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IQ olympiáda, súťaž pod záštitou ministra školstva Petra Plavčana 

IQ olymPIáda

IQ olympiáda prináša zábavnou 
formou aktivity, na ktoré v škol-
ských osnovách veľakrát nezostáva 
miesto. Súťaž je navrhnutá tak, aby 
deti mohli prejaviť svoje individuál-
ne schopnosti a zručnosti. S trochou 
nadsadenia sa dá povedať, že pre ich 
riešenie je potrebný iba „zdravý 
rozum“. Nejde teda o vedomostnú 
súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predo-
všetkým schopnosť samostatného 
logického uvažovania. 

Školy, kde sa percentuálne zapo-
jí najviac žiakov, budú odmenené 
spoločenskými hrami. Zároveň kaž-
dá zapojená škola získava 10% zľavu 
na nákup v internetovom kníhku-
pectve www.mrkvicka.sk.

Veľmi radi privítame zapojenie 
učiteľov, ktorí sú určite nedoceni-
teľne nápomocní pri organizácii 
a kontrole súťažiacich. Učitelia bo-
hužiaľ nemôžu súťažiť, ani si cvične 
vyriešiť zadanie. Môžu sa však re-
gistrovať do súťaže na stránke Vstup 
pre učiteľov/Chcem sa zaregistrovať. 
Kontrolujeme, či ste naozaj učiteľ 

na vašej škole, pretože sa tam väč-
šinou omylom registruje veľa detí, 
prípadne rodičov. Každý registro-
vaný učiteľ dostáva informácie o IQ 
olympiáde – o začatí/ukončení re-
gistrácie žiakov, o školských kolách, 
regionálnych kolách a o celoštátnom 
kole. Po schválení môžu učitelia po-
tvrdzovať žiakov svojej školy, filtro-
vať ich podľa triedy, takže uvidia, 
kto z ktorej triedy je registrovaný. 
Radi by sme aj touto formou po-
žiadali učiteľov, aby potvrdili všet-
kých registrovaných žiakov zo svo-
jej školy. Overenie pravosti žiakov 
je jedno z mnohých opatrení, ako 
znížiť riziko prípadných podvodov 
v školskom kole. U žiakov, ktorí 
postúpili do regionálnych kôl a nie 
sú potvrdení učiteľmi, musia koor-
dinátori regionálnych kôl overovať 
pravdivosť údajov. 

Školské kolá sa uskutočnia v ter-
míne 3. až 7. apríla 2017. IQ olym-
piáda je projekt určený pre žiakov 
II. stupňa základných škôl, teda 
žiakov piateho až deviateho ročníka 

a žiakov prímy až kvarty osemroč-
ných gymnázií, zameraný na rozvoj 
logického myslenia a identifikáciu 
talentovaných žiakov s nadpriemer-
ným inteligenčným kvocientom. Sú-
ťaž IQ olympiáda nie je na Sloven-
sku novým projektom, v roku 2017 
sa bude konať už jej siedmy ročník. 

IQ olympiáda bude v tomto roku 
prebiehať v troch kolách. Po škol-
skom, v ktorom budú súťažiaci riešiť 
úlohy on-line, budú nasledovať re-
gionálne kolá. On-line školské kolo 
trvá 30 minút, dá sa teda zvládnuť 
v priebehu jednej vyučovacej hodiny. 
V regionálnom kole Východ sa zú-
častní 80 najlepších detí zo školské-
ho kola, usporiadaného na školách 
v Prešovskom a Košickom kraji. 
Súťaž bude ukončená celoštátnym 
kolom pre 20 najlepších súťažiacich 
z každého regionálneho kola. Regi-
onálne kolo sa bude konať na pôde 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach. 

Žiaci budú súťažiť vo finále o veľ-
mi atraktívne ceny – notebook, iPAD, 
Lego Technic, knihy, logické hry 
a množstvo iných cien. Zároveň budú 
ocenené aj školy v každom regióne 
s najväčším percentuálnym podielom 
účastníkov v školskom kole. Mediál-
nu podporu zabezpečí Rádio Expres. 

Registrácia do súťaže prebieha 
od 1. do 31. marca 2017 na webovej 
stránke www.iqolympiada.sk kde 
nájdete aj ďalšie informácie. 

RNDr. Daniela Metesová

aktua l i ty
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IQ olympiáda je ďalším zo spôsobov, ako rozpoznať talent, rozvíjať ho a vzbu-
diť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí. Túto súťaž dlhodobo organizuje 
MENSA Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteli-
gentných ľudí. Jedným z cieľov a poslaním Mensy Slovensko je aj starostlivosť 
a rozvoj intelektového nadania detí. 



� aktuality

pobačeňe miža z varoša

Dumal mi sebe, že jak pridze jarňi slunočko, ta budzem sebe chodzic ľem 
na špacirki. Na špacirki mi chodzil, no s priveskom. Raz darmo, mac vnučata 
ta to preveľka radojsc pre nas staršich ľudzi. U ňedzeľu mi še doznal od svoho 
sina calotižňovi program. U pondzelok do kina, utorok na gitaru. U štredu 
maju fotbal u škoľe. Scihnul mi še ľem ozvac, či u ňedzeľu možem isc z babu 
do koscela. Jak me u pondzelok išľi do toho kina, ta mi obačil, jak še robja po-
riadki po žime na jardze. Ňedalo mi to a jak me po kiňe prišľi domu, ta me 
še s Patrikom puščiľi do poriadkov pred obiscom. Bo pod šňihom to vidno 
ňebulo, no jak zešol, ta bože dopuščeňe. Papirov, sačkov, po psoch podarunki 
i ľisca co nadul vitor. Jak me tak prataľi, ta vnučik še me opital: „Dzedu pred 
našim obiscom popratame a co ostatňe šmeci pred druhima vchodami?“ 
Bars mi dumal, co mu povedzec. „No, znaš, dňeška popratame mi a jutre 
druhi.“ No ňestalo še aňi druhi, aňi treci dzeň. Ostatňi dzeň išče me ľem višli 
z vchodu, muj Patrik zahlašil: „Voňi jakbač čekaju, že zaš šňih napada.“ Bul 
mi cicho, bo na to še ňedalo ňič povedzec.

Vaš Mižo z varoša

Jarni radosci

Phdr. marta horňaková
Na základe podnetov od občanov a vlastného zistenia predkladám túto 
interpeláciu: Prosím o riešenie problémovej dopravnej situácie, ktorá 
vniká na Sládkovičovej ulici pri autobusovej zastávke vedľa Parku štu-
dentov. Stáva sa, že v určitých časových úsekoch má na tejto autobuso-
vej zastávke zastaviť naraz viac autobusov, ako je na tento účel vyhra-
dený priestor, čo ohrozuje bezpečnosť občanov. Táto situácia vyžaduje 
zvýšenú opatrnosť od vodičov autobusov, vodičov osobných motoro-
vých vozidiel a tiež cestujúcich. Ako a v akom termíne je možné túto 
problémovú dopravnú situáciu riešiť? 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Zastávkový pruh bol vybudovaný v maximálnej dĺžke, ktorú dovoľovali 
technické podmienky. Jeho dĺžka je cca 60 m, čo umožňuje zastavenie 
4 sólo autobusov v tesnom radení. Mesto na základe Vášho podnetu vy-
zvalo hlavného prevádzkovateľa PAD v Michalovskom okrese spol. Arriva 
Michalovce, a.s., o úpravu zastávkového intervalu tak, aby sa zamedzilo 
čakaniu vozidiel na ceste II/582 Ul. Andreja Sládkoviča mimo zastávko-
vého pruhu.

Cesta na Športovej ulici sa nachádza hneď pri brehu Laborca. V zimnom 
období na ľadovej ceste dochádza k šmyku motorových vozidiel. Hrozí 
nebezpečenstvo vzniku nehody, pretože vedľa cesty nevedie chodník 
pre chodcov. Hrozí aj nebezpečenstvo zošmyknutia motorového vozid-
la do koryta Laborca, pretože medzi cestou, ktorá má na väčšom úseku 
sklon k brehu Laborca a strmým brehom Laborca, sa nachádza iba veľ-
mi úzky úsek a to bez akejkoľvek zábrany. Uvedené skutočnosti vyža-
dujú vhodné riešenie tohto problému. Obyvatelia tejto mestskej časti 
sa pýtajú, ako a v akom termíne je možné tento problém riešiť.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto sa riešením tohto problému zaoberalo už v minulosti. Pozemok, 
na ktorom sa komunikácia na Športovej ulici nachádza, je len sčasti 
vo vlastníctve Mesta. Časť pozemku pod komunikáciou, ako aj po krajni-
cu komunikácie od koruny hrádze nie je vo vlastníctve Mesta, preto nie je 
možné v súčasnom období uviesť konkrétny spôsob, ako aj termín riešenia 
tohto problému.

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
8. decembra 2016. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

6. 3.  rokovanie so zástupcami Jednoty dôcodcov Slovenska,  
OO Michalovce

6. 3.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov v MsKS
7. 3.  účasť na hodnotiacej schôdzi seniorov na Ulici A. Šándora
8. 3.  stretnutie k finančnému vysporiadaniu MsKS a v TaZS
9. 3.  rokovanie so zástupcami PR production
9. 3.  prijatie zamestnankýň mestského úradu pri príležitosti MDŽ
10. 3.  rokovanie na Úrade vlády SR v Bratislave
11. 3.  otvorenie celoslovenskej súťaže v mariáši
13. 3.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
13. 3.  zasadnutie komisie na prípravu Dňa učiteľov KSK v Košiciach
13. 3.  účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za I. volebný 

obvod Centrum
14. 3.  účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za II. volebný 

obvod Východ
15. 3.  prijatie úspešných žiakov Základnej školy T. J. Moussona
15. 3.  stretnutie s emeritnými zamestnancami MsÚ
15. 3.  účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za III. volebný 

obvod Juh
16. 3.  prijatie zástupcov odborového zväzu školstva
16. 3.  snem RZ MO Zemplín – michalovský región
17. 3.  otvorenie výstavy Dom, interiér, záhrada

aktivity primátora Zhromaždenia obyvateľov
Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých 
volebných obvodov sa uskutočnia počas pracovných dní 
od 20. do 24. marca vždy o 17.00 hod. Hlavným bodom 
programu bude doterajšie plnenie Programu rozvoja 
mesta na roky 2015 – 2018 a diskusia občanov a volených 
predstaviteľov mesta smerujúca k aktuálnym problémom 
mesta a jeho občanov.

DáTUm VOLebNý ObVOD mieSTNOSť
20. 3. IV. Západ, Sever ZŠ T. J. Moussona 
22. 3. V. Stráňany SOŠT, Partizánska 1
23. 3. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4
24. 3. VI. Topolianska TOPO-life, Topolianska 168

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce oznamujú
občanom mesta, že v uvedenom čase bude vypnuté verejné 

osvetlenie na uliciach: 
Jána Hollého, Štefánikova, Masarykova, Školská, 

Nad Laborcom, Konečná, Kukučínová a Vinianska cesta.

HODINA ZEME

Olympijský klub Michalovce 
Základná škola Školská 2, Michalovce

V sobotu večer vás všetkých čakáme pred našou školou 
s čelovkami, baterkami, lampiónmi.

Svetlá v okolí zhasnú a my si spoločne vychutnáme TMU a keď 
sa nezamračí, tak aj hviezdnu oblohu.

P r E  P r V ý c H  4 0  A J  S V I E T I A c I  d A r č E K .
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Známy pedagóg J. A. Komenský 
povedal: „Nemilovať knihu, znamená 
nemilovať múdrosť a nemilovať múd-
rosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Dnes sa vedomosti nadobúdajú 
rôznymi formami, nielen čítaním 
kníh. Napriek tomu je stále kniha 
najväčší priateľ človeka a od vyná-
lezu kníhtlače patrí medzi neod-
mysliteľných spoločníkov mladých 
či starých. 

Marec bol vyhlásený ako mesiac 
knihy roku 1955 na počesť význam-
ného slovenského buditeľa Mateja 
Hrebendu. Narodil sa a aj zomrel 
v marci, a už od narodenia poci-
ťoval lásku ku knihám. Význam-
ne sa podieľal na šírení slovenskej 
knižnej kultúry. Cestoval po celom 
Slovensku, čo mu umožnilo spájať 
knihy s predajom a šíriť osvetu. Za-
chránil mnoho kníh pred pálením 
a tým prispel ku vzniku knižníc. 
Kniha patrí medzi priateľov človeka 
od vynálezu kníhtlače. História kníh 
ide ruka v ruke s históriou prvých 
vyspelých civilizácií. Staroveká lite-
ratúra bola zdrojom predovšetkým 
náboženských presvedčení, názorov 
na vznik života či poučných prí-
behov. Od týchto čias sa pohľad 
na knihy a literatúru ako takú ne-
ustále menil. Knihy v sebe skrývali 
príbehy o láske, nenávisti, vojnách, 
trápeniach i radostiach knižných 
hrdinov. Prešli revolúciami viac ako 
dvadsiatich storočí, od papyrusu 
ku knižnej produkcii 21. storočia. 

V minulosti knihy patrili do rúk 
len vzdelaným, vysoko postaveným 
ľudom. Dnes sa kniha stala predme-
tom, ktorý spája ľudí rôznych veko-
vých skupín, bez ohľadu na pohla-
vie či politické názory. Knihy plnia 
i funkciu nadviazania sociálnych 
vzťahov. Často si kladieme otázku: 
„Má aj dnes význam venovať číta-
niu čas a námahu?“ Čítanie kníh 
obohacuje slovnú zásobu a zlepšuje 
vyjadrovacie schopnosti čitateľov. 
Pozitívne ovplyvňujú psychické pro-
cesy – skvalitňujú myslenie a tým, 
že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, 
môžu zlepšiť schopnosť sústredenia 
sa. Rozvíjajú fantáziu i tvorivosť. Sú 
podnetné – nútia čitateľa rozmýš-
ľať, polemizovať, hľadať odpovede 
a utvoriť si vlastné názory a spôsoby 
riešenia životných situácií. Slúžia 
ako jedna z foriem pasívneho oddy-
chu, relaxu a odstránenia stresu. 

Od rozšírenia internetu je ma-
rec nielen mesiacom knihy, ale práve 
aj mesiacom internetu. Či už patríte 
k verným „knihomoľom“ alebo ste prí-
ležitostný marcový čitateľ, nezabudni-
te, že knihy treba čítať s láskou.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

MEsIAc kNIHy
Rad čestnej légie 
pre Michalovčana

Michalovský rodák, veľvyslanec SR v Paríži 
Marek Eštok, získal najvyššie francúzske štátne 
vyznamenanie – Rad čestnej légie. 

Pri príležitosti návštevy SR mu ho v mene francúzskeho prezi-
denta Francoisa Hollanda odovzdal francúzsky minister zahranič-
ných vecí a medzinárodného rozvoja Jean-Marc Ayrault.

Šéf francúzskej diplomacie sa slovenskému ambasádorovi súčas-
ne poďakoval za všetko, čo na svojom poste urobil pre rozvoj fran-
cúzsko-slovenských vzťahov. Marek Eštok je slovenským veľvyslan-
com vo Francúzsku od roku 2010. 

Rad Čestnej légie zaviedol Napoleon Bonaparte ako vyzname-
nanie za vojenskú a civilnú službu, od roku 1804 sa používa ako 
štátne vyznamenanie. V súčasnosti je udeľované nielen za vojenský, 
ale aj kultúrny, vedecký a spoločenský prínos pre Francúzsko.

ts

z pera viceprimátora

Odmeňovanie v školstve
Ako poslanec Národnej rady Slo-

venskej republiky a člen výboru NR 
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport som zverejnil tlačovú správu 
o tom, že aj po 4 % zvýšení platov 
nepedagogickým zamestnancom 
zostala veľká časť z nich stále pod 
hranicou minimálnej mzdy. Vyzval 
som preto vládu SR, aby daný prob-
lém okamžite riešila.

Vo svojej výzve som napísal:
„Nariadením vlády zo 14. decem-

bra 2016 sa ustanovila nová stupnica 
platových taríf zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. 
Aj po 4 % zvýšení platov nepedago-
gickým zamestnancom zostala podľa 
navýšených platových tabuliek veľká 
časť platov kuchárok, upratovačiek 
a školníkov stále pod hranicou mi-
nimálnej mzdy. Zo zákona musia 
zamestnávatelia garantovať svojim 
zamestnancom minimálnu mzdu, 
školy sú tak nútené hľadať zdroje, 
ktorými dofinancujú ich platy aspoň 
na toto minimum.

Je neprijateľné, ak štát v jednom 
zákone povie, že minimálna slušná 
odmena za prácu je 435 € a v zapätí 
vydá nariadenie, v ktorom povie, 
že kuchárky si túto najnižšiu slušnú 

odmenu nezaslúžia. Na jednej stra-
ne vyhlasuje, že v plnej miere finan-
cuje školy a na druhej strane nie je 
ochotný uvoľniť ani minimálne po-
trebné množstvo peňazí a farizejsky 
to pokryje v legislatíve nariadením 
vlády, ktoré odporuje zákonu.

Preto som vyzval vládu Sloven-
skej republiky, aby sa touto nespra-
vodlivosťou, ktorá hraničí s bezo-
hľadnosťou a neúctou voči našim ku-
chárkam, upratovačkám, školníkom 
a ďalším nepedagogickým zamest-
nancom, okamžite zaoberala a pri-
jala také riešenia, aby tieto finančné 
prostriedky mali školy cez normatív 
hneď k dispozícii a prestali byť tlače-
né do bezvýchodiskovej situácie.”

Táto nespravodlivosť sa týka 
aj tabuliek pedagogických zamest-
nancov, najmä vychovávateliek 
v školských kluboch detí, učiteliek 
materských škôl i začínajúcich uči-
teľov. Osobne sa obávam toho, aby 
budúce kroky a riešenia, ktoré sa bu-
dú prijímať v školstve nesmerovali 
len k jednému jedinému, a to k to-
mu, že sa bude robiť všetko len pre 
to, aby sa nemuselo zamestnancom 
pridať. Budú sa znižovať nároky, 
zlučovať školy, posúvať počty v trie-

dach a odkladať riešenia problémov, 
pričom už včera bolo neskoro.

Trápiť by nás mal pritom aj poma-
ly sa blížiaci nedostatok učiteľov (veď 
nám dlhodobo rastie ich priemerný 
vek v školstve), na ktorých chceme 
mať prísne nároky. Kompetentní 
sa nezaoberajú šikanou na pracovis-
ku – mobbingom a bossingom, ktorá 
je odborníkmi definovaná ako psy-
chická vražda. Vôbec verejne nie sú 
zagarantované finančné zdroje, ktoré 
so sebou prinesie reformný program 
Učiace sa Slovensko. Bude sa rozho-
dovať na základe mýtov, že nás spa-
sia interaktívne tabule z eurofondov 
a nevyužijú sa všetky rezervy, ktoré 
sú k dispozícii pre najväčšiu investí-
ciu Slovenska – investíciu do vzdelá-
vania nielen ako motora hospodár-
stva, ale stromu hmotnej i duchovnej 
kultúry tohto národa.

Takže vážená vláda, média, verej-
nosť – vlastne vážení my všetci. Máme 
tu veľký problém a to, že ústavný člá-
nok 36, kde čítame “právo na odme-
nu za vykonanú prácu, dostatočnú na 
to, aby im umožnila dôstojnú životnú 
úroveň” sa dnes nerešpektuje. Túto 
nespravodlivosť musíme odstrániť.

Mgr. Miroslav Sopko

Príspevok poslanca NR SR

Môj brAt 
NEMá brAtA
V Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického v Michalovciach 
sme 3. marca pokrstili 
trblietkami a uviedli do života 
detskú knihu regionálnej 
spisovateľky Eleny Elekovej 
– Môj brat nemá brata.

Spisovateľku privítala s kyticou krá-
ľovná detských čitateľov knižnice Do-
minika Pehaničová a riaditeľka knižnice 
PhDr. Alena Vasiľová. Krstnými mamami 
boli dcéry spisovateľky Veronika a Elen-
ka, bez ktorých by kniha neuzrela svetlo 
sveta. Elena Eleková, vlastným menom 
MUDr. Katarína Varechová sa narodila 
a vyrastala v Sobranciach. V súčasnosti 
býva a pracuje v Michalovciach. Doteraz 
jej vyšli dve knihy pre dospelých, novela 
Život pri živote a Morituri.   

V roku 2016 jej vyšla prvá detská 
kniha Môj brat nemá brata. Texty v kni-
he sú plné humoru, ale aj farebnosti, 
vôní, chuti prírody, lásky, priateľstva 
a spolupatričnosti. V knihe sa však ho-
vorí aj o vážnych veciach – vzájomných 
vzťahoch detí v rodine, o vzťahoch rodi-
čov a detí, založených na láske a porozu-
mení i o schopnosti a ochote pomáhať 
cudzím. 

Mgr. Iveta Majvitorová
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Študentky Strednej 
odbornej školy obchodu 
a služieb v Michalovciach, 
odboru manažment 
a služby cestovného 
ruchu – Ivana Šaffová, 
Nikoleta Novotňáková, 
Anna Besterciová, Natália 
Némethová, pod vedením 
pedagógov Ing. Anny 
Kostrejovej, Ing. Márie 
Dudovej, sa zúčastnili 
v úvode marca na Burze 
príležitostí v Košiciach.

Konala sa v košickej Kuntshalle 
a jej organizátorom bol Štátny in-
štitút odborného vzdelávania. Po-
dujatie bolo zorganizované v rám-
ci projektu Odborné vzdelávanie 
a príprava pre trh práce, ktorý je 

financovaný prostredníctvom Švaj-
čiarskeho finančného mechanizmu. 

Na podujatí sa prezentovalo 39 
odborných škôl z východného Slo-
venska a traja zamestnávatelia. Sú-
časťou Burzy príležitostí bola okrem 
tlačovej konferencie a zaujímavých 
workshopov aj súťaž pre zúčastnené 
stredné školy a cvičné firmy. 

Naša škola sa na Burze príležitostí 
zúčastnila s cvičnou firmou RECYC-
LE, s.r.o. Návštevníkom prostredníc-
tvom výrobkov (ručne vyrobené sto-
jany na perá, košíky, vence z papiera, 
maľovanie na sklenené fľaše, nádoby, 
šperky z drôtu), priniesli nové nápady, 
ako sa dá využiť odpadový materiál. 

Nádherne vyzdobený stánok, 
zaujímavé ručne vyrobené produkty 
a pralinky z Matcha čaju, ktoré po-
núkali, zaujali komisiu natoľko, že 
získali 1. miesto v kategórii Inovácia. 

Ivana Šaffová

Burza príležitostí

koncert francúZskej hudby
19. 3., 17.00 hod., galéria ZOS

žimne vre – derniéra hry
20. 3., 18.00 hod., galéria MsKS

sPolu
koncert ZUŠ Michalovce, SZUŠ Talent-Um a DFS Zemplínik
21. 3., 16.30 hod., veľká sála MsKS

hvieZdoslavov kubín 
súťaž v umeleckom prednese 
23. – 24. 3., Zemplínske osvetové stredisko

výstavy
marika kostovčíková a martin kostovčík 
maľba a fotografia
do 31. 3., galéria MsKS

tvorba 2017 
regionálna súťažná výstava výtvarných prác
do 31. 3., galéria ZOS

bratia čaPkovci na orave
do 31. 3., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Šľachtické knižnice
do 31. 3., Zemplínska knižnica G. Zvonického 

Program kina
17. 3. piatok o 17.00 hod. (2D)

18. 3. sobota o 17.00 hod. (3D), o 19.15 hod. (2D)
19. 3. nedeľa o 17.00 hod. (2D)

kráska a Zviera  2017
rodinný, romantický, fantasy  USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

17. 3. piatok o 19.15 hod.
únos  2017
triler SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

17. 3. piatok o 21.00 hod.
loGan: Wolverine
akčný, dobrodružný, fantasy  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

18. 3. sobota o 21.30 hod.
john Wick 2  2017
akčný, krimi, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

19. 3. nedeľa 19.30 hod.
PÄŤdesiat odtieňov temnoty  2017
erotický  USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky

21. 3. utorok o 19.30 hod.
únos  2017
triler  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

22. 3. streda o 18.00 hod.
Piata loĎ  2017
rodinná dráma  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

22. 3. streda o 19.30 hod.
Zlato  2017
dobrodružná dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

Karneval na ľade
Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal 
ani v Základnej škole na Ulici školská 2 v Michalovciach. Konal sa 22. feb-
ruára a tentokrát netradične – na ľade. Ľadová plocha zimného štadióna 
sa zaplnila vílami, princeznami, pirátmi i všelijakými inými rozprávkovými 
bytosťami. O zábavu sa starali usilovné pani učiteľky, ktoré v kostýmoch ša-
šov mnohí ani nespoznali. Všetky deti sa veselo zabávali, šantili a tancovali. 
Dvadsaťjeden najkrajších masiek bolo v závere odmenených peknými vecný-
mi cenami. Na všetkých ostatných čakala sladká odmena. 

Mgr. M. Karšňaková

Festival umeleckého 
prednesu  poézie a prózy 
žien Vansovej Lomnička 
sa konal po päťdesiatykrát 
na počesť spisovateľky 
Terézie Vansovej.

Okresné kolo sa uskutočnilo 
v galérii ZOS. Organizátormi boli 
OO Únie žien Slovenska Michalovce, 
Zemplínske osvetové stredisko, Dom 
Matice slovenskej. 

Vansovej Lomnička patrí medzi 
skvosty slovenskej národnej kultú-
ry. Sobotňajší deň 25. februára bol 

sviatkom poézie a prózy, obohate-
ný o predstavenie Divadla poézie 
Čiapka a Divadla pri fontáne. Svo-
jím vystúpením priblížili život Te-
rézie Vansovej a jej rovesníčok B. S. 
Timravy a E. M. Šoltésovej, prvých 
slovenských spisovateliek.

Do krajského kola, ktoré sa bude 
konať v apríli v Košiciach postúpili v 3 
kategóriách recitátorky: K. Stankovi-
čová, A. Hromuľáková, A. Soročino-
vá, G. Grmolcová, M. Karkošiaková 
a J. Timková. Vo vlastnej tvorbe postú-
pila M. Adamíková. Súčasťou poduja-
tia bola aj výstava paličkovanej čipky. 

Anna Zabloudilová

Vansovej Lomnička 
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ZostriH rEPortÁŽÍ
Mládežnícke športové kluby mesta Michalovce

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
koncert Zuš

repríza
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS AJ NA
faceboku, YouTube, UPC Slovensko a GECOM

Šikovné hlavičky 
Na pôde Gymnázia, 
Ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, 
sa stretli žiaci základných 
škôl michalovského okresu 
hneď dvakrát. 

V stredu 22. februára to bolo 27 
nadšencov logickej a zábavnej hry 
Sudoku. Žiaci súťažili v trojčlenných 
skupinách. Víťazmi boli žiaci zo ZŠ, 
Okružná. Na 2. mieste skončili žiaci 
z Gymnázia, Ľ. Štúra 26 a 3. miesto 
patrilo opäť žiakom zo ZŠ, Okružná. 

V stredu 1. marca sa zasa konala 
súťaž Môj kamarát počítač, do kto-
rej sa zapojilo 39 žiakov. V kategórii 
Profík získal 1. miesto Dávid Novák, 
ZŠ, Moskovská, 2. miesto Jakub Sch-
midt, ZŠ, Mierová, Strážske a 3. mies-
to Ladislav Grigorios Terebessy, ZŠ, 
Mierová, Strážske. V kategórii Expert 
si víťazstvo odniesli: 1. miesto Ma-
tej Kevely, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 
2. miesto Matúš Popovič, ZŠ, Mos-
kovská a 3. miesto Frederik Csery, ZŠ, 
J. Švermu.

PaedDr. Mária Vanšovská

michalovčan informuje

VíTAME MEDZI NAMI NAŠIcH NAjMENŠícH...

Tony Jozef Sabo

Ján Pavlík

Leonard Antoni 

michalovčan informuje

Seniori si užívali fašiangy
Najprv to bol ples v Zlatom 
Bažante, potom ples 
v hoteli Družba, fašiangové 
posedenie v Dennom centre 
č. 2 na Stráňanoch a zlatým 
klincom bola fašiangová 
zábava v nedeľu 23. februára 
v Dennom centre č. 1. 

Zišlo sa nás tam neúrekom. Stoly 
boli plné dobrôt, okrem živej hud-
by cez prestávku vyhrávali až traja 
heligonkári. Spievalo sa, tancovalo 
a veselilo. I pozerať na to bolo zážit-
kom. Seniorský vek je krásny, keď ešte 

mnoho dokážeme a málo musíme. 
A tá sloboda! Môžeme ísť, kam chce-
me, hovoriť a správať sa, ako sa nám 
páči, mať fantastických priateľov a in-
tenzívne prežívať to, čo nám život po-
skytuje. Môžeme si užívať chvíle, keď 
sa navzájom potrebujeme, keď sme si 
blízki. Pohoda, láska a pekné vzťahy 
– to je odmena za plnohodnotný ži-
vot. 

Byť seniorom nie je žiadna zásluha 
ani prednosť. Byť však veselým, šťast-
ným a príjemným seniorom – to je 
umenie. Tohtoročné fašiangy sú dô-
kazom, že seniori to zvládli.

Zuzana Felšöciová

Dňa 13. marca sa dožil krásneho veku 70 rokov 
milovaný manžel, otec a dedko 

JAROSLAV BRHLÍK
Do ďalších rokov života mu želáme veľa 

pevného zdravia a šťastia.
manželka a deti s rodinami

blahoželania

Dňa 19. marca oslávi svoje 60. narodeniny 
milovaná manželka, mamka, babka, svokra

 MARTA SINČÁKOVÁ
Ku krásnemu životnému jubileu Ti zo srdca 
prajú veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 
manžel Miroslav, dcéra Marta, zať Róbert. Vnúčik 
Mathiasko babku za všetkých bozkáva. 

K 80. narodeninám prajeme oteckovi, 
dedkovi a pradedkovi 

ŠTEFANOVI SALANSKÉMU
veľa zdravia, Božej milosti v ďalšom živote. Ďakujeme 

Ti za Tvoju lásku. Želajú deti Alena, Števo, vnúčatá 
Slávko, Veronika, Silvijka, Jarko, Lukáš, Nika, brat 

so švagrinou, pravnúčatá Tobi, Miška posielajú pusu.

Šľachtické knižnice
Od útleho veku sa deťom 
vštepuje do pamäti spojitosť 
mesiaca marec s témou 
kníh. Význam písaného slova 
a informácií obsiahnutých 
v knižnej podobe si ľudia 
uvedomovali už dávno. 

Dostupnosť knižných zdrojov, kto-
rá je pre dnešného človeka samozrej-
mosťou, patrila kedysi len privilegova-
ným vrstvám spoločnosti. Šľachtické 
knižnice podliehali evolúcii a vyvíjali 
sa podobne ako živý organizmu. Do-
minovali v nich určité prvky (naprík-

lad použitý jazyk či druh literatúry), 
ktoré svojím spôsobom charakterizo-
vali nielen knižnicu, ale aj samotných 
majiteľov či používateľov. Zemplínske 
múzeum v Michalovciach sa rozhod-
lo priblížiť problematiku širšej verej-
nosti v podobe prednášky zameranej 
na knižnice ako súčasť šľachtických sí-
diel. Prednáška sa uskutočnila 13. mar-
ca v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického a jej súčasťou bolo aj otvo-
renie tematickej výstavy približujúcej 
zbierky knižných vzácností Zemplín-
skeho múzea v Michalovciach. Výsta-
va potrvá do konca marca.

Milica Tomková

Do práce na bicykli
Do slovenských miest sa po 

roku opäť vracia národná kampaň 
na podporu rozvoja nemotoro-
vej dopravy Do práce na bicykli. 
Mesto Michalovce sa opäť prihlá-
silo do tejto kampane a zaregistro-
vať sa môžu už aj obyvatelia nášho 
mesta.

Tvárou tohtoročnej kampane 
sa stal cyklistický majster sveta 
Peter Sagan. Kampaň Do práce 

na bicykli je najpopulárnejším 
projektom podporujúcim rozvoj 
nemotorovej dopravy v mestách. 
Prebieha počas mesiaca máj, 
kedy si registrovaní účastníci na 
stránke www.dopracenabicykli.
eu evidujú svoje jazdy do prá-
ce a z práce a súťažia o viaceré 
ceny. Prihlasovanie súťažiacich 
sa uzavrie 5. mája 2017.

Organizačný tím kampane 
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Predškolská výchova 
Z presvedčenia 
opodstatnenosti 
a dôležitosti existencie 
materských škôl 
na Slovensku vznikla 
v roku 1993 v Martine 
stavovská nezávislá 
organizácia Spoločnosť 
pre predškolskú výchovu. 

Jej sídlo je v súčasnosti vo Zvo-
lene, v MŠ na Hrnčiarskej ulici. 
Jednotlivé regióny začali myšlienku 
spolupráce húfne podporovať. Re-
gionálna organizácia Spoločnosti 
pre predškolskú výchovu bola za-
ložená v Strážskom 20. apríla 2010. 

Našu myšlienku podporila aj Mgr. 
J. Pregová, Odbor školstva a športu 
MsÚ Michalovce, ktorá sa zúčast-
nila ustanovujúcej členskej schôdze 
a prijíma naše pozvania na semináre 
a odborné prednášky. Poďakovanie 
patrí všetkým riaditeľkám MŠ v Mi-
chalovciach, pedagogickým i nepe-
dagogickým zamestnancom, ktorí 
ochotne participujú na organizova-
ných stretnutiach i metodických po-
dujatiach usporiadaných RO SPV. 

V marci nás čaká 7. ročník nesú-
ťažnej výtvarnej prehliadky Dúho-
vá paleta na 2. MŠ v Michalovciach 
a odborný seminár s Mgr. K. Ker-
novou. 

Mgr. Viera Marková
Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREjŇUjE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 214, zo dňa 6. 9. 2014, č. 230, zo dňa 25. 10. 2016 a č. 246, zo dňa 8. 12. 2016 

ODPREDAŤ PRIAMyM PREDAjOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
pozemky registra C-KN:
p.č. 4252/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 642 m2,  
p.č. 4252/13, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria, výmera 73 m2,  
p.č. 4252/14, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2,  
p.č. 4252/15, druh pozemku ostatné plochy, výmera 83 m2,  
p.č. 4252/16, druh pozemku ostatné plochy, výmera 44 m2,    
k.ú. Michalovce a novovytvorený pozemok C-KN p.č. 4252/20, druh po-
zemku ostatné plochy, výmera 45 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol od-
členením na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-115/2016, 
zo dňa 15. 2. 2016, z pôvodného pozemku C-KN p. č. 4252/19,
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnopráv-
na lehota, 3. apríla 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám po-
skytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

OZNAM O ZAČATÍ ZBERU BIOODPADU
Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú 

na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, 
že v tomto roku začneme zber v týždni od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017. 

Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotlivých obvodoch 
v rovnaký deň, ako zber komunálneho odpadu. Bioodpad je tiež 
možné celoročne a bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch 
TaZS mesta Michalovce, Ul. partizánska 55 a Ul. lastomírska 2.

TaZS Michalovce

výročná schôdza v Močaranoch
Výročná členská schôdza DC na Ul. A. Šándora č. 1, ktorá sa konala 7. marca 
bola hodnotením roka 2016, prípravou plánu činnosti na rok 2017 ale aj stretnu-
tím pri príležitosti sviatku žien. Schôdzu viedla vedúca DC Anna Kostovčíková, 
ktorá privítala vzácnych hostí primátora Viliama Zahorčáka, prednostku OÚ 
PhDr. Janu Cibereovú, vedúceho odboru sociálnych vecí Ing. Jána Jasovského. 

2 % sú prE vAšu NEMOcNIcu 
vIAc AkO sI MyslítE

Pred tromi rokmi sme rozbehli unikátny projekt na skrášlenie 
priestorov našich nemocníc. doteraz sme vďaka vašim 

príspevkom zrekonštruovali podlahy, navigačný systém a sociálne 
zariadenia. Vymenili sme lavičky v čakárňach, obnovili zeleň, 

zriadili recepcie ako v hoteloch a zakúpili medicínsku techniku.

podporte aj tento rok vašimi 2 % projekt 
pekná nemocnica do 30. apríla 2017.
OZ Zdravie Zemplína, Špitálska 2, 071 01 Michalovce

IčO: 422 457 88

Svetový deň modlitieb
V sobotu 4. marca 
sa uskutočnil 
ekumenický Svetový deň 
modlitieb 2017, ktorý 
pripravili kresťanské 
ženy z Filipín. 

V našom meste ho zorganizova-
li ženy v gréckokatolíckom Chráme 

narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Michalovciach. Tohtoročný pro-
jekt je určený organizácii na pod-
poru filipínskych migrantiek – Ka-
agapay. Po spoločných modlitbách 
sa vyzbierali finančné prostriedky 
vo výške 430 €. Ďakujeme všetkým 
kresťanským ženám za spolupatrič-
nosť a obetavosť.  

A. Serečunová 

Stolnotenisový turnaj 
Začiatkom roka 2017 
usporiadala Mestská 
organizácia jednoty 
dôchodcov Slovenska 
v spolupráci s Olympijským 
klubom Michalovce (OK) 
stolnotenisový turnaj 
mužov a žien. 

Stolnotenisovými aktivitami bol 
OK Michalovce poverený D. Slávik. 
Turnaj mužov bol zorganizovaný 
začiatkom roka. Súťaže sa zúčast-
nilo 10 seniorov. Prvenstvo obhájil 
Š. Helmeczi, 2. miesto si vybojoval 
J. Vaško a na 3. mieste sa umiestnil 
E. Čornej. 

Turnaj v stolnom tenise žien sa 
uskutočnil na počesť MDŽ, bol to 
už 2. ročník. Zúčastnilo sa ho 6 sú-
ťažiacich žien. Najstaršou účastníč-
kou bola 71-ročná A. Chrobáková, 
ktorá sa zúčastňuje aktívne na dianí 
MsO JDS. Víťazkou turnaja sa opäť 
stala H. Ľašová, druhá bola E. Ne-
mcová a na 3. mieste skončila A. Pe-
terčíková. Predsedníčka MsO JDS 
Michalovce M. Hajduková všetkých 
účastníkov oboch turnajov odme-
nila vecnými cenami a diplomami, 
ktoré poskytol OK Michalovce. 

V závere predsedníčka poďako-
vala ženám za účasť na stolnoteniso-
vom turnaji.

Anna Peterčíková
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.  

Tel.: 0905 157 792
n	Predám alebo dám do prenájmu 6-árový pozemok 

v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n	Dáme do prenájmu pekný, teplý, plne zariadený 2-izbový byt, 

prerobený na 3-izbový, Sídlisko SNP, Ulica margarétová. RK 
nevolať! Tel.: 0911 160 380

n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach. Tel.: 0904 347 192
n	Predám garáž, Ulica okružná (pri Zekone). Výhodne.  

Tel.: 0908 261 268
n	Predám v Michalovciach v radovej zástavbe na Ulici M. Benku 

rodinný dom, čiastočne zrekonštruovaný (strecha, okná, 
fasáda). Cena dohodou. Volať len pri serióznom záujme.  
Tel.: 0907 340 044

n	Dám do prenájmu garáž pri cintoríne. Cena 25 €/mesačne. 
Tel.: 0908 435 573

n	Predám garáž pri Tescu. Cena dohodou. Tel.: 0917 784 951

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, 
vyznamenania, pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, 
knihy, porcelán, hodinky a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Predám vlašské orechy z domácej záhrady. Veľké, svetlé jadrá. 
Tel.: 0902 722 364

n	Vykupujem použité knihy, aj vo veľkom množstve.  
Tel.: 0911 881 967

malý oznamovateľ

NAVžDy SME SA ROZLúčILI...

spoločenská rubrika

Terézia Kováčová (65)

Mgr. Mariana Stričková (70)

Danka Bilohuščinová (49)

RSDr. Jozef Hrivňák (74)

Anna Vaľovská (70)

Jozef Sojka (57)

Irena Bilinská (62)

Marta Šaffová (70)

Zuzana Mrázová (39)

Mária Šepeľová (96)

Michal Tomčo (62)

Ján Čorba (83)

Alexander Roskoš (88)

poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom 
– pediatrom, priateľom, susedom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary na poslednej 
rozlúčke dňa 6. februára s manželom a otcom

MUDr. IVANOM ŽALÚDKOM
manželka a dcéry

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy 
prestalo pre Teba slnko svietiť. Tí, čo Ťa mali radi, 

nikdy neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 7. marca sme si pripomenuli nedožité 

50. výročie narodenia 

ĽUBOMÍRA ZAJACA
s láskou spomínajú všetci, ktorí ho milovali...

spomienky

V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád. Dňa 16. marca uplynul rok, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedko, brat a príbuzný 

JÁN ŠTEFANČÍK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

n	22. marec od 7.30 do 13.00 hod., úseky: celá Ul. 1. mája, celá 
Ul. višňová, celá Ul. krátka, Ul. Laca Novomeského č. d. 24 
– 58 ( párne čísla domov), 5 – 19 (nepárne čísla domov) 

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

prerušenie distribúcie elektriny

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové 

dary na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 
dňa 28. februára s manželkou, matkou a babkou

MARTOU ŠAFFOVOU
Odpočívaj v pokoji.

smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 
dňa 17. februára  

s GABRIELOM JAKUBOM
smútiaca manželka a dcéry

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. 309, zo dňa 3. 9. 2013, č. 383 a č. 267, zo dňa 28. 2. 2016 

OBcHODNú VEREjNú SúŤAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A)  objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej  

súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zasta-
vané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o cel-
kovej výmere 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,

B)  novovytvorených pozemkov registra C-KN: p.č. 1/10, druh pozemku 
zastavaná plocha, výmera 1 764 m2, p.č. 1/11, druh pozemku zastavaná 
plocha, výmera 1 254 m2, k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geomet-
rického plánu č. 14328810-6/2017, zo dňa 5. 2. 2017.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 3. apríla 2017 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.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre stavebné 

úpravy spoločného priestoru bytového domu B4/E so súp. 
číslom 176, Zakarpatská 5, Michalovce na pozemku register „C“ 

parc. č. 682/10 vc k.ú. Michalovce“
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

hoKejoví Majstri
Tretiaci HK Mládež Michalovce sa stali majstrami východného Slovenska v sú-
ťaži hokejových tried. Zverenci trénerov M. Stripaia, S. Stripaia, J. Halušku 
a J. Kužmu v štrnástich zápasoch prehrali akurát raz a zaknihovali výborné 
skóre 240:43. Mladí hokejisti či hokejistky boli dekorovaní krátko pred začiat-
kom tretieho semifinálového zápasu Michalovce – Detva

atletika
jarný beh michalovčanov
18. 3., 10.30 hod., Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra 26
Info: www.michalovce.preteky.com

basketbal
i.bk michalovce – ŠPd rožňava 
18. 3., 10.30 a 12.00 hod., mladší mini žiaci – Východ, skupina A; 
Športová hala GPH, Info: www.new.1bkmi.sk

florbal
Wariors trebiŠov – senátors vranov 
17. 3., 18.45 hod., MFL, 2. perióda – 5. kolo; Mestská športová hala

fbk Pink squad – Puchírove leGendy 
17. 3., 18.00 hod., MFL 6, 2. perióda – 5. kolo; Mestská športová hala

team ZemPlín - fannsPort 
24. 3., 18.00 hod., MFL, 2. perióda – 5. kolo; Mestská športová hala

team hadZi – senior team 
24. 3., 18.45 hod., MFL, 2. perióda – 5. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
kvalifikácia o PostuP na me junioriek v slovinsku
17. – 19. 3., Chemkostav Aréna
Info: www.slovakhandball.sk

ľadový hokej
hk mládež – P.h.k. PreŠov 
26. 3., 10.30 hod., I. liga juniorov – 48. kolo, Zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

strelectvo
memoriál Gustáva bodajlu 
19. 3., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe, trojboj – 13. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
61. otvorenie jarných kilometrov
19. 3., 8.00 hod., Brekov
Info: www.kst-turista.sk

Zahájenie cykloturistickej seZóny 250 jarných km
19. 3., 7.30 hod.

otvorenie 100 jarných kilometrov
19. 3., 7.10 hod., Hrad Brekov

vinianske jaZero – medvedia hora
26. 3., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
vk michalovce – koŠice
19. 3., 10.00 a 12.00 hod., MSR – kadetky – oblasť Východ, 
Mestská športová hala

o Pohár Primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
22. 3., 17.15 hod., I. a II. liga – 19. kolo, Mestská športová hala
29. 3., 17.15 hod., I. a II. liga – 20. kolo, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Mestská liga najmenších
V prvý marcový deň 
si malí športovci z 10-tich 
materských škôl zmerali 
svoje sily v 3. kole mestskej 
ligy v pohybovej zdatnosti 
detí MŠ O pohár primátora 
mesta.

Súťaž sa konala v telocvični 
VI. ZŠ na Ul. okružnej 17 v Micha-
lovciach a organizovala ju XIII. MŠ 
na Ul. okružná 19. Súťažili štvor-
členné družstvá chlapcov a dievčat 
v štyroch disciplínach.

V celkovom hodnotení skončila 
na prvom mieste XXI. MŠ, S. H. 
Vajanského 5, druhé miesto získala 
XXII. MŠ, J. Švermu 8 a tretie mies-
to si odniesla II. MŠ F. Kráľa 78.

Symbolickou zlatou medailou 
a malým darčekom však boli oce-
není nielen víťazi, ale všetky deti. 
Veď zvíťazil každý, kto urobil niečo 
pre seba a svoje telo.

Teší nás, že naša Materská škola 
na Ul. okružnej 19 mohla byť spo-
luorganizátorom vydareného špor-
tového dopoludnia. 

Kolektív XIII. MŠ

silový trojboj
V Žiline sa 4. marca uskutočnili Majstrovstvá SR v silovom trojboji dorasten-
cov a juniorov. Naši športovci zo ŠK Zemplín Michalovce sa rozhodne nestratili 
a domov sa vrátlil s krásnymi výsledkami. Reprezentovali nás: K. Kužmová 
Meľková, J. Ďurčáková, E. Kondrát, M. Fečko, Ľ. Kráľ a L. Lechan ml.


