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Národná kultúrna pamiatka bude centrom kultúrneho diania a umenia

REKONŠTRUKCIA 

ZLATÉHO BÝKA

Vďaka projektu Through Art 
we Ruin Borders prejde re-
konštrukciou predná časť 

budovy Zlatý býk. Po kladnej verifi-
kácii procesu verejného obstarávania 
sme s víťaznou firmou Reinter, s.r.o., 
podpísali zmluvu o dielo a 6. apríla 
odovzdali stavenisko. Firma praco-
vala aj počas núdzového stavu vyhlá-
seného vládou SR pre COVID-19. 
Boli realizované búracie práce, bol 
prehĺbený suterén, kde bude vytvo-
rený depozitár obrazov. V  suteréne 
bolo zrealizované otlčenie omietok, 
injektáž a  izolácia stien, spevnenie 
základov podbetónovaním a pribe-
tónovaním. Na prízemí boli vybúra-
né priečky, podhľady, boli vysekané 
otvory a  vymurované nové priečky. 
Ukončenie stavebných prác predpo-
kladáme už v novembri 2020. 

V súčasnosti prebieha verifikácia 
verejného obstarávania na vybave-
nie a zariadenie priestorov budúcej 
galérie a turistického informačného 
centra, po vysúťažení bude v  no-
vozrekonštruovaných priestoroch 
inštalovaný kamerový systém, ga-
lerijný systém, nábytok, ozvučenie, 
prezentačný systém a potrebné IKT 
vybavenie.

Galériu a  turistické informačné 
centrum by sme chceli otvoriť za-
čiatkom roku 2021. Počas celého 
roka 2021 a v rámci projektu sa budú 
v nových priestoroch realizovať ce-

zhraničné podujatia v oblasti ume-
nia a kultúry – cezhraničné výstavy 
výtvarného a sochárskeho umenia, 
stretnú sa  umelci zo zúčastnených 
krajín na maliarskych a sochárskych 
sympóziách, budú prebiehať cezhra-
ničné Otvorené tvorivé dielne pre 
obyvateľov a návštevníkov regiónu, 
v ktorých lektori zo susednej krajiny 
predstavia kúsok svojej histórie, na-

učia záujemcov historické regionál-
ne techniky a  inovatívne výtvarné 
techniky.

Veríme, že sa nám realizáciou 
projektu podarí zachrániť jednu 
z najkrajších budov v meste, dať jej 
zmysluplnú funkciu, vtiahnuť ľudí 
do kultúrneho diania inovatívnymi 
tvorivými a informačnými formami.

jama

Mesto uspelo svojím projektom s názvom Umením búrame hranice v programe cez- 
hraničnej spolupráce 2014 – 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. V rokoch 
2019 až 2021 sa zrekonštruuje národná kultúrna pamiatka Zlatý býk. V jej priesto-
roch vznikne mestská galéria a moderné turistické informačné centrum.
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pobačeňe Miža z varoša

Každi daco zna. Každi dačomu rozumi. Ľem dachtori našo politici šicko 
znaju a šickomu rozumeju. Tak začal hutorec poobedze muj Ďula. Chto to Ďula? 
Muj sušid. Furt, kec pridze zvonkaľ, ta pridze zoz dajakima mudrovaňami. 

Žena ho na obid poslala kupic knedľik. Bizovňe bula pritim i bešeda o mo-
dernej doboj. Bo spuščil: „Najnovši vidumaľi, že obchodi muša buc u ňedzeľu 
zavarte. Ta oprobujce kupic knedľu u ňedzeľu na obid. Bul mi na pumpoj, 
ta na mňe pumpar patrel, či mam šickich pohromadze. Jagbač sebe dumal, 
že sebe zoz ňoho robim kepki, bo še me opital, či mi vajca ňetreba. Pochodzil 
mi cale mesto, no jagbač budzem mušec sam zamišic na totu knedľu. Ozdaľ 
sebe i obchod zoz ňu otvorim, bo jednu knedľu uvaric, še aňi ňeoplaci. Ozdaľ 
toto ma buc navod na moderne podnikaňe. Toho, co ľudzom treba a še jim 
ňedostava. Abo idzeme dopredku smerom nazad.“

Vaš Mižo z varoša

Mojo male starojsci

Deratizácia je súhrn 
systémov zameraných 
na reguláciu škodlivých 
hlodavcov. Vykonáva 
sa hlavne za účelom 
ochrany ľudského zdravia, 
aby sa predišlo šíreniu 
infekčných ochorení, 
ktoré hlodavce prenášajú. 

Predchádza sa takto aj ekono-
mickým škodám, ktoré by mohli 
vzniknúť, napr. znehodnoteniu to-
varov, poškodeniu káblov elektric-
kého vedenia či požieraniu poľno-
hospodárskych produktov. Povin-
nosť deratizácie vyplýva zo zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia.

Mesto už niekoľko rokov po 
sebe zabezpečuje deratizáciu pra-
videlne a  nie iba v  prípade zvýše-

ného výskytu hlodavcov. Vykonáva 
ju odborná firma, ktorá disponuje 
príslušnými povoleniami. Derati-
zácia sa vykonáva priebežne v jed-
nomesačných intervaloch v období 
od apríla do decembra. V  minu-
losti sa vykonávala len tzv. jarná 
a  jesenná deratizácia a  jej účinok 
nebol uspokojivý. Vykonávať zá-
sah raz mesačne počas roka mimo 
zimných mesiacov sa osvedčilo 
a  problémy s  výskytom hlodav-
cov sa minimalizovali. V  prípade 
zvýšeného výskytu potkanov, a  to 
či už v  blízkosti bytového domu 
na sídlisku, prípadne na verejnom 
priestranstve, odborná firma v  le-
hote do 48 hodín od nahlásenia 
vykoná deratizačný zásah. Dôležité 
je uvedomiť si skutočnosť, že  hlo-
davce sa nedajú zlikvidovať úplne 
na sto percent, ide o ich reguláciu, 
aby sa nepremnožili.

nč

Deratizácia v meste

VRCHNÁKY 
PRE MAROŠKA

Nie každý má to šťastie byť 
zdravý. Stáva sa, že hendikepo-
vaných ľudí ľutujeme, prípadne 
sa na chvíľu pozastavíme nad ich 
životom, osudom. V prípade detí 
zo  Základnej školy, J. Švermu 6 
v  Michalovciach to tak nebolo. 
Práve naopak. Našli sme spôsob, 
akým môžeme pomôcť Maroškovi. 
Ľahko a bez veľkej námahy. Začali 
sme zbierať vrchnáky z PET fliaš, 
ktoré poslúžia rodine na zakúpenie 
špeciálnych pomôcok uľahčujú-
cich jeho život. Deti aj zamestnan-
ci školy ukázali svoju empatiu a to, 
že majú hlavu, dušu, ruky a  srdce 
na pravom mieste. Podarilo sa nám 
nazbierať pre Maroška 12 vriec 
vrchnákov, ktoré odovzdal riaditeľ 
školy Maroškovmu otcovi. Aj touto 

cestou nášho kamaráta pozdravu-
jeme a želáme mu zlepšenie zdra-
votného stavu.

ÚSPEŠNÝ PROJEKT
Po dlhšej prestávke spôsobenej 

pandémiou koronavírusu sme sa po 
nástupe do školy pustili realizovať 
projekt podporený mestom Micha-
lovce. Priestory horných a dolných 
chodieb školy už zdobí osem sepa-
račných nádob spolu s informačný-
mi tabuĺami s presným návodom, 
čo patrí a čo nie do nádob na pa-
pier a  plast. Aj týmto projektom 
dávame verejnosti na  vedomie, že 
pedagógom i žiakom na "Dvojke" 
na  ochrane životného prostredia 
záleží. Ďakujeme a tešíme sa na ďal-
šie výzvy týkajúce sa ochrany život-
ného prostredia.

ZŠ, J. Švermu 6

Ani koronavírus
nás nezastavil

Redakcia novín 
Michalovčan opakovane 
prijímala od čitateľov 
požiadavky uverejniť 
mená tých, s ktorými sme 
sa rozlúčili či spomienku 
na nich. 

V snahe vyhovieť neutíchajúce-
mu dopytu sme sa obrátili na spo-
ločnosť, ktorá pre Mesto Michalov-
ce poskytuje poradenstvo a  služby 
v oblasti ochrany osobných údajov 
a  požiadali sme ich o  stanovisko, 
ako v tejto veci čitateľom vyhovieť. 
Sme radi, že na základe ich odpo-

rúčania môžeme spoločenskú rub-
riku novín Michalovčan opätovne 
zaviesť ako formu platenej inzercie, 
za obsah ktorej nesie zodpovednosť 
jej objednávateľ. V tejto rubrike tak 
bude opäť možné uverejniť mená 
tých, ktorí nás opustili, spomien-
ku pri príležitosti výročia úmrtia 
(jeden rok, päť, desať a  15 rokov) 
a poďakovanie smútiacej rodiny. 

V  prípade záujmu kontaktujte 
Turistickú informačnú kanceláriu na 
mestskom úrade osobne alebo mai-
lom na iveta.pazicova@msumi.sk, 
gabriela.kovtunova@msumi.sk ale-
bo telefonicky na čísle 056/6864105. 

ms

Vraciame sa 
k spoločenskej rubrike

Občianske združenie 
Pomoc rodine realizuje 
od mája do decembra 
2020 projekt s názvom 
Obhajoba ľudských práv 
žien zažívajúcich násilie 
v intímnych vzťahoch. 

Hlavným cieľom projektu je pre-
vencia a eliminácia diskriminácie 
žien vystavených násiliu. Čiastko-
vé ciele sú zamerané na  spoluprá-
cu s inštitúciami formou stretnutí 
pracovnej skupiny, zameraných 
na  zvýšenie citlivosti, informova-
nosti a  zručnosti. Zamerané sú aj 
na vzdelávanie koordinátorov a ko-

ordinátoriek základných a stredných 
škôl a zdravotníckeho personálu. To 
prispeje k scitliveniu v problematike 
násilia a zabezpečí prístup k  infor-
máciám. Tento rok je zároveň jubi-
lejným 20. rokom pre naše občian-
ske združenie. Projekt je realizovaný 
s  finančnou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR v rámci dotačného 
programu na  presadzovanie, pod-
poru a ochranu ľudských práv a slo-
bôd, a na predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xe-
nofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie. Za obsah 
tohto dokumentu výlučne zodpove-
dá Pomoc rodine.

OZ Pomoc rodine

Pomoc ženám 
vystaveným násiliu

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Po ústupe opatrení 
súvisiacich s pandémiou 
Covid-19 sa naplno 
prebúdza aj letná turistická 
a kúpacia sezóna na 
Zemplíne, zhodli sa 
na svojom stretnutí 11. júna 
členovia predstavenstva 
Zemplínskej oblastnej 
organizácie cestovného 
ruchu a pozvaní hostia. 

Rekreačné strediská pri Zem-
plínskej šírave sú na letnú sezónu, 
ktorá sa oficiálne začala v ponde-
lok 15. júna, pripravené. Zástupco-
via samospráv, spravujúci jednotli-
vé rekreačné strediská pri Zem-
plínskej šírave v ich katastrálnom 
území, sa  vyjadrili, že rekreačné 
strediská sú vykosené a prebehla 
na nich pravidelná údržba. Kosby 
realizoval aj  správca povodia ako 
aj Správa ciest Košického samo-
správneho kraja. Počnúc týmto 
dátumom sa otvoria aj informačné 
centrá. 

Regionálna hygienička MUDr. 
Janka Stašková, MPH informovala, 
že oficiálna kúpacia sezóna sa tento 
rok začne 1. júla a skončí 31. au-
gusta. Prevádzkovatelia prírodných 
aj umelých kúpalísk musia dodr-
žiavať nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva bude zabezpečovať pra-
videlné odbery vzoriek vody z prí-
rodných aj umelých kúpalísk a vý-
sledky rozborov budú zverejňované 
na ich webovej stránke. Umelé 

kúpaliská budú postupne otvárané 
v Klokočove a v Kaluži na základe 
platných rozhodnutí Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva. 
Do ich otvorenia môžu návštevníci 
využiť aj Thermalpark Šírava, ktorý 
je už toho času otvorený. 

Vedenie Zemplínskej oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 

sa rozhodlo pre tento rok neuspo-
riadať žiadne oficiálne otvorenie 
letnej turistickej sezóny, ako to 
bolo zvykom po minulé roky. 
Dôvodom sú najmä pandemické 
opatrenia. „Keďže sme nevedeli, 

ako sa vyvinie situácia v súvislosti 
s COVID-19, rozhodli sme sa pre 
tento rok oficiálne otvorenie letnej 
turistickej sezóny 2020 neusporia-
dať,“ vyjadrila sa predsedníčka 
predstavenstva Zemplínskej ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Ing. Monika Hudáčková. 
Správca vodnej nádrže v spoluprá-

ci so samosprávami, podnikateľmi, 
Správou ciest KSK, Slovenským 
rybárskym zväzom a  Policajným 
zborom rokujú o zavedení nových 
pravidiel parkovania na brehoch 
Zemplínskej šíravy. Osadením 

zvislého dopravného značenia sa 
umožní koncentrovať parkovanie 
áut na vopred určené plochy, čím 
umožníme návštevníkom Zem-
plínskej šíravy vychutnať si väčší 
komfort, pohodlie a pokojný prie-
beh rekreácie na brehoch „zem-
plínskeho mora“.

Patrik Cimprich

Oficiálna letná sezóna sa začína 
aj na Zemplínskej šírave 

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ 
ČIN ROKA 2019
Pre pandémiu koronavírusu 
sa slávnostné podujatie To 
najlepšie, čo v meste máme, 
spojené s odovzdávaním 
titulov Čin roka, v marci 
konať nemohlo. Vzhľadom 
na pretrvávajúce obmedzenia 
a v záujme zachovania 
dôstojnosti a slávnostnej 
atmosféry tohto kultúrneho 
podujatia budú ocenenia 
odovzdané v nasledujúcom roku 
spolu s oceneniami za rok 2020.

rr

Klientsky režim Mestského úradu Michalovce
Od pondelka 15. júna platia štandardné odporúčané klientske hodiny: 

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30 • Streda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 • Piatok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Žiadame všetkých, aby aj naďalej rešpektovali a dodržiavali platné rozhodnutia a odporúčania na ochranu verejného zdravia, 

naďalej je povinné nosenie rúška v priestoroch úradu, použitie dezinfekcie na ruky pri vstupe do budovy a dodržiavanie odstupov 
podľa vyznačených značiek na podlahe.
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Starajú sa o naše zdravie

V Nemocnici Svet zdravia Mi-
chalovce pôsobíte ako primár od-
delenia úrazovej chirurgie a  ste 
hlavným lekárom Centra športo-
vej medicíny. Ako sa začala vaša 
profesionálna dráha? 

Som odchovanec košickej 
traumatológie a  od začiatku som 
pôsobil pod vedením nestora 
MUDr. Ladislava Mruga, ktorý 
zakladal traumatologické oddele-
nie v  Michalovciach. Tento lekár 
je známy tým, že úspešne odde-
lil špecializáciu traumatológie 
od  chirurgie a  v  tých časoch na-
sadil veľmi vysokú úroveň ošet-
rovania úrazov podľa najnovších 
poznatkov. V  Michalovciach pra-
cujem od roku 1994, no keďže sme 
chceli poskytovať vyššiu kvalitu 
ošetrovania našim pacientom, veľ-
mi často sme navštevovali vyššie 
pracoviská na Slovensku, v  Čes-
ku a  zahraničí. Získané poznat-
ky a  nové postupy sme následne 
prinášali k  nám do  Michaloviec 
a aplikovali ich v praxi. Osobne sa 
okrem všeobecnej traumatológie 
úzko špecializujem na chirurgiu 
ruky, kde sa okrem iného venujem 
aj nadstavbovým veciam, akými 
sú plánované výkony – úrazové 
aj neúrazové. Spomeniem naprí-
klad artroskopie zápästia, palca, 
rekonštrukcie drobných kĺbov, 
riešenia artrózy zápästia a reu-
matické ochorenia. Všetci lekári 
v našom tíme sa venujú rozdielnej 
užšej špecializácii, aby sme vedeli 
kvalitatívne poskytnúť pacientovi 
čo najvyššiu úroveň starostlivosti. 

Môžete našim čitateľom priblí-
žiť hlavnú náplň práce na oddele-
ní úrazovej chirurgie?

Snažíme sa pokryť čo najširšie 
spektrum úrazov. Užšiu špecializá-
ciu máme pre všetky končatinové 
úrazy. Výnimkou sú úrazy chrbtice 
a ťažké úrazy panvy, ktoré posiela-
me na vyššie pracovisko. V  súčas-
nosti však už v  našej nemocnici 
pôsobia dvaja špecialisti – neu-
rochirurgovia, takže vieme rozšíriť 
spektrum aj o  poranenia chrbtice 
a centrálnej nervovej sústavy, ktoré 

sme doteraz neriešili. Ošetrujeme 
aj popáleniny a  poranenia detské-
ho skeletu, ktoré menšie okolité 
nemocnice nevykonávajú. Robíme 
aj  ťažšie a  rekonštrukčné výkony, 
čiže riešime aj poúrazové stavy. 
Úzko spolupracujeme s  ortopé-
diou, kde si pomáhame v  jednot-
livých odbornostiach. Mali sme tu 
napríklad aj najlepších odborníkov 
na chirurgiu ruky z Českej republi-
ky, medzi ktorých nepochybne pat-
ria aj MUDr. Radek Kebrle, MUDr. 
Aleš Fibír, PhD. A doc. MUDr. Ja-
roslav Pilný, PhD. V Michalovciach 
nám pomáhali so zavádzaním no-
vých metód. Sme pracovisko, kto-
ré robí tieto výkony na Slovensku 
nadštandardne.

Aké úrazy sa vyskytujú najčas-
tejšie? 

Najčastejšie sú to výrony člen-
ka, kolena, drobné rezné a  tržné 
poranenia. Zo zlomenín pora-
nenia krčka stehennej kosti, kto-
ré vznikajú hlavne u generácie 
vo vyššom veku, kde sa často vy-
skytujú osteoporotické zlomeniny. 
Do tejto skupiny patria napríklad 
zlomeniny bedrového kĺbu a zlo-
meniny zápästia. Vlastné špeci-
fikum majú zranenia v  detskom 
veku, kde sú najčastejšie zlome-
niny v  oblasti horných končatín, 
predkolenia a členku. Zároveň 
máme v  rámci centra športovej 
medicíny aj časté poranenia kĺbov, 
ktoré ošetrujeme miniinvazívne – 
artroskopicky, napríklad ošetrenia 
kolien, ramien, členkov, zápästí 
a palca.

Čo znamenal vznik Centra 
športovej medicíny pre obyvate-
ľov nášho regiónu? 

Centrum je viac-menej funkčná 
jednotka, ktorú tvorí prepojenie 
spolu s  lekármi z ortopédie a slúži 
na ošetrenie športových úrazov – 
od primárnej diagnostiky, liečby, 
prípravy k  samotným operačným 
výkonom s nadväznosťou na reha-
bilitáciu. Naše centrum však neslú-
ži len profesionálnym športovcom, 
ale všetkým ľuďom. Aj tu zavádza-
me do praxe nové metódy, ktoré 
sme si priniesli zo zahraničia, ako 
napríklad artroskopické metódy 
s  použitím nových šicích a  fixač-
ných materiálov. Moderné mate-
riály majú ohromnú pevnosť a  ich 
výhoda je hlavne v tom, že pacienti 
nevyžadujú imobilizáciu ortézami 
a funkčnú liečbu začínajú okam-
žite po operácii. Operovali sme 
u  nás už aj niekoľko profesionál-
nych športovcov – hokejistov HK 
Dukla Ingema Michalovce, hráčku 
Slovenskej hokejovej reprezentácie, 
aj hráča MFK Zemplín Michalovce 
Martina Trusu. V jeho prípade sme 
úspešne riešili komplikovanú zlo-
meninu predkolenia. 

Aké novinky máte na vašom 
oddelení?

Spektrum úrazov a  náročnosť 
na ošetrenie jednotlivých úrazov 
ustavične rastie. Neprestajne sa vy-
víjajú nové materiály, a  preto sme 
v poslednom období pri nerekon-
štruovateľných zlomeninách hor-
nej časti ramennej kosti zaviedli 
do praxe náhrady reverznou proté-
zou ramenného kĺbu. Školenie na-
šich lekárov prebiehalo na vyšších 
pracoviskách v  Prahe, vo Varšave 
a vo Viedni. Keďže je takáto špecia-
lizácia len u nás, riešime aj porane-
nia z  okresu Vranov, Humenné, 
Svidník a Snina. 

Počas svojej praxe ste sa stretli 
s množstvom ťažkých a kompliko-
vaných prípadov. Priblížite nám 
nejaký?

Medzi najťažšie stavy u nás urči-
te patria bodné a strelné poranenia 
v oblasti hrudníka, hlavy a brucha. 
Pri bodných ranách v oblasti srdca 
je úspešnosť na všetkých praco-
viskách pomerne malá. Mali sme 
dvoch pacientov po bodnom pora-
není srdca, ktorí aj napriek našej 
enormnej snahe neprežili. No v mi-
nulosti máme aj úspešné ošetrenie 
poranenia srdca emeritným primá-
rom Mrugom. V  nedávnej minu-
losti to bolo ťažké strelné porane-
nie hrudníka so silným krvácaním 
v  tesnej blízkosti srdca, ktoré sme 
úspešne zvládli a  pacient sa vrátil 
do bežného života. Strelné porane-
nia sa vyskytovali hlavne v 90.  ro-

koch, aktuálne stúpajú poranenia 
nožom a  ťažké poranenia pri do-
pravných nehodách. 

Ako by ste opísali prácu v mi-
chalovskej nemocnici?

Nová budova, nová organizácia 
práce a  nové technológie nám po-
skytujú oveľa komfortnejšie pros-
tredie pre našu činnosť. Pribúdanie 
nových odborností, ako napríklad 
invazívna angiológia, ktorá nám po-
máha pri polytraumách, je veľkým 
plusom pre nás a našich pacientov. 
Spomeniem aj tím neurochirurgov, 
ktorí rozšírili spektrum výkonov. 
Takisto chirurgické a urologické 
oddelenie s detskou urológiou, kto-
rá nám pomáha pri liečbe týchto 
poranení. Jednoznačne nová orga-
nizačná štruktúra, nové operačné 
sály, nové vybavenie a hlavne nové 
odbornosti, ktoré ohromne roz-
širujú spektrum našich výkonov, 
pomohli zvýšiť kvalitu zdravotnej 
starostlivosti a  dovolím si pove-
dať, že v tomto smere sa už blížime 
k vyšším pracoviskám. 

Čoraz častejšie ochorenie, 
syndróm karpálneho tunela, má 
stúpajúcu tendenciu aj u mladých 
ľudí. Venujete sa aj tejto proble-
matike?

Áno, operujeme veľké množ-
stvo karpálnych tunelov. V  spolu-
práci s  kolegami z  Českej repub-
liky sme zaviedli endoskopické 
operácie v  celkovej anestézii. Je to 
pre pacienta nenáročný miniinva-
zívny výkon s  dvoma malými ra-
nami s  veľkosťou do 5 mm a trvá 
ani nie 10 minút. Toto ochorenie 
sa s rastúcou digitálnou dobou čo-
raz častejšie objavuje u  mladých 
ľudí, ale je to ochorenie aj staršej 
populácie. Keďže zákrok je možné 
vykonávať aj v  lokálnej anestézii, 
pre starších pacientov je menej za-
ťažujúci. Pri týchto endoskopických 
zákrokoch je rekonvalescencia ove-
ľa rýchlejšia a pacient môže na tretí 
až siedmy deň plne fungovať. 

Aké sú vaše vízie a plány do bu-
dúcna?

Pravidelne sledujeme najnovšie 
trendy a zvlášť to vidíme v materiá-
loch, s ktorými pracujeme. Aktívne 
spolupracujeme s  firmami, ktoré 
nám pomáhajú získavať skúsenosti 
s  ich implantátmi v  zahraničných 
centrách. Toto je pre nás asi najväč-
šia priorita idúca ruka v ruke s vý-
chovou novej generácie úrazových 
chirurgov. Poskytnúť pacientovi 
najmodernejšiu možnú liečbu s po-
užitím inovatívnych materiálov. 

red

Pokračujeme v predstavovaní lekárov, ktorí pôsobia v michalovskej nemocnici. V tomto čísle vám prinášame rozhovor 
so známym chirurgom úrazovej medicíny MUDr. Marošom Eľkom. 

MUDr. Maroš Eľko 
primár oddelenia 
úrazovej chirurgie, 
hlavný lekár Centra 
športovej medicíny, 
zástupca hlavného 
lekára pre traumatológiu 
nemocníc Svet zdravia



HARMONOGRAM 
letných denných mestských 
táborov na michalovských 

základných školách 

1. – 3. JÚL 
ZŠ, J. Švermu 6

6. – 10. JÚL
 ZŠ, J. Švermu 6 • ZŠ, Krymská 5

13. – 17. JÚL 
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4

ZŠ, Moskovská 1

20. – 24. JÚL 
ZŠ, J. A. Komenského 1

3. – 7. AUGUST 
ZŠ P . Horova, Kpt. Nálepku 16

10. – 14. AUGUST 
ZŠ, Školská 2

17. – 21. AUGUST
ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných 
škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ v termíne 
do 24. júna. Poplatok na deň je 8 € (desiata 1 €, obed 1,50 €). 

Podľa ponúkaného programu letných táborov na jednotlivých ZŠ 
môže dôjsť k navýšeniu poplatku. 

5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Kultúrne zariadenia 
Košického samosprávneho 
kraja boli z dôvodu 
rozšírenia ochorenia 
Covid-19 zatvorené 
od 10. marca. Svoje brány 
otvorili po uvoľnení 
opatrení až 18. mája. 
Aby však zostali počas 
jarných mesiacov 
v kontakte so svojimi 
čitateľmi, pripravili 
virtuálne prehliadky, 
online aktivity či súťaže.

Na túto novú situáciu zareago-
vala aj Zemplínska knižnica Go-
razda Zvonického v Michalovciach. 
V  spolupráci s  OZ Entrée, ktoré 
funguje pri knižnici, pripravila tvo-
rivú súťaž Môj literárny obľúbenec. 
Konala sa v  termíne od 24. apríla 
do 15. mája v  on-line priestore. 
Do súťaže sa mohol prihlásiť každý, 

vek nebol prekážkou. Päťdesiat pri-
hlásených prác pochádzalo od detí 
zo základných škôl z Michaloviec 
a okolia, zo Strednej odbornej ško-
ly obchodu a  služieb Michalovce, 
ale prišli aj práce z Košíc. Súťažiaci 
mohli použiť rôzne výtvarné tech-
niky a materiály.

Práce hodnotila široká verejnosť 
prostredníctvom hlasovania na in-
ternetovej stránke knižnice. Na zá-
klade spracovania údajov správcu 
on-line hlasovania, vyhlasovatelia 
ocenili všetkých zúčastnených dip-
lomom a prvých desať miest vec-
nými cenami – knihou a  ročným 
zápisným do knižnice. Na prvom 
mieste sa umiestnila Tamara Čupo-
vá (Košice), druhé miesto obsadila 
Dorotka Dóciová (Bracovce) a tre-
tie miesto patrí Simone Oravcovej 
(Strážske). 

Výhercom odovzdala ceny riadi-
teľka Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického Alena Vasiľová 10. júna 
priamo pred budovou knižnice.

Mgr. Z. Chmurovičová

Môj literárny 
obľúbenec

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

MARTA HLUŠÍKOVÁ – O NESMRTEĽNEJ ŽIAROVKE, VEĽRYBE 
A INÝCH ZVIERATÁCH
dramatizované online čítanie, www.zkgz.sk

PETER KARPINSKÝ – ŽIVOT JE BOJ!
dramatizované online čítanie, od 3. júla, www.zkgz.sk

CYKLUS PREDNÁŠOK Z ČESKEJ HISTÓRIE
Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie
6. júla o 15.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
66. ročník, v digitálnom priestore, nesúťažná prehliadka 
v umeleckom prednese poézie a prózy Facebook Zemplínske 
osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA HVEZDÁRNE
prehliadka budovy, www.hvezdaren-mi.sk

NÁVRATY V ČASE
história Zemplínskeho múzea od jeho založenia až po súčasnosť 
videoprezentácie, máj – jún, Facebook Zemplínske múzeum 

NÁŠ NAJ...
hlasovanie o naj predmet zo zbierok Zemplínskeho múzea
máj – jún, Facebook Zemplínske múzeum 

Výstavy
OBRAZY Z TREZORU
do 30. júna, galéria ZOS

VÝBER Z TVORBY
autorská výstava – Marián Kopko, od 1. júla, malá galéria MsKS

ROZMANITÝ SVET HÚB
od. 1. júla, Zemplínske múzeum
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Marek Janák
Amália Delimanová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Michalovce – Európske mesto športu 2019

hostia: Ing. J. Sokologorský – zástupca primátora, 
Mgr. Lívia Kalaninová – športová referentka MsÚ

repríza z februára 2020 
uvidíte v piatok 26. júna, v pondelok 29. júna a v stredu 1. júla

Záznam 
Téma: Svet, ktorý v sebe nosím

Koncert tanečného odboru SZUŠ Talentum
repríza z októbra 2019

uvidíte od piatka 26. júna 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.

Juraj Valnoha  
a Mgr. Veronika Holinková

Miloš Furda  
a Andrea Marcinčáková

Ing. Miroslav Ivanko  
a Mgr. Zuzana Liptáková

Mgr. Marcel Makovič  
a Mgr. Veronika Bejdová

Mgr. Marek Surový  
a Ing. Daniela Fürsterová

Bol 19. jún a určite patril 
medzi tie s nádychom 
výnimočnosti. Na takúto 
charakteristiku dňa je 
viacero dôvodov. Bol sviatok 
Božského srdca, ktoré 
pomyselne bilo ako zvon. 

Bola to óda na život pre dvoch mla-
dých ľudí, ktorí v našom kaštieli uzav-
reli manželstvo. Mala som tú česť byť 
medzi pozvanými hosťami a uvedomiť 
si dôležitosť a hodnotu vzťahov, ktoré 
sa nekĺžu po povrchu, ale načierajú 
do hĺbky ľudského vnútra. V  kaštieli 
sa tak snúbila historickosť okamihu 
s  tým prítomným, v  ktorom spomí-

naná historickosť voňala človečinou. 
Alica a Jakub, ktorým patril tento deň, 
boli jasným dôkazom toho, že láska je 
živá a  dáva život. Jeho pulz sa musel 
dotknúť každého z prítomných.

Niekde som počula myšlienku, 
že  srdce je mysľou. Pre túto charak-
teristiku je ono jediným vhodným 
priestorom pre zrod lásky. Tej, ktorá 
nekalkuluje, lebo by láskou nebola. 
Nezištná láska má charakter daru, 
ktorý prúdi bez obmedzení do života 
toho druhého. Alica a Jakub ďakujeme! 
Uzavretím manželstva ste nás mnohé-
mu naučili. Tie vaše srdcia sú v  láske 
podobné tomu Božskému srdcu. Tok 
rieky vašich životov nech prúdi a ovla-
žuje ako piatkový dážď našu zem.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Od 1. júla dochádza v ko-
munite saleziánov, ktorá pôsobí 
na území nášho mesta, k zmene. 
Z komunity odchádza Don Pavol 
Pipka. Veriaci a mládež mu ďa-
kujú za aktívne deväťročné pô-
sobenie. Niekto múdry povedal: 
„S  kým sa stretávaš, takým si!” 
Don Pipka pristupoval k človeku 
s pokorou. Vedel povzbudiť slo-

vom, modlitbou i osobným prí-
kladom. Možno pokojne konšta-
tovať, že v zemi ľudského vnútra 
tak zostáva hlboká brázda, ktorá 
je skúsenosťou dobra. Ono je kľú-
čom k odvahe kráčať za Kristom 
a v tomto duchu žiť pre druhých. 
Jeho novým pôsobiskom bude 
Bratislava – Petržalka. 

Saleziánska rodina

Boli sme pri tom

Zmena u saleziánov

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE moje mesto 
mojemesto@msumi.sk



n	26. júna od 08.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. odeská č. 2, 
Ul. moskovská č. 8, 10, 12

n	30. júna od 08.40 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. Štefana Fidlíka č. 
d. 39 – 71 nepárne a 34 – 64 párne, Ul. SNP č. d. 2 – 40 párne, 20B, 
31 – 59 nepárne, 65 – 79 nepárne, 341, 5723, 3963, 6294, 6751/301 
a parcely č. 355/3, 359, 437

n	6. júla od 08.00 hod. do 13.30 hod., úseky: časť Topoľany, Ul. letná 
č. d. 1 – 33 nepárne a 2 – 12 párne a 21A, 6A, 5860

n	8. júla od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Topoľany, Ul. 
topolianska č. d. 82 – 128 párne

n	9. júla od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Topoľany, Ul. letná 
č. d. 1 – 33 nepárne, 2 – 12 párne, 21A, 6A, 5860

n	10. júla od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Topoľany, 
Ul.  topolianska č. d. 172 – 220 párne, 159 – 201 nepárne, 210A 
a parcely č. 527, 525, 524, 523, 522/2, 522/1

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž v Michalovciach (pri cintoríne).  

Tel.: 0908 435 573
n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach (pri Zekone).  

Tel.: 0949 716 152

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 Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 86, zo dňa 27. 11. 2019 a č. 118, zo dňa 29. 5. 2020 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) Stavby, č. súp. 836, práčovňa a  čistiareň, postavenej na parcele p.č. 4730/3 
v k.ú. Michalovce, vedenej na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN 
č.  4730/3, zast. plocha a  nádvorie o  celkovej výmere 2  114 m2, vedenej na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, stavby bez súpisné-
ho čísla (sklad), postavenej na parcele p.č. 4731 v k.ú. Michalovce, vedená na LV 
č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, zastavaná plocha a nádvo-
rie o celkovej výmere 527 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádza-
júce sa na Ul. lastomírskej, nová parcela C-KN č. 4730/19, o celkovej výmere 7 227 
m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením na základe geometrického plánu 
č. 14328810-14/2012, zo dňa 29. 3. 2012, z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, kto-
rý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
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,
C) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 914/70, druh pozemku zastavaná plo-
cha, výmera 18 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu 
č. 35024780-116/2019, zo dňa 23. 12. 2019, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 9. 1. 2020 pod č. G1-816/2019, oddelený z pôvodného pozemku 
C-KN p.č. 914/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 650 m2, LV 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
D) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 378/8, druh pozemku zastavaná plo-
cha, výmera 68 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu 
č. 35024780-156/2019, zo dňa 23. 12. 2019, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 29. 1. 2020 pod č. G1-814/2019, oddelený z pôvodného pozemku 
E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. Michalov-
ce, obec Michalovce, okres Michalovce,
E) novourčeného pozemku C-KN p.č. 380/9, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 50 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu 
č. 35024780-156/2019, zo dňa 23. 12. 2019, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 29. 1. 2020 pod č. G1-814/2019, vytvorený z pôvodného pozemku 
E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. Micha-
lovce, obec Michalovce, okres Michalovce a  z pozemku C-KN p.č. 380/9, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, 
obec Michalovce, okres Michalovce,
F) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 380/23, druh pozemku zastavaná plo-
cha, výmera 36 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu 
č. 35024780-156/2019, zo dňa 23. 12. 2019, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 29. 1. 2020 pod č. G1-814/2019, oddelený z pôvodného pozemku 
C-KN p.č. 380/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, LV 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
G) novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 380/24, druh pozemku zastavaná 
plocha, výmera 65 m2 a p.č. 380/25, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 17 
m2, k.ú. Michalovce, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 35024780-
156/2019, zo dňa 23. 12. 2019, úradne overeného Okresným úradom Michalovce 
dňa 29. 1. 2020 pod č. G1-814/2019, oddelené z pôvodného pozemku C-KN p.č. 
380/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, LV 5157, k.ú. Micha-
lovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
H) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 380/26, druh pozemku zastavaná plo-
cha, výmera 21 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu 
č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený z pôvodných pozemkov 
registra C-KN p.č. 379/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
389 m2 a pozemku C-KN p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 1379 m2, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce.

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote do 13. júla 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.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Štefánikova č. 20 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 13. júla 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Riaditeľka Michalovského domova seniorov
Ul. Jána Hollého 9, Michalovce, (ďalej len „MDS“)
vypísala dňa 22.06.2020 v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE:
vedúci/a sociálneho úseku Michalovského domova seniorov 
Názov zamestnávateľa: 
Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce 
Kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna
 práca výhodou,
b)  celková prax 5 rokov, v riadiacej činnosti minimálne 3 roky. 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 
Do 13.07.2020 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) musí byť žiadosť doručená 
na adresu: PhDr. Zlatuša Popaďáková, riaditeľka, MDS, Ul. Jána Holého 9, 07101 
Michalovce s označením „Výberové konanie vedúci/a sociálneho úseku – neotvá-
rať!“ Pri osobnom doručení na sekretariát MDS v zalepenej obálke, s tým istým 
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Úplné znenie výberového konania je zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Mi-
chalovce, na internetovej stránke MDS www.mids.sk a na verejne prístupnom 
mieste v MDS.

michalovce_srdce_zemplina



Hostovické lúky
Po dlhšej nedobrovoľnej 
prestávke pre pandémiu 
koronavírusu členovia 
najstaršieho michalovského 
Klubu slovenských 
turistov Turista konečne 
pokračovali v akciách 
zo svojho plánu. 

Na prvú túru si to namierili 
do oblasti NP Poloniny. V  Hosto-
viciach obdivovali najmasovejší 
výskyt kosatca sibírskeho u  nás 

a zašli aj na tunajší vojnový cinto-
rín, kde je pochovaných 112 voja-
kov padlých v  prvej svetovej voj-
ne. V  Osadnom si obzreli kryptu 
v  pravoslávnom chráme s  kostro-
vými pozostatkami vojakov taktiež 
z prvej svetovej vojny. Ďalšie kroky 
popri veľmi pekne upravenom pra-
meni ich zaviedli na náučný chod-
ník Udava – Solinka končiaci až na 
hranici v poľskej Balnici. Ideálne už 
letné počasie s vyjasnenou oblohou 
bez dažďa veľkou mierou prispelo 
k úspešnému výletu.

Anton Hasák

Majstrovstvá Slovenska 
junioriek sa uskutočnili 
21. júna v Topoľčanoch. 

O  medaily hrali štyri najlepšie 
družstvá zo základnej časti. Hráč-
ky Športového klubu stolného te-
nisu Michalovce vybojovali skvelé 
bronzové medaily. V prvom zápase 

zdolali Michalovčanky Majcichov 
5:2, druhý zápas im úplne nevyšiel. 
Zdolal ich totiž Ružomberok 3:4. 
V  treťom zápase prehrali s Topoľ-
čanmi 2:5. ŠKST Michalovce repre-
zentovali Jana Terezková, Monika 
Šinkarová a Ema Dudová. Trénermi 
družstva sú R. Terezka, D. Šinkar.

Ing. Dmitrij Šinkar

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FC SPARTAK TRNAVA
27. 6. 2020, 18.00 hod. (RTVS) 
Info: www.mfkzemplin.sk

Strelectvo
REGIONÁLNA LIGA 
Šariš Zemplín, 2. kolo 
Šariš Zemplín PCC, 2. kolo
21. 6. 2020, strelnica 
Info: Ing. G. Dobranský, tel.: 0905427540

Turistika
JÁNSKE OHNE
40. letný zraz KST Turista 
27. 6. 2020, 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

TRI HRADY ZEMPLÍNA
4. 7. 2020, 41. ročník
Info: www.kstmichalovce.sk

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

Majstrovstvá Slovenska
v stolnom tenise

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA


