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pozývame...Nová lávka 
cez Laborec
už otvorená

3 Úspešná
Slávka Jalčová
na celoslovenskej súžaži

4 McDonald´s 
Cup 
vo finále ZŠ Okružná

8Dúhová  
paleta
výtvarná prehliadka

5

SOS 
DEŇ

7. jún o 15.00 hod.
 OC Zemplín

DEŇ JUŽANOV
kultúrno-športové 

podujatie obyvateľov 
Sídliska juh

7. jún o 16.00 hod.
areál IV.ZŠ

OTVORENIE 
LETNEJ TURISTICKEJ 

SEZÓNY 
NA ZEMPLÍNSKEJ 

ŠÍRAVE
16. jún o 16.00 hod.
stredisko Kamenec

Motel Kamenec

WOOL ♥ VLNA
výstava Oľgy Dzurovej 

a Emílie Rudincovej

do 28. júna
malá galéria mestského 

kultúrneho strediska 

Mesto zlepšuje výučby v odborných učebniach základných škôl

NOVÉ UČEBNE 

CHÉMIE

Mesto je zriaďovateľom ôsmich 
základných škôl v Michalov-
ciach, v školskom roku 2018/2019 
navštevuje tieto základné školy 
spolu 4108 žiakov. Každá škola má 
triedy so špecifickým zameraním, 
školy sú rovnomerne rozmiestnené 
v  jednotlivých sídliskách a  spádo-
vých oblastiach. Každá škola bola 
v minulom období rekonštruovaná 
či už z prostriedkov štrukturál-
nych fondov či rozpočtu Mesta, 
niektoré školy prešli komplexnou 
rekonštrukciou, v niektorých sa re-
alizuje rekonštrukcia po častiach 
podľa finančných možností Mesta. 
Vnútorné priestory prešli taktiež 
čiastočnou rekonštrukciou, najmä 
hygienické priestory škôl, kuchy-
ne, telocvične. Školy pomocou 
rôznych projektov aj vlastných 
finančných prostriedkov vybavu-
jú učebne, najmä IKT technikou, 
chýba však komplexná rekon-
štrukcia už zastaraných odborných 
učební jazykov a prírodovedných 
predmetov.

Základná škola, Kpt. Nálepku 
16, v Michalovciach patrí me-
dzi väčšie ZŠ v rámci Slovenskej 
republiky. V súčasnosti v škole 
študuje 637 žiakov. Škola v mi-
nulých rokoch realizovala viacero 
úspešných projektov financova-
ných z  Európskeho sociálneho 
fondu. V súčasnosti nie je na škole 

možné realizovať výučbu chémie 
a biológie tak, aby umožňovala 
žiakom objavovať, bádať a hľadať 
odpovede na otázky. Škola nedis-
ponuje samostatným chemickým 
laboratóriom a podmienky v oby-
čajných triedach zase neumožňujú 
vykonávať chemické pokusy. Che-
mické laboratórium, kde by si žia-

ci mohli overovať svoje teoretické 
poznatky v praxi, resp. získavať 
nové poznatky experimentovaním 
a skúmaním, výrazne zlepší kvali-
tu výučby. 

Vybudovanie učebne chémie 
vo vybranom priestore si vyžado-
valo nenáročné stavebno-technic-
ké úpravy – demontáž pôvodného 
a montáž nového vodovodného 
a kanalizačného potrubia, poklád-
ka dlažby, oprava omietok, montáž 
zásuvkového obvodu, prúdového 

chrániča, odsávača pár, výmena 
svietidiel a zariaďovacích pred-
metov. Tieto práce sú už ukonče-
né, v učebni je umiestnený nový 
nábytok pre žiakov, učiteľa ako aj 
laboratórne skrine pre chemikálie 
a pomôcky, je nainštalované IKT 
pracovisko pre učiteľa, interaktív-
na tabuľa s projektorom.  Súčasťou 
projektu je aj množstvo dodaných 
pomôcok, sád laboratórneho skla, 
chemikálií, 3D modelov, anato-
mických a botanických modelov, 
váh, kahanov a ďalších prístrojov, 
vybavenia a spotrebného materi-
álu.

Výsledkom projektu je plne 
funkčná odborná učebňa chémie 
a biológie, ktorú budú môcť žiaci 
využívať ešte v tomto školskom 
roku.

Mesto podalo celkom päť pro-
jektov v rámci výzvy na vytvore-
nie odborných učební. Analogická 
učebňa chémie by mala byť vybu-
dovaná aj na IV. ZŠ na Komenské-
ho ulici po rozhodnutí o schválení 
projektu a podpise zmluvy o NFP, 
preto veríme, že po ukončení toh-
to projektu budeme realizovať 
rovnaký projekt aj na ďalšej zák-
ladnej škole v meste, čím vznikne 
ďalšia potrebná odborná učebňa 
pre výučbu prírodovedných pred-
metov.

jama

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov na projekt vytvorenia odbornej učebne chémie a biológie vo výške 52 944,18 eur, 
projekt bude spolufinancovať sumou 2 786,54 eur. Ďalšie štyri projekty na odborné učebne 
sú v schvaľovacom procese.
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Zvolili sme si 
europoslancov 

Bývalí študenti sa stretli
po päťdesiatich rokoch

Kráľovná čitateľov na 
celoslovenskom sneme 

V sobotu 25. mája 
sa na Slovensku uskutočnili 
voľby do Európskeho 
parlamentu. 

Víťazom volieb sa stala koalí-
cia Progresívne Slovensko/Spolu 
(20,11  %), za ňou nasleduje strana 
Smer-SD (15,72 %), tretia je ĽSNS 
(12,07 %). Do europarlamentu sa do-
stali aj kandidáti za KDH (9,69 %), 
SaS (9,62 %) a OĽaNO (5,25 %). Slo-
váci si v eurovoľbách zvolili 14 eu-
roposlancov. Sú nimi Michal Šimeč-
ka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, 

Martin Hojsík (koalícia PS – Spolu), 
Monika Beňová, Miroslav Číž, Ro-
bert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, 
Miroslav Radačovský (ĽSNS), Ivan 
Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), 
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen 
Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽa-
NO). Miriam Lexmann sa mandátu 
ujme až  po  prípadnom vystúpení 
Veľkej Británie z EÚ.

Najvyššia volebná účasť bola za-
znamenaná v Bratislavskom kraji 
(31,55 %) a naopak najnižšia v Ko-
šickom kraji (19,26 %). V Michalov-
ciach bolo volebná účasť 17,20 %. 

nč

Päťdesiat rokov uplynulo 
od maturitných skúšok 
študentov michalovského 
gymnázia. Bývalí študenti 
z troch tried A, B, C 
sa stretli pri škole. 

Pred gymnáziom a vo vestibule 
školy si pospomínali na študentské 
časy, na príjemné a často aj na neprí-
jemné veci, čo ich v živote postretli. 
Do tried sa nedalo ísť, pretože už 
boli pripravené na maturitné skúšky. 

Posedenie s večerou mali všetky 
tri triedy v reštaurácii Idea. Keďže 
sa absolventi navzájom poznali, tak 
milých stretnutí bolo veľa v samot-
nej reštaurácii alebo na chodbách. 
Niektorí sa nevideli od maturity. Po-
schádzali sa z celého Slovenska, ba aj 
z cudziny. Dvaja prišli až  z  USA, 
zo štátu Ohio. Spomínali aj  na to, 

že  škola ich do života dobre pripra-
vila. Dobre padlo matematikárovi, 
keď mu bývalí žiaci osobne poďako-
vali za perfektnú prácu. S matema-
tikou si hravo poradili na vysokých 
školách. Niektorí sa ospravedlňovali 
aj za huncútstva, na ktoré sa vyu-
čujúci už ani nepamätali. Družným 
rozhovorom nebolo konca-kraja. 
Spomínalo sa aj na profesorov, kto-
rí už nie sú medzi nami. Samozrej-
me, v dobrom. Veselých a vtipných 
spomienok bolo veľmi veľa. Teraz 
už  penzisti spomínajú najviac na 
tých pedagógov, ktorí ich prinútili 
čo najviac sa naučiť. 

Škoda, že sa nezišlo viac býva-
lých študentov, hlavne, ktorí bývajú 
v Michalovciach – z troch tried pri-
šlo 51 účastníkov. Ďalšie stretnutie 
si určili už v kratších intervaloch, 
po dvoch rokoch. 

J. G.

Kráľovná detských čitateľov 
2019 Dominika Pehaničová 
sa 23. a 24 mája zúčastnila 
Celoslovenského snemu 
kráľov čitateľov v Banskej 
Štiavnici. 

Dominika reprezentovala naše 
mesto Michalovce a Zemplínsku 
knižnicu Gorazda Zvonického, kto-
rá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja. 
Titul Kráľovnej detských čitateľov 
získala v marci 2019 za aktívnu účasť 
na podujatiach ZKGZ, vedomosti 
v  kvízovej časti súťaže a za najviac 
prečítanej detskej literatúry.

Celoslovenský snem kráľov čita-
teľov v Banskej Štiavnici za podpo-
ry Fondu na podporu umenia bol 
odmenou pre skutočných čitateľov 
a celoslovenskou prehliadkou toho 
najlepšieho, čo sa na Slovensku 
každoročne „urodí“ v našich kniž-
niciach. Išlo o nesúťažné podujatie 

zamerané na podporu čítania čo 
najväčšieho počtu detí poukázaním 
na tých, ktorí aj v dnešnej technic-
kej a elektronickej dobe objavia ces-
tičky k čítaniu. 

Mestská knižnica Banská Štiav-
nica pripravila pre kráľov čitateľov 
bohatý kultúrny program. Boli prija-
tí na radnici mesta, stretli sa so spi-
sovateľom Ľubomírom Feldekom 
a pre širokú čitateľskú verejnosť pri-
blížili svoje rodné mestá a čitateľské 
aktivity. Králi a kráľovné navštívili 
množstvo kultúrnych, technických 
a literárnych pamiatok, zúčastnili sa 
Festivalu kumštu, remesla, zábavy 
na Starom zámku, kde boli pasovaní 
za kráľovských poslov dobrých správ 
pre čitateľskú verejnosť Slovenska 
s odovzdaním pamätnej listiny a zá-
pisom do pamätnej knihy kráľov 
čitateľov. Súčasťou programu bol 
aj výstup na vrch Sitno s vytvorením 
kráľovského posolstva pre svojich 
rovesníkov Slovenska.

Mgr. Iveta Majvitorová

 25. 5.  účasť na valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila a Metoda
 27. 5.  účasť na rokovaní Rady športových klubov mesta Michalovce
 28. 5.  rokovanie s primátorom mesta V. Kapušany
 28. 5.  účasť na výberovom konaní riaditeľa Gymnázia  
  vo Veľkých Kapušanoch
 29. 5.  rokovanie s predstaviteľmi Apoštolskej cirkvi
 29. 5.  vymenovanie novej riaditeľky ZŠ Krymská Michalovce
 30. 5.  rokovanie s vedením GR VVS, a.s.
 3. 6.  porada k materiálom do mestskej rady
 5. 6.  rokovanie ZOOCR k príprave a otvoreniu letnej turistickej  
  sezóny
 5. 6.  účasť na valnom zhromaždení TV Mistral
 5. 6.  rokovanie s rektorom PU Prešov
 5. 6.  vyhodnotenie mestskej volejbalovej ligy
 6. 6.  účasť na podujatí regionálneho združenia ZMOS
 7. 6.  porada primátora
 7. 6.  účasť na otvorení SOS dňa
 7. 6.  otvorenie dobrovoľníckych aktivít Naše mesto 

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Každi čľovek še ceši, kec še mu daco podari. Kec zo mnu prišol muj vnuk 
Patrik u jari na koncu žimi pri ostatňim sipaňu slunečňici do budki pre ftač-
ki, ta me patreľi, jak budu ftački naľitovac a brac tot slunečnik na poživeň. 
Vnuka mi poučoval, že na koncu žimi jim treba dac najvecej, bo po žime su 
najvecej vislabnuti. I me patreľi, jak šumňe naľituju do toho slunečnika, zob-
ňu i odľeca. Ľem naraz me vnuk zastavil u reči: „Dzedu, to co še tam robi?“ 
Dzvihnul mi oči gu budke a spočatku aňi ja ňeznal ziscic, co še tam robi. 
U budkoj pre ftački šedzel jeden ftačok a každoho ftačka, co priľecel, plašil 
takoj het. Patrim, sam ňezobe, ňeodľituje, ľem pobehuje z jednoho mesta 
na druhe a plaši šicko, co bi priľecelo gu budkoj. Jak to višvetľic tomu dzecku, 
co še tam robi? „Znaš, to u calej prirodoj jest všeľijakich jeďincov. Jest i takich 
ľudzi, co sami ňič dobroho zrobic ňeznaju, no hlavňe druhich zabavjaju, 
plaša, kriča, u roboce zabavjaju a sami ňič dobroho ňezrobja. Tak i tot pta-
čok sam ňeji, z ostatnich sil plaši šickich, najejsc še jim ňeda a najvecej na to 
sam doplaci, bo budze ľehku koriscu pre mačku, co tam štrehňe u šancu.“ 
Tak še ňestalo, bo vnučik Patrik ňevitrimal a išol gu krmitku slunečňik do-
sipac. O čim za drahu rozdumoval, ňeznam, no večar jak zaspal, ta rukami 
rozmetoval. Ozdaľ šňilo še mu ľem o ftačkoch, bo u ľudzi to inakši funguje. 

Vaš Mižo z varoša 

Radojs zos života
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V obciach a mestách na 
území Zemplína sa začala 
vyskytovať nová hrozba 
v podobe drogy Herba. 
Preto bola v priestoroch 
komunitného centra 
za účasti inšpektora 
S. Bamburáka z mestskej 
polície zorganizovaná 
náučná beseda na túto 
tému. 

Účelom bolo preventívnym 
spôsobom informovať obyvateľov 
lokality Angi mlyn o nebezpeč-
ných hrozbách ako aj dôsledkoch 
súvisiacich s užívaním danej drogy. 
Potešilo nás, že sa klienti komu-
nitného centra aktívne zapájali do 
rozhovorov a nadobudli tak veľmi 
rozsiahle vedomosti o užívaní psy-
chotropných látok. 

Pracovníčky komunitného cen-
tra zorganizovali aj ďalšiu preven-

tívnu komunitnú aktivitu v spolu-
práci s asistentkou osvety zdravia 
M. Ferkovou, ktorá sa týkala prob-
lematiky hygieny ako aj predchá-
dzaniu šírenia infekčných ochore-
ní. Akcentovalo sa, aké je dôležité 
udržiavať hygienu v mnohopočet-
ných komunitách. 

Ukázať ako byť dobrým príkla-
dom nie len pre svoje deti ale aj 
pre ostatných obyvateľov žijúcich 
v lokalite Angi mlyn je základným 
krokom k tomu, aby sa zlepšila cel-
ková situácia v husto osídlených 
lokalitách miest a obcí. Spolu so 
ženami z lokality Angi mlyn sme 
sa rozhodli, že vyzbieraním plas-
tových fliaš ukážeme, že sa dá žiť v 
prostredí bez nelegálnych skládok 
odpadu. Zároveň sme touto myš-
lienkou chceli poukázať na pre-
ventívnu činnosť, ktorou by sa dalo 
zamedziť šíreniu rôznych ochorení 
súvisiacich s nahromadením nere-
cyklovateľného odpadu. 

Mgr. Lucia Bazyľaková

Lávka je súčasťou projektu 
cyklistická trasa centrálna 
mestská zóna (CMZ) – Biela hora, 
z operačného programu IROP. 

Cyklotrasa bude spájať sídlisko Stráňany 
a  IBV Stráňany s už existujúcimi cyklotrasami 
v centrálnej mestskej zóne a trasu vedúcu cez 

Sídlisko východ smerujúcu k priemyselným par-
kom mesta. Obyvatelia Sídliska Stráňany sa cyk-
lotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu 
na železničnej a autobusovej stanici. Výmena 
lávky bola jednou z etáp výstavby tejto cyklot-
rasy. V  druhej etape sa pokračovalo výstavbou 
cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici 
partizánskej, kde je vytvorené vodorovné a zvislé 
dopravné značenie. Tretiu etapu cyklotrasy tvorí 

vybudovaný nový cyklochodník vedúci až k no-
vému cintorínu. Celková dĺžka novej cyklotrasy 
je viac ako dva kilometre. Mesto Michalovce do-
stalo na tento projekt nenávratný finančný prí-
spevok vo výške viac ako 450 tisíc eur a podieľalo 
sa na spolufinancovaní projektu vo výške 23 tisíc 
eur. Mesto zároveň z vlastných finančných pro-
striedkov upravilo  aj okolie lávky.

rr

Niečo z činnosti 
komunitného centra

Nová lávka cez Laborec je otvorená

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE – moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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V predvečer 30. apríla 
spevácka skupina 
Klubovanka bola potešiť 
stavaním mája a májovými 
pesničkami obyvateľov 
v Michalovskom domove 
seniorov na Hollého ulici.

 Večer na pozvanie starostu obce 
Poruba pod Vihorlatom sa staval 
máj aj s pesničkami Klubovanky. 
Počasie bolo proti dlhšiemu vystú-
peniu speváckej skupiny, ktorí boli 
uzimení, ale ako hovorili stálo to 
za to, lebo na takýchto akciách boli 
po  prvýkrát. 1. máj, ako už býva 
tradíciou začala svojím spevom 
spevácka skupina Klubovanka.

Pre členky DC3 sa 13. mája konal 
Deň matiek, kde pre ich potešenie 
spievali Starši chlopi pod vedením 
Vladimíra Tatarku. Pri príležitosti 
Dňa matiek organizovaného MsÚ 
Michalovce 17. mája spievala a tan-

covala Klubovanka, Starši chlopi, 
Vánok a tanečná skupina  60+.

ZO SZZP Michalovce organizo-
vala 20. mája Deň matiek v priesto-
roch DC1 a DC3. Zaspievala skupi-
na Klubovanka pod vedením pani 
Lipeckej a tanečnú vložku mala 
skupina 60+ s country tancom. 
Na  týchto akciách sa z pozvaných 
hostí zúčastnili: prednostka OÚ Jana 
Cibereová, zástupca primátora Jo-
zef Sokologorský, poslankyňa MsZ 
Daniela Barkasi, vedúci odboru so- 
ciálnych vecí Ján Jásovský, referent-
ka odboru sociálnych vecí Renáta 
Cibíková a asistentka poslanca NR 
Emila Ďurovčíka Eva Sopiaková. 

Celoslovenských športových hier 
SZZP sa 31. mája zúčastnili členovia 
Základnej organizácie Slovesnké-
ho zväzu zdravotne postihnutých 
Michalovce, ktoré sa konali v Mi-
chalovciach. Týchto akcií bolo ne-
úrekom a myslíme si, že si členovia 
prišli na svoje.

Chcem poprosiť všetkých čle-
nov zo SZZP a DC3, aby si všímali 
oznamy o akciách a prišli si vy-
rovnať členské poplatky a upresniť 
adresy s telefónnymi číslami pre 
lepšiu dostupnosť. 

V ZO SZZP a DC3 boli zme-
ny vo výbore a samospráve. Svoje 
požiadavky a pohľadávky hláste  
u  vedúcej  DC3 pani Marty Ge-
ciovej. 

Jaroslav Koščo

Absolútnym víťazom 
celoslovenskej literárnej 
súťaže Slovo 2018 
je Michalovčanka 
Slávka Jalčová. 
Žiačka III. A triedy 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach súťažila 
pod umeleckým menom 
Lily Tomson s poviedkou 
Časovlak. 

Na vyhodnotení v Bratislave si 
prevzala cenu za prvé miesto v pro-
zaickej tvorbe kategórie stredoško-
lákov. Tento rok bola vyhlásená 
súťaž na tému Slovensko – návrat 
do budúcnosti. Súťaž mala 5 kategó-
rií. Meno absolútneho víťaza bolo 
tajné a účastníci súťaže sa ho dozve-
deli až na slávnostnom odovzdávaní 
cien 15. mája  na Lodi café na Tyršo-
vom nábreží v Bratislave. Odborná 
porota v zložení Peter Juščák, Erik 
Ondrejička a Jarmila Krajčovičová 

vybrala spomedzi všetkých víťazov 
jednu prácu, ktorá získala navyše 
špeciálne ocenenie – absolútny víťaz 
súťaže Slovo 2018. Víťazom štvrté-
ho ročníka celoslovenskej literárnej 
súťaže v love slov určenej žiakom 
základných a stredných škôl sa stala 
Slávka Jalčová. Predseda poroty Pe-
ter Juščák, prozaik, publicista a roz-
hlasový redaktor, hodnotil jej prácu 
veľmi pozitívne. Cenu študentke 
odovzdali riaditeľ vydavateľstva Or-
bis Pictus Istropolitana Igor Varga, 

predseda poroty Peter Juščák a zná-
ma moderátorka Adela Vinczeová. 
Celkové víťazstvo jej umožňuje 
vydať vlastné literárne dielo vo vy-
davateľstve Orbis Pictus Istropolita-
na, ktoré tradičnú súťaž pravidelne 
organizuje. Našej študentke Slávke 
srdečne blahoželáme k fantastickej 
výhre, ďakujeme jej za skvelú repre-
zentáciu našej školy, mesta, regiónu 
a prajeme jej ešte veľakrát zažiť ten 
skvelý pocit byť prvou.

J. Várady

Májové aktivity seniorov a zdravotne postihnutých 

Úspech Slávky Jalčovej na celoslovenskej súťaži

 H a r m o n o g r a m

LETNÝCH DENNÝCH 
MESTSKÝCH TÁBOROV 

na michalovských základných školách 
–––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––-–
Turnus Termín Organizátor
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
1. turnus  1. 7. – 4. 7.  ZŠ P . Horova, Kpt. Nálepku 16
  ZŠ, J. A. Komenského 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
2. turnus 8. 7. – 12. 7.  ZŠ, Okružná 17
  ZŠ T. J. Moussona, T. J. Moussona 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
3. turnus 15. 7. – 19. 7.  ZŠ, Krymská 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––-
4. turnus 22. 7. – 26. 7.  ZŠ, J. Švermu 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
5. turnus 29. 7. – 2. 8.  ZŠ, Moskovská 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. turnus  5. 8. – 9. 8. ZŠ, Školská 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. 
Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá 
organizuje turnus, v termíne do 24. 6. 2019. Poplatok na deň je 
6 €. (z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

OZNÁMENIE PRE RODIČOV
Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, 

že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka 
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Michalovce takto:

od 1. 7. do 12. 7. 2019  
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. školská 5

MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. Masarykova 30
MŠ, na Ul. leningradská 1 • MŠ na Ul. Švermu 8

od 15. 7. do 31. 7. 2019
MŠ, Ul. F. Kráľa • MŠ, Ul. Masarykova 30

od 1. 8. do 23. 8. 2019
MŠ, Okružná ul. 19

Od 26. 8. do 30. 8. 2019 nebude v prevádzke žiadna materská 
škola z dôvodu prípravy nového školského roka. Školský rok 
začína 2. 9. 2019. Pokyny týkajúce sa prevádzky materských 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin 
majú riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. Obmedzenie 

prevádzky je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov 
materských škôl a príprav nového školského roka.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA
nadregionálna prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti seniorov 
7. jún o 10.00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach

SOS DEŇ 
7. jún o 15.00 hod., OC Zemplín

DEŇ JUŽANOV
kultúrno-spoločenské podujatie pre obyvateľov Sídliska juh 
7. jún o 15.00 hod., areál IV.ZŠ

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 
NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE
16. jún o 16.00 hod., stredisko Kamenec, Motel Kamenec

Výstavy
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ
výstava výtvarných prác od 10. júna, galéria ZOS

WOOL ♥ VLNA
výstava Oľgy Dzurovej a Emílie Rudincovej
do 28. júna, malá galéria Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach

KRÁSA DÚHY NA PALETE 
Na paletách malých výtvarníkov sa 21. mája vynímali okrem farieb dúhy, 
aj všetky farebné odtiene. V priestoroch Materskej školy na Okružná ulici 
v  Michalovciach sa konal 9. ročník výtvarnej prehliadky prác detí mater-
ských škôl z Michaloviec a okolia pod názvom Dúhová paleta. Organizuje ho 
Regionálna organizácia Spoločnosti pre predškolskú výchovu Zemplín, ktorá 
združuje učiteľky materských škôl. Zúčastnilo sa jej 23 detí. Tento ročník 
sa niesol v duchu tradičnej slovenskej rozprávky, pričom deti mali možnosť 
výberu z rozprávok – Ako išlo vajce na vandrovku, Tri medvede, Dlhý, Široký 
a Bystrozraký. Jednotlivé diela malých umelcov sme ocenili darčekmi, ktoré 
sme zabezpečili vďaka dotácii Mesta Michalovce, za čo touto cestou ďaku-
jeme. Výstava výtvarných prác bude realizovaná v priestoroch Mestského 
úradu v Michalovciach od 1.júna a pozývame na ňu širokú verejnosť.

Slávka Rafajová

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici obrancov 
mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 31. 5. 2019 
do 18. 6. 2019. 

Číslo bytu    Adresa           Poschodie   Bytový dom  Počet izieb    Podlahová plocha
----------------------------------------------------------------------------------
15   Ul. obrancov mieru 8   4. NP          „A“             1-izbový            41,45 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €. Po-
danie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bliž-
šie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

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. 287, zo dňa 
18. 6. 2013 a č. 40, zo dňa 14. 5. 2019,

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) novovytvorené pozemky C-KN p.č. 893/2 o výmere 46 m2, C-KN p.č. 893/3 
o výmere 45 m2 a C-KN p.č. 893/4 o výmere 43 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli 
určením Geometrického plánu č. 14328810-39/2012, zo dňa 3. 10. 2012,
B) pozemok, zastavaný objektom služieb (kaderníctvo), registra C-KN p.č. 3374, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 71 m2, ktorý je evidovaný 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva 
č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce
C) novovytvorené pozemky C-KN p.č. 580/4 o výmere 11 m2, druh pozemku za-
stavaná plocha a p.č. 580/5 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. 
Topoľany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 14328810-31/2017, zo dňa 
13. 7. 2017.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna leho-
ta, 24. júna 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám poskytneme aj na č. tel.: 
056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu zorganizovala 
v dňoch 17. a 18. mája Dni 
dobrovoľníckych akcií 
na Zemplínskej šírave, 
ktorých sa zúčastnilo 320 
dobrovoľníkov. 

V mene všetkých členov Zem-
plínskej oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu sa chceme poďako-
vať tým, ktorí sa zapojili do aktivity. 

Bez ich činov by naša myšlienka 
niečo zmeniť bola bezcennou.

Všetci títo dobrovoľníci boli za-
radení do žrebovania o zaujímavé 
ceny. Žrebovalo sa 24. mája na Mest-
skom úrade v  Michalovciach. Vý-
hercovia si ceny môžu vyzdvihnúť 
v Informačnej kancelárii mesta Mi-
chalovce, č. k. 105, Námestie oslo-
boditeľov 30. Ich zoznam nájdete 
na webovej stránke mesta www.mi-
chalovce.sk v sekcii Aktuality. Vďaka 
vám všetkým. 

Iveta Pazičová

Pre každého z nás môže 
byť zaujímavé, čím žila 
tradičná slovenská rodina, 
s akými zvykmi a obradmi 
sa spájali jednotlivé 
etapy v rodinnom 
živote. Môžete sa to 
dozvedieť z prezentácie 
tradičnej ľudovej kultúry 
každodenného života 
spätej s kolobehom života. 

O rodinnom zvykosloví príde do 
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvo-
nického porozprávať známa sloven-
ská etnologička Katarína Nádaská. Je 
autorkou a spoluautorkou mnohých 
monografií, vedeckých štúdií, po-
pularizačných článkov a  filmových 

dokumentov zameraných na sloven-
skú etnológiu. Svoj život zasvätila 
popularizácii vedy, tradícií a zvykov 
v slovenskej ľudovej kultúre. Odbor-
ne sa venovala náboženskej etno-
lógii (ľudová religiozita, mariánsky 
kult a  jeho prejavy), etnomedicíne, 
ľudovej mágii, výročným zvykom, 
vizuálnej antropológii, muzeológii 
a kultúrnemu dedičstvu. Na stretnu-
tie s Katarínou Nádaskou vás pozýva 
Košický samosprávny kraj a  Zem-
plínska knižnica Gorazda Zvonické-
ho v Michalovciach v piatok 14. júna 
o 17.00 hodine. Podujatie sa koná 
v  rámci projektu Čítajme a tvorme 
v knižnici. Z verejných zdrojov akciu 
podporil Fond na podporu umenia, 
ktorý je hlavným partnerom projek-
tu.

J. Váradyová

Odmenení dobrovoľníci

Rodinné zvyklosti
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Matilda Pauliková
Stela Šalachová
Michal Herman
Nina Galanová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Jakub Dzvoník  
a Radoslava Vargová

Michal Špilko  
a Bc. Lenka Hricutová

Štefan Madaras  
a Mária Trenčenyiová

Štefan Šoška  
a Mária Adamová

Peter Ženčák  
a Ing. Viera Klaciková

Štefan Vajda  
a Simona Paľová

Peter Ferenc  
a Mgr. Barbora Varcholová

Mgr. Maroš Kubica  
a Mgr. Lucia Kaputová

Ján Hluška  
a Anna Kažmerová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Záznam 
Záverečný koncert 

Súkromnej základnej umeleckej školy TALENT-UM
„Ako baba Pačmaga ženícha hľadala“

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny 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, 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 fotografií 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 re-
dakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Ekológia je téma, ktorá 
sa čoraz viac dostáva 
do popredia a zároveň 
by nás mala spájať, pretože 
prostredie v akom budeme 
žiť sa nás týka všetkých 
bez rozdielu. 

Životné prostredie a všetky negatív-
ne dopady, ktoré jeho neustále znehod-
nocovanie prináša si bohužiaľ drancu-
jeme my sami a tak práve na nás bude 
záležať aj to, či a ako sa dokážeme s to-
uto vážnou témou vysporiadať. Úlohou 
samospráv bude v tomto smere prichá-
dzať s takými opatreniami, ktoré doká-
žu eliminovať negatívne vplyvy a budú 
motivovať občanov k zodpovednému 
správaniu. Jedno z takýchto štartova-
cích opatrením som úspešne predložil 
do mestského zastupiteľstva a som rád, 
že sme našli v tejto téme širokú zhodu 
naprieč politickým spektrom.

EÚ a Európska komisia sa téme pou-
žívania plastov dlhodobo venuje, pričom 
Európsky parlament prijal rozhodnutie, 
že chce do roku 2021 zakázať predaj 
všetkých jednorázových plastových vý-
robkov, pričom Slovenska sa bude toto 
opatrenia dotýkať od 1. januára 2021, 
kedy bude platiť zákaz uvádzania jed-
norázových plastových výrobkov na trh. 

Napriek tomu som sa rozhodol 
predložiť návrh, aby mesto Michalovce 
zmenilo Všeobecné záväzné nariade-
nie o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových 
miestach tak, že na podujatiach orga-
nizovaných mestom sa budú podávať 
čerstvé jedlá a nápoje výlučne v jed-
norázových obaloch z kompostova-
teľných bioplastov už v tomto roku. 
Používať sa budú môcť len tzv. bio-
plasty PLA, ktoré sú kompostovateľné 
a rozložiteľné bez negatívneho dopadu 
na životné prostredie. Takéto opatrenie 
prijalo napr. mesto Liptovský Mikuláš, 
ktoré je zároveň aj našim partnerským 
mestom. Michalovce tak týmto opat-
rením okrem iného vyšlú aj pozitívny 
signál a inšpiráciu iným samosprávam, 
že sa v meste témou ekológie budeme 
zaoberať a zároveň je to aj príprava 
a osveta pre Michalovčanov pred spo-
mínaným rokom 2021, kedy tieto plas-
tové výrobky budú úplne zakázané. 

Opatrenie bude pripravené prís-
lušným odborom v spolupráci s komi-
siou životného prostredia v druhom 
polroku 2019 a teší ma fakt, že všetci 
poslanci si tento môj návrh osvojili 
a že tak dokážeme nájsť v určitých té-
mach spoločnú reč. Chcem veriť, že ta-
kýchto tém a opatrení bude čoraz viac.

Milan Kaplan

Aj v Michalovciach budeme 
používať ekologické bioplasty

Zumba v škôlke

TECHNICI V LONDÝNE
Začiatkom mája sa skupina 17 študentov a učiteľov zo Strednej odbornej školy tech-
nickej v Michalovciach zúčastnila poznávacieho zájazdu do Londýna a Canterbu-
ry vo Veľkej Británii. Dlhá cesta priniesla zážitky z trajektu či eurotunela. Počasie 
prialo potulkám po pamiatkach ako Westminsterské opátstvo, Greenwich, Tower 
Bridge, Tower of London, Buckinghamský palác či Trafalgarské námestie a ďalšie. 
Iné obzory nám otvorili prírodovedné či technické múzeum s tisíckami exponátov. 
Spraviť si foto s členmi kráľovskej rodiny, Donaldom Trumpom či Edom Sheeranom 
mohol každý v Múzeu Madame Tussauds. Cestu domov skrátila návšteva historic-
kého mestečka Canterbury s jeho katedrálou.                               Mgr. M. Harmanová

V Materskej škole S. H. Vajanského 5, Michalovce, deti cvičia hra-
vo a zábavne. Každodenne si zdravotné cvičenia obohacujú prostred-
níctvom zumby. Motivovať deti k pohybu je čoraz ťažšie, no táto for-
ma cvičenia je pre ne atraktívnejšia, zábavnejšia a rovnako prospešná 
ako klasické cvičenie. Podporuje koordináciu, disciplínu a prospieva 
taktiež pamäti najmä pri zapamätaní samotných cvikov. Počas tep-
lých dní si rady deti zacvičia aj na vonkajšej terase. Vyžadujú si zara-
denie zumby aj počas iných foriem denných činnosti, čo potvrdzuje, 
ako ich tento typ cvičenia baví a majú z neho radosť. 

Mgr. Lucia Bendžuchová
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prerušenie distribúcie elektriny

n	17. jún od 8.30 hod. do 18,00 hod., úseky: Ul. 9. mája – č. d. 1 – 39 
– nepárne a č. d. 18, 20, Ul. Eduarda Urxa – č.d. 1 - 15 nepárne, 2 – 
12 – párne, Ul. J. Fándlyho – č. d. 1 – 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, 
Ul. Janka Borodáča – č. d. 2 – 24 – párne, Ul. krátka – č. d. 1 – 11 
– nepárne, 2 – 8 – párne, Ul. lúčna – č. d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – 
párne, Ul. Martina Benku – č. d. 1 – 21 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. 
Miloša Uhra – č. d. 1– 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. partizánska 
– č. d. 27, 33 – 43 – nepárne, Ul. Samuela Tomášika – č. d. 3, 2 – 18 – 
párne, Ul. široká – č. d. 1, 12, 14 Ul. úzka – č. d. 1, 2, 4 Ul. Vila – Real 
– č. d. 1 – 11 – nepárne

n	18. jún od 7.20 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. partizánska č.d. 57, 59 
a 91, Ul. dr. Vlada Clementisa č. d. 4 – 46 – párne a 3 – 13 – nepárne, 
Ul. Laca Novomeského č. d. 3, 4, 6 a 8, Ul. široká č. d. 6552 a 2 – 10 
– párne, Ul. Pavla Horova č. d. 5 – 35 – nepárne a 6 – 36 – párne

n	18. jún od 7.40 hod. do 16.50 hod., úseky: Ul. partizánska – č. d. 28 
– 64 – párne, 61 – 79 – nepárne a č. d. 51, 49, 47, Ul. SNP č. d. 3

n	19. jún  od 7.30 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. krátka č. d. 2 – 8 – 
párne a 1 – 11 – nepárne, Ul. višňová č. d. 5 – 31 – nepárne a 2 – 20 
– párne, Ul. 1. mája č. d. 821/2A, 1 – 5 – nepárne a 2 – 28 – párne, 
Ul. Laca Novomeského č. d. 24 – 58 – párne a 5 – 21 – nepárne

n	20. jún od 7. 40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. Eduarda Urxa – č. d. 
1 – 15 nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. J. Fándlyho – č. d. 1 – 15 – 
nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Janka Borodáča – č. d. 2 – 24 – párne, 
Ul. lúčna – č. d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – párne, Ul. Martina Benku 
– č. d. 1 – 21 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Miloša Uhra – č. d. 1 
– 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. partizánska – č. d. 27, 33 – 43 – 
nepárne, Ul. Vila – Real – č. d. 1 – 11 – nepárne

n	21. jún od 7.10 hod. do 16.10 hod., úseky: Ul. partizánska – č. d. 
28 – 64 – párne, 61 – 79 nepárne a č. d. 51, 49, 47, Ul. SNP – č. d. 
1 – 29 – nepárne a č. d. 6207

n	21. jún od 9.00 hod. do 18.10 hod., úseky: Štefánikova č. d. 66
n	24. jún od 7.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. 9. mája – č. d.1 – 39 – 

nepárne a č. d. 18, 20, Ul. dr. Vlada Clementisa č.d. 1, Ul. Eduarda 
Urxa – č. d. 1 – 15 nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. J. Fándlyho – č. d. 
1 – 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Janka Borodáča – č. d. 2 – 24 – 
párne, Ul. krátka – č. d. 1 – 11 – nepárne, 2 – 8 – párne, Ul. lúčna – č. 
d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – párne, Ul. Martina Benku – č. d. 1 – 21 
– nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Miloša Uhra – č. d. 1 – 15 – nepárne, 
2 – 12 – párne, Ul. Samuela Tomášika – č. d. 3, 2 – 18 – párne, Ul. 
široká – č. d. 1, 12, 14, Ul. úzka – č. d. 1, 2, 4, Ul. Vila – Real – č. d. 
7 – 11 – nepárne

n	25. jún od 7.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. 9. mája – č. d. 1 – 39 – 
nepárne a č. d. 18, 20, Ul. dr. Vlada Clementisa č. d. 1, Ul. Eduarda 
Urxa – č. d. 1 – 15 nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. J. Fándlyho – č. d. 
1 – 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Janka Borodáča – č. d. 2 – 24 
– párne, Ul. krátka – č. d. 1 – 11 – nepárne, 2 – 8 – párne, Ul. lúčna – 
č. d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – párne, Ul. Martina Benku – č. d. 1 – 21 
– nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Miloša Uhra – č. d. 1 – 15 – nepárne, 
2 – 12 – párne, Ul. Samuela Tomášika – č. d. 3, 2 – 18 – párne, Ul. 
široká – č. d. 1, 12, 14, Ul. úzka – č. d. 1, 2, 4, Ul. Vila – Real – č. d. 
7 – 11 – nepárne

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku v Michalovciach. 
Tel.: 0940 388 629

malý oznamovateľ

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V KLOKOČOVE
V Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom v Klokočove súťažili škôl-
kari i žiaci základnej školy v 2. ročníku športovej olympiády. Športové podu-
jatie odštartovali zapálením olympijského ohňa a prednesením sľubov za sú-
ťažiacich i rozhodcov. Deti súťažili v štyroch kategóriách a v šiestich disciplí-
nach: v kope na bránu, behu na 30 metrov, behu s lyžičkou, hode na terč, 
prekážkovom behu a chôdzi v špeciálnych topánkach (vyrobených zo škatúľ). 
Súťažiacich počas pretekov povzbudzovala aj starostka Klokočova Monika 
Hudačková. Za žiakov v jednotlivých kategóriách získali prvenstvo Martin 
Tomčo, Viktor Vitrikuš a Šimon Sopko.                                                             fed

Olympiáda seniorov
Mesto Michalovce je v roku 
2019 Európskym mestom 
športu. V areáli Základnej 
školy, J. A. Komnského 1, 
v Michalovciach sa pod 
záštitou primátora mesta 
Viliama Zahorčáka 
28. mája uskutočnil 
deviaty ročník Olympiády 
seniorov.

Predsedníčka MsO JDS Mária 
Hajdúková privítala na tomto špor-
tovom podujatí zástupcu primátora 
mesta Michalovce Jozefa Sokologor-
ského, referentku odboru školstva a 
športu Líviu Kalaninovú, riaditeľa 
IV. ZŠ Severína Činčára, predsedu 
Olympijského výboru v  Michalov-

ciach Jozefa Uhaľa a prítomných 
seniorov.

Pre spestrenie športovej olympi-
ády v kultúrnom programe vystú-
pili žiaci IV. ZŠ s básňou so  špor-
tovou tematikou a pohybovým 
tancom. 

Olympiády sa zúčastnilo osem 
denných centier, MsO JDS a MsO 
JDS č. 3 s celkovým počtom zúčast-
nených viac ako sto členov. 

Seniori so športovým duchom 
súťažili v streľbe zo vzduchovky,   
v stolnom tenise, behu, hode plnou 
loptou, vo vrhu guľou, v hode gra-
nátom, v hode kriketovou loptičkou 
a v šípkach. Mimo súťaže si zmerali 
sily aj tri zmiešané družstvá v štafe-
te nordic walking – severská chôdza 
s palicami.

Anna Vojtaššáková
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
KRAJSKÉ KOLO ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ
4. 6., 9.00 hod., areál IV. ZŠ, J. A. Komenského 1

MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU 
MLADŠÍCH A NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV A ŽIAČOK
9. 6., 10.00 hod., areál IV. ZŠ, J. A. Komenského 1 
Info: Mgr. Jaroslav Semko, tel.: 0911 180 222

Cyklistika
OLYMPIJSKÝ PEDÁL  
16. 6., 10.00 hod., areál I. ZŠ T. J. Moussona 
Info: Michal Paľo, tel.: 0915 898 170

Futbal 
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
8. 6., 10. 00 hod., I. liga dorastenky U19 – 12. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
8. 6., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 32. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
9. 6., 11. 00 hod., II. liga ženy – 17. kolo

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
16.6., 11. 00 hod. – I. liga starší dorast U19 – 33. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

TJ SOKOL MOČARANY – OŠK VINNÉ
9. 6., 17.00 hod., V. zemplínska liga muži – 25. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

AFK TOPOĽANY – MFK SOBRANCE
16. 6., 17.00 hod., IV. liga Juh – 30. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Florbal
ALFA UŽHOROD – NEZNAM TEAM
7. 6., 18.10 hod., 

SENATORS – HADZI
7. 6., 19.00 hod. 

ALFA UŽHOROD – RAKEŤÁCI
7. 6., 19.50 hod.
Mestská florbalová liga, 8. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
SLOVAK OPEN HANDBALL U12
14. – 16. 6.
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Jachting
ZEMPLÍN REGATA
15. 6.
Info: Zdeněk Mošpan, tel.: 0907 340 061

Strelectvo
REGIONÁLNA LIGA ŠARIŠ – ZEMPLÍN
9. 6., 8.00 hod. 
Info: Gabriel Dobranský, tel.: 0905 427 540

KLUBOVÉ PRETEKY – KOMBINOVANÝ STRELECKÝ TROJBOJ 
– VRPI/MKPI
16. 6., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

NOVÉ POSILY V HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE
Káder michalovskej Dukly Ingema začína naberať pred prvou extaligovou sezó-
nou na sile. Vedenie klubu predstavilo spoločne s trénerom Miroslavom Chudým 
na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 30. mája. trojicu posíl – 
útočníkov Petra Boltuna, Petra Galamboša a Tomáša Hričinu. Ďalšími novicmi 
v kádri sú aj Fíni Konsta Mesikammen a Aki Juusela, Američan Alex Barron 
a Kanaďan Cody Sol. Okrem nich sa médiám predstavil aj nový asistent Peter 
Bartoš, ktorý rozšíril realizačný tím.                                                           Peter Brendza

McDonald´s Cup

Hungarian Kickboxing

Družstvo Základnej 
školy, Okružná ulica 
z Michaloviec je druhým 
finalistom na majstrovstvá 
Slovenska

Aj v Košickom kraji, rovnako ako 
v Banskobystrickom, nastúpili na 
trávnik minuloroční majstri kraja – 
družstvo košickej Základnej školy, 
Mládežnícka, proti hráčom zo ZŠ, 
Okružná, z Michaloviec. Ale tento 
rok im sily nestačili, Michalovčania 
úradujúcich majstrov pokorili 11:0. 
„Na tomto turnaji som bol tretíkrát 
a aj podľa výsledkov je zrejmé, že sme 
boli vcelku suverénni. Chcel by som 
ale vyzdvihnúť aj hru ostatných tí-
mov a najmä niektorých jednotlivcov. 
Sme radi, že sa nám podarilo vrátiť 
Košiciam prehru z minulého roka 
aj s úrokmi,“ povedal tréner Micha-
lovčanov Tomáš Kozár. Verí, že hráči 
z ich základnej školy majú pred se-
bou veľkú futbalovú budúcnosť. 

McDonald´s Cup je školský 
postupový turnaj, určený hráčom 

a  hráčkam 1. stupňa základných 
škôl. Do 21. ročníka sa prihlásilo 
945 škôl z celého Slovenska. Školy 
postupujú cez kvalifikačné a regio-
nálne kolá do okresných kôl. Víťazi 
okresov sa stretnú v ôsmich kraj-
ských kolách. Vyvrcholením prís-
lušného ročníka McDonald´s Cupu 
je finále – Majstrovstvá Sloven-
ska v  minifutbale žiakov a žiačok 
1.  stupňa ZŠ – McDonald´s Cup, 
kde sa rozhodne o  absolútnom ví-
ťazovi turnaja. 

Krásne ceny čakajú aj na ví-
ťazov krajských kôl. Na zlatých, 
strieborných a bronzových víťazov 
poháre, medaily a diplomy, rov-
nako kompletné sady futbalových 
dresov PUMA, ako aj ďalšie ceny 
pre všetky družstvá od partnerov 
turnaja. Osem krajských víťazov 
zabojuje v Poprade na trávniku Ná-
rodného tréningového centra Slo-
venského futbalového zväzu nielen 
o titul majstra Slovenska, zároveň aj 
o  hlavnú cenu, ktorou bude zaují-
mavý futbalový výlet na jeseň 2019. 

Zuzana Svobodová

V Budapešti sa v dňoch 
17. – 19. mája sa uskutočnil 
už 25. ročník Hungarian 
Kickboxing World Cup.

Za účasti 3131 štartujúcich z 284 
klubov a 39 krajín na ňom nechýbali 
ani pretekári michalovského Športo-
vého Kickbox klubu. Pod trénerskou 
taktovkou Ľuboša Takáča a Matúša 
Bazgera štartovalo spolu osem špor-
tovcov: skúsení Marko Bálint, Ti-
mea Hamaríková, Matej Hospodár, 

Emma Sabadošová a Karel Svobod-
ník, ale aj debutanti na takomto pod-
ujatí Štefan Mlynár, Michaela Tom-
ková a Dávid Havran. Michalovčania 
získali štyri medaily: dvoch strie-
borných a dvoch bronzových. Prvú 
bronzovú medailu vyboxoval Dávid 
Havran, a to v light contacte kadetov 
do 52 kg. Ďalšie dve medaily (strieb-
ro a bronz) pridala v tatami disciplí-
nach Michaela Tomková. Medailovú 
zbierku ukončil v kicklighte juniorov 
do 63 kg Karel Svobodník.  

Emília Takáčová


