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Na mestskom zastupiteľstve schvaľovali aj návrhy na udelenie titulu Čin roka

ROKOVANIE 

ZASTUPITEĽSTVA

Vúvode poslanci prerokovali 
informatívnu správu o  pri-
jatých uzneseniach Mestskej 

rady Michalovce za február a  tak-
tiež informatívnu správu o  plnení 
uznesení mestského zastupiteľstva 
za druhý polrok 2019. Zaoberali sa 
aj informatívnou správou o  riešení 
interpelácií poslancov predložených 
na predošlom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. 
Zasadnutie pokračovalo správou 
o  výsledkoch vykonaných kontrol. 
Správu predložila hlavná kontrolór-
ka Mesta. V  období od novembra 
2019 do januára 2020 bolo na útvare 
hlavného kontrolóra ukončených 
sedem kontrol. V ďalšom bode hlav-
ná kontrolórka predložila správu 
o kontrolnej činnosti za druhý pol-
rok roka 2019. 
Vyhodnotenie kultúrno-osveto-
vej činnosti Mestského kultúrneho 
strediska Michalovce (MsKS) za rok 
2019 v ďalšom bode programu 
predložila riaditeľka MsKS Milada 
Tomková. Činnosť kultúrneho stre-
diska zahŕňala aktivity a  programy 
pre všetky vekové kategórie, deťom 
a  mládeži bola venovaná najširšia 
ponuka. Z vyhodnotenia vyplynulo, 
že podujatia organizované vo veľkej 
sále MsKS v roku 2019 navštívilo 
cca 87 700 návštevníkov. Riaditeľka 
zároveň predložila poslancom plán 
hlavných úloh MsKS Michalovce 
na rok 2020, ktorý schválili.

V  nasledujúcich dvoch bodoch 
sa poslanci venovali informáciám 
o  výsledkoch kontrol Najvyššieho 
kontrolného úradu SR. Kontroly sa 
týkali systému ochrany a  bezpeč-
nosti údajov vo verejnom sektore 
v  meste Michalovce systému pod-
pory subjektov verejnej správy v ob-
lasti všeobecne prospešných a  ve-
rejnoprospešných služieb a  účelov 
v regióne. Na odstránenie zistených 
nedostatkov Mesto spracovalo návrh 
prijatých opatrení, ku ktorým kon-
trolný úrad nevzniesol námietky.
Mestskí zákonodarcovia na rokovaní 
schválili aj podpísanie dvoch zmlúv 
o poskytnutí nenávratného finančné-
ho príspevku za účelom vytvorenia 
dvoch jazykových odborných učební 
pre  Základnú školu T. J. Moussona 
a  jednej jazykovej odbornej učebne 
pre Základnú školu, Okružná 17. 
Vedúca finančného odboru predlo-
žila zmenu rozpočtu Mesta rozpoč-
tovým opatrením č. 1. Zmena sa týka 
napojenia finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu poskytnutých 
v roku 2019. Navrhovaným rozpoč-
tovým opatrením je rozpočet Mesta 
vyrovnaný.
Zasadnutie pokračovalo preroko-
vaním a  následne schválením ná-
vrhu na udelenie titulu Čin roka 
2019 ôsmim jednotlivcom a  14 
kolektívom. Mestské zastupiteľstvo 
v  Michalovciach udeľuje tento titul 
jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý 

v  predchádzajúcom roku dosiahol 
mimoriadny výsledok v rôznych ob-
lastiach života.
Po prerokovaní majetkovoprávnych 
záležitostí mesta primátor mesta 
predložil návrh, aby mestské zastupi-
teľstvo podporilo žiadosť Košického 
eparchiálneho vladyku Milana Chau-
tura CSsR Svätému Otcovi o povýše-
nie ľudového názvu ikony Presvätej 
Bohorodičky v  Klokočove do ofici-
álnej podoby regionálneho názvu 
„Patrónka Zemplína“. Zástupcovia 
samosprávy tento návrh odsúhlasili.
Ďalším bodom programu bola in-
formácia o  zmene organizačného 
poriadku a  organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v  Michalovciach. 
Dôvodom zmien je nárast adminis-
tratívnej agendy vyplývajúcej z novej 
legislatívy, ale aj zvýšená stavebná ak-
tivita v meste a v obciach, kde mesto 
plní úlohy spoločného obecného 
úradu. Celkový počet pracovných 
miest mestského úradu bez volených 
predstaviteľov sa týmto mení zo 109 
na 114 zamestnancov. Aj po zvýšení 
Mesto Michalovce v porovnaní s iný-
mi samosprávami patrí v  prepočte 
na 1000 obyvateľov k  samosprávam 
s najnižším, minimálne však porov-
nateľným počtom zamestnancov.
V záverečnej časti rokovania poslan-
ci predniesli svoje interpelácie a do 
štvrťhodinky pre občanov sa prihlá-
sila jedna Michalovčanka.

marsab

Poslanci mesta Michalovce sa stretli v utorok 25. februára na svojom šiestom za-
sadnutí. Na programe mali 20 bodov, v ktorých sa venovali rôznym témam vrátane 
výsledkov kontrol, zmien v rozpočte či kultúrnej oblasti a návrhom na udelenie 
titulu Čin roka.

Tomáš Grega
nominovaný
na Krištáľové krídlo

2 Parlamentné 
voľby
sumár výsledkov

3 Triedy 
budúcnosti
na ZŠ Pavla Horova

5 Slovak 
Open
v kickboxe

8 pozývame...

SVETOVÝ DEŇ 
MODLITIEB
ekumenické 

modlitebné stretnutie

7. marca 
o 15.00 hod.

Chrám Narodenia 
presvätej Bohorodičky 

v Michalovciach

ZEM PAMÄTÁ
divadelné 

predstavenie

11. marca 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

CESTOU-NECESTOU 
V MICHALOVCIACH
cestovateľský festival

12. marca 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

VESMÍR 
OČAMI DETÍ

výstava

od 16. marca
vestibul MsKS



2 AKTUALITY

 24. 2.  rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
 24. 2.  zasadnutie Predstavenstva VVS, a. s.
 25. 2.  zasadnutie mestského zastupiteľstva
 26. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi denného centra 6 
 26. 2.  rokovanie k systému nakladania s biologicky rozložiteľným 
  kuchynským odpadom na území mesta
 27. 2.  rokovanie k zriadeniu komisie na posúdenie ďalšieho spôsobu  
  nakladania s komunálnym odpadom v meste
 28. 2.  porada primátora
 2. 3.  stretnutie s predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi  
  k pripravovanému podujatiu Stretnutie mládeže 
 5. 3.   zasadnutie Spoločného obecného úradu
 5. 3.  rokovanie Rady RZ MOZ-MR

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Dakomu za cali život ňetreba isc do dochtora a druhi jak kebi mal u špi-
taľu prechodňe caloživotňe viarendovano. Taku debatu ňedavno zo mnu za-
čal muj sušid Jožko. Bul mi zvedavi, co še stalo, že ho to tak viňeslo zos joho 
meri. Ma tiž vnuka jak muj Patrik a mu zisciľi cukrovku, višlo z ňoho. Chcel 
mi ho ucešic, ta mu hutorim: šak dňeška to ma skoro každi. 

No až teraz nastalo bedakaňe. "Muši sebe pichac inzulin, ňemože chočco 
žejs, chce bavic fotbal jak tvuj Patrik a už dva raz mal zlamanu ruku i nohu. 
U špitaľu je vecej jak doma. Dachto na ňoho kichňe a už umira. Čom tvuj 
Patrik zdravi a muj Joško ma teľo ňeščesca?!" 

No to ja ňeznam, no aňi ja aňi pre tebe ňenašol život rovnakej miri. Ja 
učiteľ a ti indžimir. Ja ci učil dzeci a bečeľoval mi jich, jak kebi buľi mojo. Kec 
mi stavjal dom, ta ľem co najjednoduchši, bo na vecej mi ňemal peňeži za-
placic ci za projekt. Pres dovoľenku mi robil na stavbe a ti bul každi rok indze 
pri morju. Dzeci mi ci odrikal obidva a kec ja tebe zavolal, ta ši povedzel, 
že už dva krešňata maš. Zato mi še na tebe ňigda ňehňeval. Furt mi sebe 
hutorel, že ňemožeme buc obidvojo rovnake. Dachto ma rozum a dachto ma 
ščesce. U živoce jeden vidumuje a druhi še uspokoji i z malom. Jeden ma veľo 
peňeži a druhomu starči teľo, keľo ma. Zato ci prajem a cešim še, že mam 
takoho sušeda, bo mohlo bi buc i horši.

Vaš Mižo z varoša

Vidumovanki

Zinaida Lysan je čulá osemdesiatnička a žije v Michalovciach. 
Ako malé dieťa prežila blokádu Petrohradu (Leningradu). 
Pri príležitosti 75. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny 
ju navštívil konzul Ruskej federácie na Slovensku Tauras 
Shpokyavichyus a odovzdal jej pamätnú medailu. Zinaida 
je jednou z mála ešte žijúcich pamätníkov tejto historickej 
udalosti.  
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TO NAJLEPŠIE, ČO V MESTE 
MICHALOVCE MÁME

galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení 
ČIN ROKA 2019

20. marca o 17.00 hod.
veľká sála MsKS

v programe vystúpi 
spevácke kvarteto Elegance

Vstúpili sme 
do obdobia pôstu
Popolcovou stredou sme 
vstúpili do liturgického 
obdobia pôstu. Pre 
kresťanov je to prípravné 
obdobie pred Veľkou 
nocou. 

Viac ako inokedy upriamujeme 
svoju pozornosť na kríž, ktorý je 
pripomenutím smrti Krista. Mno-
hých z nás možno prenikne smútok 
a bolesť nad utrpením a smrťou Bo-
hočloveka. Je to ľudsky prirodzené. 

Nemali by sme však zostať ako 
veriaci ľudia iba pri fenoméne krí-
ža a bolesti. Kristus nám ako prvý 
ukázal cestu, ktorou budeme ako 
ľudia prechádzať. Súčasťou tejto 
cesty je aj utrpenie a bolesť, ale to 
nie je konečná. Kristova cesta je 
cesta svetla a  vedie k  životu, ba je 
životom v  plnosti. Podstata pôstu 

nemôže spočívať iba v  odrieka-
ní dobier, ktoré sú zárukou náš-
ho osobného pohodlia. Nie je ani 
správne robiť dobro na báze záslu-
hovosti, teda očakávania odmeny. 

Kristova cesta je cestou k  ľud-
stvu, k človeku. On smrťou na kríži 
odovzdáva svojho Ducha. Zo svoj-
ho dáva nám, aby sme konali po-
dobne. 

Nech je naša cesta svetlom pre 
unaveného, nádejou pre bezmoc-
ného, povzbudením pre ustrácha-
ného. Lebo dobro tých, s  ktorými 
vytvárame vzťahy, stojí pred kon-
zumom a vlastným pohodlím. Ob-
razne povedané, oplatí sa pobiť pre 
dôstojný život iného človeka, aby 
bola zachovaná naša vlastná dôs-
tojnosť. Túžme po tom, čo nie je 
ľahké. Žiť darovaný život vo vzťa-
hoch.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Karol Duchoň bol významným 
československým spevákom s pod-
manivým hlasom. Zomrel mladý, 
vo veku 35 rokov. A hoci odvtedy 
uplynuli už viac ako tri desaťročia, 
jeho piesne stále žijú. Slovenské 
komorné divadlo Martin vytvorilo 
autorský divadelný projekt, ktorý 
je zaujímavou autobiografickou, 
dokumentárnou a zábavnou insce-
náciou.

V réžii Jiřího Havelku a Róberta 
Mankoveckého sa v úlohe Karo-

la predstaví Michalovčan Tomáš 
Grega, ktorý bol za vynikajúce 
stvárnenie v tejto role  nominova-
ný na Krištáľové krídlo v kategórii 
Divadlo a audiovizuálne umenie 
za rok 2019. 

Predstavenie Zem pamätá, 
ktoré mali možnosť uvidieť už aj 
diváci v Bratislave i v Prahe, uve-
dú martinskí herci v Mestskom 
kultúrnom stredisku Michalovce 
11. marca o 18.00 hodine.

Jela Timková

Michalovčan nominovaný 
na Krištáľové krídlo
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Ako dopadli parlamentné voľby

Oznam o zbere 
bioodpadov

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, že zber biood-
padu do 120 litrových hnedých nádob v tomto roku začneme 
od 23. marca podľa jednotlivých obvodov a ukončíme ho v týždni 
od 23. novembra. Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotli-
vých obvodoch v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.

V tomto roku zavádzame aj kampaňový jarný a jesenný zber 
objemného bioodpadu priamo od vašich domov.  

Veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť 
do hnedých 120 l nádob, vykladajte do priestoru zeleného pásu 
pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. Jarný 
zber sa uskutoční v termíne od 23. marca do 3. apríla. Objemný 
bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako 
komunálny odpad.

Zber bioodpadu do kontajnerov rozmiestnených po meste 
sa tohto roku neuskutoční.

Bioodpad môžu občania mesta celoročne a bezplatne odovzdávať 
aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ul. 55 
a Lastomírska ul. 2). Jesenný kampaňový zber bioodpadu plánuje-
me uskutočniť v období od 2. novembra do 13. novembra.

Podmienky, za ktorých bude uvedený bioodpad odobraný:
•  biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných 

odpadov – kamene, plasty, sklo a pod.,
•  biologický odpad – vetvy stromov nesmú mať priemer väčší 

ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m, 
•  biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom 

a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať 
komunikáciu alebo chodníky.

Voľby do národnej rady 
Slovenskej republiky 
sa konali 29. februára. 
Do parlamentu sa dostalo 
šesť strán a hnutí. Víťazom 
sa stalo hnutie OĽaNO, 
ktoré v celonárodnom 
hlasovaní získalo 25,02 % 
hlasov. 

Na druhom mieste skončil Smer 
– SD so ziskom 18,29 % hlasov. Tre-
tie je hnutie Sme rodina, ktorému 
odovzdalo hlas 8,24 % voličov. Na-
sleduje ĽSNS so ziskom 7,97 %, SaS, 
ktorú volilo 6,22 % voličov a strana 
Za ľudí, ktorá dostala 5,77 % hlasov. 
Mimo brány parlamentu ostali Ko-
alícia PS a Spolu, KDH, MKS, SNS 
a  Dobrá voľba. Pod tromi percen-
tami získaných hlasov ostali Vlasť 
a Most – Híd.

Svoj hlas v  týchto voľbách pri-
šlo odovzdať 2 916  840 oprávne-
ných voličov, čo predstavuje účasť 
65,80  %. Najvyššia volebná účasť 

bola v okrese Bratislava I (78,75 %), 
naopak najnižší počet voličov 
zaznamenali v okrese Revúca 
(51,34  %). Z  pohľadu samospráv-
nych krajov bola najvyššia účasť 
zaznamenaná v Bratislavskom kraji 
(73,05 %), najmenej voličov prišlo 
k  volebným schránkam v  Košic-
kom kraji. Košický kraj je zároveň 
jediný, v  ktorom účasť klesla pod 
60 % . 

Volebná účasť v  okrese Micha-
lovce dosiahla 53,82 %. Víťazom 
sa stala strana Smer – SD so zis-
kom 23,89 % hlasov a veľmi tesne 
za ňou skončilo hnutie OĽaNO 
s  23,66  %. Nasledujú strany Sme 
rodina so 7,87 %, ĽSNS so 7,80 % 
a MKO – MKS s 5,11 %. Cez 4 per-
centá hlasov dostali Most – Híd 
(4,34 %), Za ľudí (4,24 %). Za nimi 
nasledovali strany KDH (3,76 %), 
a SNS (3,71 %).

V  meste Michalovce svoj hlas 
odovzdalo 57,46 % oprávnených 
voličov. Výsledky ukazujú, že víťa-
zom volieb v meste sa stalo hnutie 
OĽaNO s  24,85 %, druhý skončil 

Smer – SD s 24,64 %, tretia je strana 
Sme rodina s 8,93 %. Za nimi na-
sledujú ĽSNS (7,46 %), Za ľudí 
(5,81 %), SaS (4,92 %), Koalícia PS 
a SPOLU (4,72 %), KDH (4,44 %), 
Vlasť (4,19 %) a SNS (4,01 %). 

Do poslaneckých lavíc Národnej 
rady Slovenskej republiky zasadnú 
vďaka preferenčným hlasom aj traja 
Michalovčania, Milan Potocký, Mi-
loš Svrček a Viliam Zahorčák.

nč

Oznam o zbere 
objemného odpadu

Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je 
možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový ko-
munálny odpad (napr. starý nábytok, koberce, sedačky, dvere a pod.). 
V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej 
dvakrát do roka zber a prepravu takýchto objemných odpadov.
V minulosti sa zber tohto odpadu realizoval rozmiestnením veľ-
koobjemových kontajnerov v rôznych lokalitách mesta, ktoré mali 
slúžiť výhradne pre uloženie objemného komunálneho odpadu. 
Nedisciplinovanosťou niektorých občanov sa do veľkoobjemo-
vých kontajnerov začal ukladať aj komunálny odpad, stavebný 
odpad a bioodpad. V okolí veľkoobjemových kontajnerov v mes-
te vznikali nekontrolované divoké skládky, na ktorých sa odpad 
zmiešaval a znehodnocoval. Na tieto skládky donášali odpad 
aj obyvatelia okolitých obcí a stavebné firmy.

V tomto roku zavádzame zber objemného odpadu 
priamo od vašich domov. 

Jarný zber sa uskutoční od 9. marca do 20. marca a jesenný zber 
od 16. novembra do 27. novembra. Objemný odpad sa bude zbe-
rať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad. 
V tento deň je potrebné ho vyložiť do priestoru zeleného pásu 
pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na 
komunálny odpad a pod.
Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov 

sa tohto roku neuskutoční.
Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný od-
pad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude 
odobratý. Objemný odpad môžu občania mesta celoročne a bez-
platne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce 
(Partizánska ulica 55 a Lastomírska ulica 2).

Výsledky NR SR –  mesto Michalovce
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Starajú sa o naše zdravie

Jeho začiatky sa datujú ešte na 
chirurgické pracovisko vo vojenskej 
nemocnici, kde dva roky robil vše-
obecnú chirurgiu. Následne pôsobil 
desať rokov na Urologickej klinike 
Lekárskej fakulty v  Bratislave pod 
vedením akademika Zvaru. Potom 
prešiel do Detskej fakultnej nemoc-
nice, kde mal to šťastie pracovať pod 
vedením doc. Payera, ktorý bol mi-
moriadne vzdelaný a  zasvätil ho do 
tajov detskej urológie. Následne po 
ňom prevzal pracovisko, ktoré viedol 
15 rokov. Za jeho pôsobenia sa po-
darilo implementovať nové postupy 
v rekonštrukcii močovodu a močovej 
rúry. Pracovisko sa zaradilo ako sú-
časť viacerých medzinárodných mul-
ticentrických štúdií, začala sa spolu-
práca s pracoviskami ako je Insbrug, 
Waršava a Londýn. V Michalovciach 
pôsobí od 1. februára 2019. 

Nemocnica Sveta zdravia v Mi-
chalovciach vo februári minulý rok 
začlenila do svojho portfólia detskú 
urológiu, ktorá v tomto regióne do-
posiaľ chýbala. 

Čím sa odlišuje detská uroló-
gia od urológie pre dospelých?

Urologické choroby dospelých sa 
zväčša týkajú nezhubného zväčšenia 
prostaty, sú to onkologické ochore-
nia a problémy s močovými kameň-

mi. U detí prevládajú vrodené vývo-
jové chyby, ktoré majú spoločného 
menovateľa, zhoršený odtok moču. 
Ak sa tento stav nerieši, môže to 
viesť k nezvratnému poškodeniu ob-
ličiek. Keďže v týchto prípadoch ide 
o vrodené anomálie, ktoré sa preja-
vujú ihneď po narodení, je dôležité, 
aby sa riešili čo najskôr.

Ako skoro ich viete odhaliť?
Vďaka pokroku, ktorý sa dosia-

hol v zobrazovacích diagnostických 

metódach, v  tomto prípade hlavne 
v  sonografii, dokážeme obštrukč-
nú uropatiu identifikovať v  raných 
štádiách, dokonca už pred narode-
ním dieťaťa. Zhruba dve desaťro-
čia sa na Slovensku povinne robí 
postnatálny skríning všetkých no-
vorodencov. Robí sa 72 hodín po 
narodení, keď sa v tele novorodenca 
začne v plnom rozsahu tvoriť moč. 
Sonografické vyšetrenie umožňuje 
odhaliť anomálie. Ak nefrológ usú-

di, že  môže ísť o  poruchu odtoku 
moču, konzultuje nález s urológom. 
Pomocou zobrazovacích a funkč-
ných vyšetrení dokážeme presne 
určiť mieru obštrukcie. Na nás po-
tom je, aby sme rozhodli, či sa jedná 
o  dilatáciu, z  ktorej dieťa vyrastie, 
alebo ktorú treba riešiť operačne.

Aké sú u vás čakacie doby?
Veľmi krátke. Ak je miera ohro-

zenia naozaj vysoká, dieťa okamžite 
hospitalizujeme. Snažíme sa byť ma-
ximálne flexibilní, aby sme elimino-
vali potenciálne riziká. V  tomto je 
naše pracovisko naozaj výnimočné. 
Inde sa na tieto operácie čaká tri až 
šesť mesiacov, čo je dlho.

Koľko dní musí byť dieťa v ne-
mocnici? 

Treba si uvedomiť, že touto ope-
ráciou sa upravuje odtok moču, čiže 
ide o rekonštrukčný výkon. To zna-
mená, že niečo odrežete a potom to 
spojíte. Na zhojenie nového spojiva 
treba, aby dieťa ležalo sedem až štr-
násť dní na lôžku.

Môže s ním zostať rodič na izbe 
počas celej doby hospitalizácie?

Jednoznačne rodičom odporú-
čame, aby zostali v nemocnici s die-
ťaťom. V štátnych nemocniciach to 
nie je vždy možné. Aj týmto sa od-
lišujeme od iných pracovísk detskej 
urológie na Slovensku.

Koľko detí zoperujete mesačne?
V súčasnosti robíme asi dve ope-

rácie vrodených vývojových chýb 
mesačne. Naším cieľom je zvýšiť ich 
počet na jeden zákrok týždenne. 

Ako vznikla myšlienka zriadiť 
detskú urológiu v Michalovciach?

Faktom je, že detská urológia 
v  regiónoch na východe krajiny 
dlhodobo pokrivkáva a nedosahu-
je požadovanú kvalitu. Konkrétne 
v  širšom okolí Michaloviec úplne 
absentuje. Ako bývalého hlavného 
odborníka pre detskú urológiu ma 
mrzí, že som s tým niečo neurobil. 
Operácie detí s obštrukčnou uro-
patiou sa koncentrujú v Národnom 
ústave detských chorôb v Bratisla-
ve. Je to dôsledok toho, že ostatné 
pracoviská, ktoré sú iba pridružené 
k  všeobecnej urológii, zrejme ne-
zareagovali na potrebu zmeny lie-
čebnej stratégie, ktorá súvisí s tým, 
že  diagnostika a  riešenie vrode-
ných vývojových chýb sa presunula 
z  polodospelej populácie na  no-
vorodeneckú, čím sa dostali tak 
trochu do úzadia. Akosi vnútorne 
pociťujem, že som povinný vypl-
niť tento priestor. Mal som ponuky 
aj z iných pracovísk na východnom 
Slovensku, ale nemocnica v Micha-
lovciach, ako aj prístup jej vedenia, 
sa mi najviac pozdávali. Na základe 
svojich predošlých skúseností som 
začal budovať tím. Dnes už máme 
na oddelení sedem urológov, pri-
čom sa snažíme do spolupráce za-
pojiť aj externých spolupracovní-
kov z Detskej fakultnej nemocnice 
v Košiciach. Liečba detských uro-
logických ochorení má totiž multi-
disciplinárny charakter a  vyžaduje 
si úzku spoluprácu špecialistov 
z odborov rádiológie, pediatrie, ne-
onatológie, intenzívnej medicíny, 
urológie a anestézie.

rr

Pokračujeme v predstavovaní odborníkov z oblasti medicíny. V predchádzajúcom čísle sme vám priblížili primára 
ortopedického oddelenia, v tomto čísle prinášame pohľad do práce primára ďalšieho oddelenia.

MUDr. VLADIMÍR 
POLÁK  
– primár urologického 
oddelenia, 
Nemocnica Svet zdravia 
Michalovce

Každoročne Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu 
a športu SR prideľuje 
základným a stredným 
školám finančné 
prostriedky za mimoriadne 
výsledky žiakov v umeleckej, 
vedomostnej a športovej 
oblasti. Posudzované sú 
medzinárodné programy 
a projekty, predmetové 
olympiády a športové 
súťaže. 

Na Základnej škole, J. A. Ko-
menského 1 žiaci v školskom roku 
2018 / 2019 žiaci dosiahli vynikajúce 
úspechy. Na majstrovstvách Sloven-

skej republiky v atletike základných 
škôl získali druhé miesto v  štafete 
4 x 60 m, tretie miesto v súťaži druž-
stiev žiakov a  Michaela Marcinová 
vybojovala tretie miesto v  krikete. 
Úspechy zožali žiaci aj v  umeleckej 
oblasti. Darilo sa im na Festivale 
drámy a umeleckého slova Alexan-
dra Duchnoviča. Oleksandra Mysiv 
sa umiestnila na druhom a Jana Kir-
nagová na treťom mieste.

V celkovom hodnotení v rámci 
Košického kraja sa Základná ško-
la, J. A. Komenského 1 umiestnila 
na treťom mieste. V hodnotení zák-
ladných škôl michalovského okresu 
obsadila prvé miesto. Druhé miesto 
získala Základná škola, Školská 5 
a tretie miesto patrí Základnej škole 
T. J. Moussona. 

vedenie školy

Mimoriadny úspech

POZNÁVAME TRADIČNÉ REMESLÁ 
Košikárske remeslo predviedol vo februári deťom v Materskej 
škole, J. A. Komenského 2 majster košikár Tibor Dančo. 
Vysvetlil, ktoré prúty sú vhodné na výrobu košíkov i aké 
predmety je možné z rôznych druhov prútia vyrobiť. 

Mgr. Gabriela Melniková
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
ekumenické modlitebné stretnutie, 7. marca o 15.00 hod.
Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach

KNIHOU ODOMYKÁME BRÁNU K MÚDROSTI
zážitkové čítanie s autorkou kníh Evou Varadyovou
10. marca o 9.30 hod., galéria ZOS

ZEM PAMÄTÁ
divadelné predstavenie, 11. marca o 18.00 hod., veľká sála MsKS

CESTOU-NECESTOU V MICHALOVCIACH
cestovateľský festival, 12. marca o 18.00 hod., veľká sála MsKS

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
6. a 11. marca, vždy o 19.00 hod., Hvezdáreň Michalovce

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
13. marca o 19.00 hod., Hvezdáreň Michalovce

EXPEDIČNÁ KAMERA
filmový festival, 17. marca o 18.00 hod., veľká sála MsKS

ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2020
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla
19. marca o 9.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
MATÚŠ MAŤÁTKO
výstava ilustrácií detských kníh, do 31. marca, ZKGZ

DANIELA ROŠÁKOVÁ – MAĽBA
do 31. marca, malá galéria MsKS

TVORBA
regionálna súťažná výstava výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov 
od 12. marca, galéria ZOS

VESMÍR OČAMI DETÍ
od 16. marca, vestibul MsKS

OMEN – OSUDOVÉ ZNAMENIE
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

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 
od 1. apríla do 30. apríla 2020 

Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej 
žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnom stave 

dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, 
deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta:
MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ, Ul. školská 5 • MŠ, Ul. Komenského 2 

MŠ, Ul. Masarykova 30 • MŠ, Ul. okružná 19 
MŠ, Ul. leningradská 1 • MŠ, Ul. Vajanského 5 • MŠ, Ul. J. Švermu 8 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
od 1. apríla do 30. apríla 2020 

Rodič budúceho školáka sa môže rozhodnúť pre ktorúkoľvek 
základnú školu. Rodič je zo zákona povinný prihlásiť na plnenie 

povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 
šiesty rok veku. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz 

rodiča alebo zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Na území 
mesta je osem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
a jedna cirkevná základná škola. Bližšie informácie o školách môžu 
rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta.

ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4 • ZŠ, Ul. J. Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1 • ZŠ, Ul. Komenského 1 • ZŠ, Ul. školská 2 

ZŠ, Ul. okružná 17 • ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 

Krajské kolo súťaže Ruské 
slovo sa na Základnej 
škole T. J. Moussona 
v Michalovciach 
uskutočnilo 19. februára. 

Táto súťaž patrí medzi obľú-
bené súťaže žiakov, študentov 
i učiteľov, o čom svedčí aj každo-
ročne vysoký počet súťažiacich. 
V tomto roku sa jej zúčastnilo 120 
žiakov a  študentov základných 
i  stredných škôl, 30 učiteľov rus-
kého jazyka z 23 škôl kraja. Týmto 

počtom sa náš kraj zaradil nielen 
medzi najpočetnejšie, ale úrov-
ňou vystúpení aj medzi najkvalit-
nejšie.

O výsledkoch v prednese ruskej 
poézie a prózy a v speve ruskej pies-
ne rozhodovali tri poroty. V tomto 
roku bola súťaž venovaná 75. výro-
čiu víťazstva nad fašizmom a skon-
čenia 2. svetovej vojny.

Najlepší súťažiaci, ktorí sa 
umiestnili na prvých miestach, nás 
reprezentovali na celoslovenskom 
kole 28. februára v Košiciach.

E. Nemjová

Recitovali v ruštine

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

V januári 2020 
sa po dlhodobom úsilí 
Základná škola Pavla 
Horova v Michalovciach 
oficiálne stala členom 
Future Classroom Labs, 
európskej siete Tried 
budúcnosti. 

O začlenení rozhodla European 
Schoolnet, Európska školská sieť so 
sídlom v Bruseli. Ide o organizáciu 
združujúcu 34 ministerstiev škol-
stva štátov Európskej únie a  pri-
družených krajín. 

Michalovská „Osmička“ sa stala 
vôbec prvou takouto školou v rám-
ci celého stredoeurópskeho regió-
nu V4. Najbližšia podobná škola je 
v  nemeckom Augsburgu. Predsta-
vitelia organizácie vyzdvihli veľké 
úsilie, ktoré škola vynaložila pri 
budovaní Tried budúcnosti. Poďa-
kovali škole za inšpiratívne riešenia 
a  aktuálne ju uvádzajú v  zozname 
ukážkových škôl a na mape najino-
vatívnejších európskych škôl. 

V súčasnosti má ZŠ Pavla Ho-
rova vybudované tri Triedy budúc-
nosti. Jedna je kompletne vyba-
vená. V ďalších dvoch je potrebné 
čiastočne doplniť technologické 
vybavenie. Škola sa tým snaží vy-
tvoriť systém, aby sa každý žiak 
mohol učiť v  Triede budúcnosti, 

ktorá slúži ako normálna trieda. 
Žiaci sa v nej učia celý deň, nie je to 
teda zamknutá učebňa, kde sa učí 
iba jeden vybraný predmet. 

Škola zároveň uspela aj v  troch 
projektoch, vďaka ktorým techno-
logicky dokončí existujúce Triedy 
budúcnosti a  začne výstavbu štvr-
tej. Uspela v  grante od Accenture 
Nadačný fond – Nadácia Pontis, 
aj v  grantovom programe Škola 
budúcnosti z Karpatskej nadácie 
s  podporou spoločnosti T-Systém.  
Veľká svetová a  rovnako význam-
ná európska spoločnosť pochopili, 
že ide o ojedinelú aktivitu v sloven-
skom školstve. Spoločnosť Accen-
ture školu podporuje opakovane 
už niekoľko rokov. Podobne pomá-
hajú aj ďalšie veľké technologické 
spoločnosti.

Tretí z  úspešných grantov bol 
program spoločnosti Slovenská spo-
riteľňa s  názvom #mamnato. Škola 
získala prvé miesto vo verejnom 
hlasovaní a získala ďalších 8 000 eur 
na podporu svojich projektových zá-
merov. Predbehla tak aj veľké mestá, 
ako sú Bratislava, Košice či Nitra 
a  dokázala, že za školou stojí silná 
komunita žiakov, rodičov aj širšej 
verejnosti.

Bližšie informácie môžete nájsť 
na webovej stránke školy www.
zsphorova.sk.

Mgr. Ján Palkoci

Triedy budúcnosti
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Alexandra Kušev
Richard Janok
Michal Voloch

Niana Gajdulová
Zuzana Mitníková

Šimon Babinec
Michal Smolko

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo 
Téma: Cestovať – zažiť aj učiť sa 

Hostia: Lucián Gonda a Frederik Orenčák
premiéra v piatok 6. marca a v reprízach 9. marca a 11. marca

vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Oheň v srdci, oheň na javisku

Program k jubileu Miroslava Kistyho (z februára 2018)
od piatka 6. marca 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. 
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bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
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Ing. Peter Plunár  
a Ing. Dominika Timková

Martin Sklár  
a Lenka Tamášová
Mgr. Vladimír Ráši  

a Simona Gavalierová
Peter Bodnár  

a Ing. Monika Dolobáčová

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V MOČARANOCH 
V dennom centre v Močaranoch sa 22. februára uskutočnil 
karneval pre našich najmenších. Deti strávili popoludnie 
súťažením a pri hravej detskej hudbe predviedli svoje masky i svoju 
zručnosť. V závere ich čakali sladké odmeny a pohostenie. Členky 
denného centra seniorov pripravili vynikajúce šišky, palacinky 
i zemiakové lokše pre malých aj ich rodičov, či starých rodičov, 
a tak sa spoločne zabavili, vzájomne potešili a pospomínali 
na fašiangové zvyky a obyčaje. Na spoločnej fotke s poslankyňou 
MsZ Erikou Šimkovou sme konštatovali, že detí nám pribúda a chcú 
prísť aj na ďalší, v poradí už tretí fašiangový karneval.

OZ Močarany

Výročná 30. generálna kon-
ferencia Organizácie Spojených 
národov pre výchovu, vedu 
a kultúru (UNESCO) v novem-
bri 1999 vyhlásila 21. február 
za Medzinárodný deň materin-
ského jazyka. Preto Stredná od-
borná škola obchodu a služieb v 
Michalovciach pripravila na ten-
to deň so žiakmi školy slávnost-

nú prezentáciu histórie vzniku 
jazyka. Program obohatili žiaci 
spevom v sprievode hudobníkov 
z  Folklórneho súboru Jurošík 
a namiešali nápoje vo farbách 
trikolóry. Atmosféru udalosti 
podčiarkla aj kytica v rovnakých 
farbách a torta s nápisom pamät-
ného dňa.

učiteľky slovenského jazyka

Materinský jazyk

Erasmus+ je program 
Európskej únie, ktorý 
podporuje aktivity v oblasti 
vzdelávania, odbornej 
prípravy mládeže a športu. 
Cieľom programu je pomôcť 
zvýšiť kvalitu výučby 
a učenia v školách po celej 
Európe. 

Poskytuje príležitosti pre ľudí pra-
cujúcich v sektore školského vzdelá-
vania, aby mohli rozvíjať svoje odbor-
né schopnosti a spolupracovať s part-
nermi v Európe. Aktivity podporujú 
výmenu osvedčených postupov a tes-
tovanie inovatívnych prístupov, ktoré 
riešia spoločné problémy. Realizova-
né aktivity posilňujú väzby so svetom 
mimo školy a ďalšími sektormi vzde-
lávania a odbornej prípravy.

Základná škola, Okružná 17, Mi-
chalovce, uspela a stala sa súčasťou 
tohto zaujímavého projektu s mottom 
„K spoločnému cieľu rôznymi spôsob-
mi“ – mobilita pracovníkov v  oblasti 
školského vzdelávania.

V dňoch 3. – 7. februára sa tri uči-
teľky prvého stupňa, PaedDr. A. Ku-
chárová, Mgr. M. Padová a Mgr. J. Paj-
tášová Paľová, zúčastnili odborného 

vzdelávania na tému Designing CLIL 
v gréckom meste Pireus. Metóda CLIL 
je jedným z kľúčových nástrojov, ako 
prepojiť vyučovanie cudzieho jazyka 
a  nejazykového predmetu, kde cudzí 
jazyk sa používa ako prostriedok na 
výučbu daného predmetu a  naopak, 
daný predmet sa stáva zdrojom pre 
výučbu jazyka a budovania slovnej zá-
soby v danej oblasti. V našej škole túto 
metódu CLIL aplikujeme na 1. stupni 
už niekoľko rokov.

Absolvovaním daného vzdelávania 
účastníčky kurzu získali nové odborné 
vedomosti a praktické zručnosti a  zá-
roveň si vymenili skúsenosti s kolega-
mi z  iných zúčastnených krajín – Ta-
lianska, Španielska a  Turecka. Všetky 
tieto aktivity prispeli k ich odbornému 
a osobnostnému rastu a  k  zvýšeniu 
jazykových kompetencií. Vzdelávaciu 
mobilitu ukončili získaním medziná-
rodného diplomu z  rúk pracovníkov 
vzdelávacej inštitúcie IDEC Pireus, kde 
kurz aj prebiehal.  

Nadobudnuté vedomosti budú 
vyučujúce zdieľať so svojimi kolega-
mi a  efektívne aplikovať vo výchov-
no-vzdelávacom procese, aby kvalit-
ne pripravovali žiakov k dosiahnutiu 
jazykových štandardov v primárnom 
vzdelávaní.

ZŠ, Okružná 17

Učitelia sa vzdelávali 



n	10. marca od 07.20 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. Štefánikova č. 2 – 
18 párne a č. 1 (budova Slovenskej pošty)

n	18. marca od 8.10 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. Jána Kostru č. d. 2 – 
14 párne, Ul. Františka Hečku č. d. 1 – 13 nepárne a č. d. 2, Ul. Ivana 
Krasku č. d. 2, 3, 5, 7

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

prerušenie distribúcie elektriny

7

Prenájom / predaj
n Dám do prenájmu garáž na Ul. kpt. Nálepku vo dvore.  

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

Trnava pri Laborci. Betónové stĺpiky na vedení. Tel.: 0948 062 026
n	Predám dom v 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 Vrbiny, 4 ā. Tel.: 056 6425 844
n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0950 350 470
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 2 000 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

n	Predám svetlé police na knihy – hračky a manželskú dvojposteľ 
„šampanskej“ farby s úložným priestorom, k tomu darujem 
matrace a stolíky. Tel.: 0905 837 436

n	Darujem hnoj do záhrady. Tel.: 056 6443 332

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 86, zo dňa 27. 11. 2019  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3036/121, druh pozemku ostatné plo-
chy, výmera 400 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-
122/2019, zo dňa 8. 10. 2019, úradne overeného Okresným úradom Michalovce 
dňa 16. 10. 2019 pod č. G1-642/2019, odčlenený z pôvodného pozemku C-KN 
p. č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 34863 m2, LV 5157, k. ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
B) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1837/265, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 13 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 34834001-
24/2016, zo dňa 23. 3. 2016, úradne overeného Okresným úradom Michalovce 
dňa 30. 3. 2016 pod č. G1-181/16, odčlenený z pôvodného pozemku C-KN p. č. 
1837/175, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 18468 m2, LV 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 23. marca 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie 
Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Nasťa na šestke

Životné prostredie 
v srdci Zemplína

V sprievode eurokomisára 
Lukáša Vorela, 
predsedu Olympijského 
klubu Jozefa Uchaľa 
a viceprimátora mesta 
Jozefa Sokologorského 
na Základnú školu 
na Okružnej ulici zavítala 
19. februára olympionička 
Anastasyia Kuzminová. 

Žiaci ju privítali skandovaním 
a  vlastnoručne zhotovenými pla-
gátmi. Na besede so žiakmi, ktorú 
viedla moderátorka Janka Hospo-
dárová Nasťa zaspomínala na svoje 
športové začiatky. Ako dieťa vyskú-

šala viacero športov, ale zvíťazilo 
lyžovanie. Spomenula si aj na svoju 
školu v rodnom Ťumene. 

Úprimné slová úspešnej športov-
kyne na chvíľu vystriedala prezentá-
cia filmu, v  ktorom boli jej víťazné 
zábery z pretekov. Nasťa prezradila, 
že jej prvá medaila patrila rodičom, 
po ktorých zdedila športové gény 
a húževnatosť. Bolo to jej poďakova-
nie za to, že sa vzdali svojej kariéry.  

Olympionička Nasťa Kuzmino-
vá trpezlivo a ochotne odpovedala 
na všetky otázky. Dodala: „Kto chce 
byť najlepší, musí prekonávať seba 
samého.“ Naša úspešná slovenská 
biatlonistka v nás zanechala úžasný 
dojem. 

pedagógovia a žiaci

Stav životného prostredia 
na Slovensku sa posunul 
vpred. Túto správu sme 
zachytili v médiách. Životné 
prostredie je témou, 
ktorou sa zaoberáme 
denne. Len nie vždy 
sa k tomu problému 
staviame pozitívne. 

Stačí prísť do lesoparku na Bie-
lej hore. Je to oddychová zóna pre 
rodiny so svojimi ratolesťami, se-
niorov s  trekingovými paličkami 
či ľudí s ich štvornohými miláčikmi.

Aký pohľad sa vám naskytne pri 
tých prechádzkach? Počnúc parko-
viskom a pokračujúc lesným poras-

tom vidieť skládky komunálneho 
odpadu, ktorý nie je rozložiteľný. Sú 
tu pohodené plné plastové vrecia, 
ktoré lesná zver roztrhá a  rozťahá 
po lese. V minulom roku bol pokus 
vyčistiť túto lokalitu od skládok, ale 
odpad nemal kto vyviezť. Priestor 
pri pamätníku padlých v  druhej 
svetovej vojne sa v  čase pietneho 
aktu kladenia vencov uprace a vy-
kosí, ale to je všetko. 

Nebolo by zlé, keby Technické 
a  záhradnícke služby mesta Mi-
chalovce, ktoré sídlia neďaleko, 
umiestnili pri parkovisku kontaj-
nery, poprípade namontovali foto-
pasce či kamery. Možno by  došlo 
k náprave a  predišlo by sa znečisťo-
vaniu nášho životného prostredia.

Anna Peterčíková 



V odvete podobne 
ako doma

MAS Wrestling 

V ďalšom kole Karpatskej 
ligy juniorov zavítali 
chlapci 1.BK D Michalovce 
na pôdu GSM Prešov. Zápas 
sa hral na ihrisku družstva 
Gymnázia, Konštantínova 
2 Prešov, ktoré je tiež 
zapojené do ligy.

Michalovčania hrali v prvej 
štvrtine oveľa zodpovednejšie 
a dokázali túto štvrtinu dotiahnuť 
do vyrovnaného stavu. Domá-
ci nemali takú úspešnú trojkovú 
streľbu ako v prvom zápase, o čo 
sa pričinili tvrdšie koše v telo-
cvični, na ktoré si obidve družstvá 
nedokázali zvyknúť do konca zá-

pasu. V druhej štvrtine sa domá-
ce družstvo vzchopilo, jeho hráči 
začali lepšie brániť, nedovolili Mi-
chalovčanom dávať ľahké koše, ta-
kže druhú štvrtinu vyhrali domáci 
jasne o 12 bodov a polčas viedli 
32:20. Tento náskok sa ukázal ako 
rozhodujúci, pretože tretia aj štvr-
tá štvrtina boli úplne vyrovnané. 
V poslednej štvrtine však družstvá 
potvrdili, že im tieto koše naozaj 
nesedia, pretože nedokázali pre-
meniť ani tie najvyloženejšie prí-
ležitosti spod koša a výsledkom 
bolo, že obidve družstvá v tejto 
časti hry dali iba po 4 body. Zápas 
skončil výsledkom GSM Prešov – 
1.BK D Michalovce 46:32.

Ladislav Janošov

Naši štartujúci v súťaži o Slo-
venský pohár MAS Wrestling 
15.  februára vo Svidníku bojovali 
ako len mohli. Štartujúcich bolo 
približne 50. Eva Padová získala 
3. miesto v kategórii 65 kg, Samu-
el Chrapek získal 4.  miesto v  ka-
tegórii do 15 rokov, Ján Chrapek 
sa umiestnil na 4.  mieste v  ka-
tegórii 105 kg, Ladislav Lechan 

ml. na 4. mieste v kategórii 80 kg 
a Jaroslav Ferko obsadil 5. miesto 
v kategórii 80 kg. 

Aj keď zemiakové medaily ob-
čas zamrzia, aj o tom je šport. Pre-
tekárom gratulujeme a patrí im 
pochvala za vzornú reprezentáciu 
klubu a bojovnosť. 

ŠK Zemplín Michalovce silový 
trojboj

SLOVAK OPEN 2020 
Posledný februárový víkend sa v Bratislave konal 21. ročník 
medzinárodného turnaja v kickboxe Slovak Open 2020. 
Športový Kickbox klub Michalovce bol jeho súčasťou 
s päťčlenným tímom pretekárov v zložení Emma Sabadošová, 
Timea Hamarikova, Zuzana Kropáčová, Michaela Tomková 
a Dávid Havran pod vedením Matúša Bazgera. Na tradične 
vysokej úrovni turnaja, v konkurencii 826 štartov, 
90 klubov a 12 krajín naši borci zabojovali a obsadili 
medailové priečky. Zlatú medailu priniesla domov Emma 
Sabadošová za lightcontact, cad -50kg. Podarilo sa jej získať 
aj striebornú medailu v kicklight, cad -50kg. Dve druhé 
miesta si vybojovala aj Michaela Tomková v lightcontact, 
cad -42kg a kicklight, cad -42kg. Zuzana Kropáčová získala 
3. miesto v kicklight, jr -55kg. 

Kickbox klub Michalovce

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

Atletika
JARNÝ BEH MICHALOVČANOV
15. 3., 10.30 hod., SOŠ OaS, Ul. školská 4
Info: http://jarnybeh.preteky.com/propozicie.html

Florbal
FBK MICHALOVCE – FALCONS STARÁ ĽUBOVŇA
14. 3., 16.00 hod., I. liga Východ dorastenci, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM D. ŽDAŇA
7. 3., 15.30 hod., FORTUNA liga muži – 22. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
8. 3., 10.30, 12.45 hod., I. LMD  U17, U16 – 20. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
15. 3., 11.00 hod., I. LSD  U19 – 21. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA 
8. 3.,16.00 hod, I. LSD – 15. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA 
8. 3., 14.00 hod, I. LMD – 15. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – DVTK MIŠKOLC
10. 3., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – nadstavba o 7. – 12. miesto 

HK DUKLA INGEMA – HK MIKRON NOVÉ ZÁMKY
15. 3., 17.00 hod., TIPSPORT liga mužov – nadstavba o 7. – 12. miesto
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – MŠK PÚCHOV
7. 3., 13.30 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 19. kolo

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA 
8. 3., 11.15 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 20. kolo

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
14. 3., 14.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 5. kolo

HK MLÁDEŽ – MHKM SKALICA 
15. 3., 11.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 6. kolo

HK MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
14. 3., 13.00 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 7. kolo

HK MLÁDEŽ – MHKM SKALICA 
15. 3., 13.45 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 8. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

Strelectvo
MEMORIÁL GUSTÁVA BODAJLU
15. 3., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe, trojboj – 16. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ÚDOLÍM TRNAVSKÉHO POTOKA
14. 3., 8.00 hod., 10. ročník
Info: http://www.kst-turista.sk/


