁ
Ku krásnemu životnému jubileu Vám zo srdca 
prajeme pevné zdravie, lásku a Božie požehnanie 
do ďalších rokov Vášho života. 
S láskou Danka a Andrej.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 83/2005 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici 
staničnej č.3 v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 24. 2. 2020 do 10. 3. 2020.
Počet bytov: 1

Číslo bytu      Adresa        Poschodie        Bytový dom       Počet izieb      Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------
     5          Ul. staničná 3   2. poschodie       Staničná 3          1-izbový           37,50 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,56 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a  bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budo-
va Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prí-
zemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní 
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Matej Varga 
a Alexandra Staššová
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Prenájom / predaj
n Dám do prenájmu garáž na Ul. kpt. Nálepku vo dvore.  

Tel.: 0949 642 200.
n	Ponúknem bezplatne do prenájmu 4ā vinohrad v katastri obce 

Trnava pri Laborci. Betónové stĺpiky na vedení. Tel.: 0948 062 026.
n	Predám dom vo Falkušovciach, č. 120. Informácie  

na tel.: 0918 126 873.
n	Predám garáž v Michalovciach na Ul. Timravy pri Elektro Nay. 

Garáž má montážnu jamu s pivnicou. Pozemok je v osobnom 
vlastníctve. Cena dohodou. Tel.: 0907 997 743.

n	Predám záhradku, osada Výšiny, 4ā. Tel.: 056 6425 844.
n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0950 350 470.
n	Predám svetlé police na knihy, hračky a manželskú dvojposteľ 

„šampanskej“ farby s úložným priestorom, k tomu darujem matra-
ce a stolíky. Tel.: 0905 837 436.

n	Hľadám krátkodobý prenájom pre 3 dospelé osoby na sídlisku SNP 
– okolie Ul. fialkovej. Tel.: 0940 747 646.

Rôzne
n	Predám pohonnú jednotku HONDA, 5,5 k., málo používanú 

s príslušenstvom: prívesný vozík – dovoz – nové gumy a ložiská, 
rotavátor, pluh. Cena 2000 eur. Predaj možný aj jednotlivo – cena 
dohodou. El. šrotovník – dovoz, 220 V, kladivkový so stojanom 
domácej výroby, cena 200 eur. Cirkulárka – 380 V, el. motor 4,5 kw, 
sane, stôl, predlžovačka – 40 m, kotúč. Nové ložiská a vypínač. 
Cena 400 eur. Tel.: 0948 062 026.

malý oznamovateľ

n	4. marca od 08.30 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava 
č. d. 2 – 14 párne, 18 – 46 párne, 5, 7, Ul. gen. Petrova č. d. 28, Ul. 
Masarykova č. d. 5 – 25 nepárne, 8, Ul. duklianska č. d. 2, 3, 4, 5, 7, 
12 – 20 párne, Ul. L. N. Tolstého č. d. 1 – 21, 712/9A, 711/7A, Ul. A. 
I. Dobrianskeho č. d. 25, 27, Ul. J. G. Tajovského č. d. 1 – 17 nepárne, 
1A, 2788, 2816/1, 4 a parcela č. 2859/6

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

prerušenie distribúcie elektriny

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. E-KN č. 2764/1, k. ú. Michalovce, o výmere 21 m2, nachá-
dzajúci sa na Ul. A. Sládkoviča v Michalovciach, za účelom umiestnenia 
predajného stánku, na dobu neurčitú. Znenie súťažných podmienok a leho-
ty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 16. mar-
ca 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Za krásneho slnečného počasia sa 8. februára turisti 
z Prvého Michalovského Klubu slovenských turistov a dve 
členky Klubu slovenských turistov Strážske zúčastnili 
prechodu z Jahodnej do Zlatej Idky.

Iveta Palovčaková

Kadeti začali nadstavbu 
len jednou výhrou
Michalovskí kadeti 
sa predstavili počas 
víkendu v nadstavbovej 
časti o 9. – 19. miesto DL 
Kadetov. 

Zo základnej časti sa družstvám 
započítali vzájomné zápasy. V  ne-
úplnej tabuľke boli pred začiatkom 
tejto časti na 14. mieste. Michalov-
čania sa postupe stretnú so Žiarom 
N/Hronom, B. Bystricou, B.S.C. 
Bratislava, Karlovka Bratislava, Prie-
vidzou a Handlovou.  

Prvé zápasy absolvovali vonku, 
najprv v  Žiari a  potom v  Banskej 
Bystrici. Dobre hrali v  oboch zá-
pasoch. V  Žiari vyhrávali takmer 
počas celého duelu. Do tretej štvr-
tiny eliminovali najlepšieho hráča 

domácich. V  poslednej štvrtine 
však stratili koncentráciu a dovolili 
súperovi otočiť výsledok. Poslednú 
štvrtinu prehrali orli 22:8 a  súper 
premenil až tri trojbodové pokusy 
v  poslednej štvrtine. Naopak orli 
mali trojbodovú streľbu 6/26. Na-
koniec tak Žiar so šťastím ukradol 
Michalovčanom prvú výhru v nad-
stavbe a  zápas skončil výsledkom 
MBK BK Žiar n/Hronom – 1.BK 
Michalovce 58:56.

V  druhom dueli víkendu si už 
orli nenechali výhru v Banskej Bys-
trici vziať. Hostia odohrali dobre 
celý duel a  polčasovom výsledku 
20:31 zvíťazili jasne o  25 bodov. 
V  tomto zápase mali počas celého 
zápasu navrch hostia a  zaslúžene 
berú 2 body do tabuľky.  

1. BK Michalovce

Zimný výstup na Zaňovec
Členom najstaršieho 
michalovského Klubu 
slovenských turistov 
Turista počasie 
nadmieru prialo, 
vyjasnená obloha bez 
mráčika, bezvetrie, 
snehu do 5 cm, v ktorom 
však bolo badať stopy 
lesnej zveriny a teplota 
zrána 5°C, no popoludní 
ešte raz toľko. 

Na 16. zimný výstup na Zaňovec 
vyrážali z obce Klokočov (115 m n. 
m.), známej pútnickej dedinke. Stále 
v miernom stúpaní prišli až k lesnej 
zvážnici pod Skalkou (280 m n. m.) 
Otočili sa na západ a čo nevidieť sú 
na Zaňovci (507 m n. m.) s peknými 
výhľadmi na Vinné jazero pod nimi. 
Ďalej už klesali popri Partizánskom 
pamätníku (390 m n. m.), otočili sa 
na juh a vítalo ich zvrchu pozorova-
né jazero (207 m n. m.). Zostalo už 
len zbehnúť do obce Vinné (151 m 
n. m.) a úspešná akcia bola za nami. 

Anton Hasák
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Minifutbal O pohár 
predsedu OC KDH 

Úspešný štart michalovských kickboxerov 

23. ročník turnaja 
v minifutbale sa uskutočnil 
8. februára v športovej 
hale Gymnázia P. Horova 
v Michalovciach. Otvoril 
ho predseda OC KDH 
Michalovce Michal 
Paľovčík. 

Sedem mužstiev bolo rozdele-
ných do dvoch skupín. Skupinu A 
tvorili mužstvá OC KDH Michalov-
ce, Ložín a  Zbudza. Do skupiny B 
boli zaradené mužstvá KDK Vinné, 
Falkušovce, Horovce a  mužstvo sa-
leziánov. Po odohratí zápasov v sku-
pinách systémom každý s  každým 
víťazi skupín hrali finále a  mužstvá 
z  druhých miest bojovali o  tretie 
miesto. Minuloročný víťaz mužstvo 
Falkušoviec sa dostalo do finále aj 
tento rok. O víťazstvo bojovali s OC 
KDH Michalovce. Tentokrát však 
podľahli tesne 2:3. Súboj bol vyrov-
naný, podobne ako v minulom roku. 
V boji o tretie miesto bolo úspešnej-
šie mužstvo Vinného, ktoré zvíťazilo 
nad mužstvom z Ložína v  pomere 
3:1. Turnaj striedavo rozhodovala 

trojica rozhodcov, a  to bratia Ško-
diovci a Pivarník.

Po skončení zápasov boli odo-
vzdané vecné ceny od sponzorov, 
poháre za umiestnenie na prvých 
troch miestach a putovný pohár 
Predsedu OC KDH Michalovce 
za  prvé miesto. Ceny odovzdáva-
li podpredseda KDH Pavol Zajac, 
predseda OC KDH Michalovce Mi-
chal Paľovčík, člen predsedníctva 
OC KDH Michalovce Ján Paľovčík 
st. a Jozef Balog. Pavol Zajac ocenil 
vysokú úroveň najmä finálového zá-
pasu a  to, že OC KDH sa darí tak 
dlho organizovať tento tradičný 
turnaj. Predseda OC KDH Michal 
Paľovčík poďakoval mužstvám za 
účasť na turnaji a organizačnému 
výboru za zorganizovanie turnaja.

Za najlepšieho brankára bol vy-
hlásený Peter Regenda, najlepším 
útočníkom sa stal Tomáš Duran-
ka a  najlepším obrancom Mari-
án Makeľ. Za organizáciu turnaja 
a  zabezpečenie občerstvenia patrí 
poďakovanie sponzorom turnaja, 
organizačnému výboru a klubom 
KDK Zbudza, Michalovce 5, Vinné 
a Kaluža. 

Jozef Balog

Za účasti športovcov 
z 27 klubov zo Slovenska 
a Poľska sa 8. februára 
v Aréne Poprad 
uskutočnilo 1. kolo OPEN 
ligy Slovenského zväzu 
kickboxu v roku 2020. 

Medzi 158 súťažiacimi boli aj bo-
jovníci zo SEIKEN klubu a  Špor-
tového klubu všestranných aktivít 
Michalovce, ktorí spolu vybojovali 
šesť prvých miest, dve druhé miesta 
a štyri bronzové medaily. 

Darilo sa nováčikom aj skúse-
ným bojovníkom, a  tak boli všetci 

so  svojím výkonom spokojní. Za 
Seiken klub bojovali Daniel Bo-
banec, ktorý získal 3. miesto Light 

contact muži -69 kg, Filip Kolesar 
si vybojoval 3. miesto v  kategórii 
Kick light muži -69 kg, Samuel Líška 

1. miesto vo Full contact muži -81 kg 
a taktiež 1. miesto v Kick light muži 
-84 kg a 2. miesto v Light contact 
muži -84 kg a 3. miesto K1 muži -81 
kg. Patrik Majernik získal 1. miesto 
Light contact muži -79 kg a 2. miesto 
Kick light muži -79 kg. Richard To-
máš vybojoval prvenstvo v Light 
contact muži -84 kg. Za Športový 
klub všestranných aktivít Micha-
lovce bojoval Michal Stričík a získal 
1.  miesto v Kick light muži +94 kg 
a 1. miesto Light contact muži +94 
kg, pričom všetky zápasy boli ukon-
čené víťazne pred časovým limitom 
technickou prevahou nad súperom. 

Peter Lukáč

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

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
22. 2., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 20. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
1. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 – 19. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – HANDBALL PSG ZLÍN
29. 2.,17.30 hod, MOL liga žien – 23. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – ŠŠK PREŠOV
22. 2.,12.00 hod, I. LSD – 13. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – ŠŠK PREŠOV 
22. 2., 14.00 hod, I. LMD – 13. kolo, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HKM ZVOLEN
21. 2., 18.00 hod., TIPSPORT liga mužov – 52. kolo 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – HOBA BRATISLAVA
22. 2., 13.30 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 15. kolo

HK MLÁDEŽ – GLADIATORS TRNAVA
23. 2., 13.30 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 16. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská softtenisová liga mužov
24. – 28. 2., 17.00 hod., XII. ročník – 15. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská volejbalová liga dospelých
26. 2., 17.45 hod., I. liga, Kamošši – Zvárači, 9. kolo
XI. ročník, mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk


