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Hudobné 
abstrakcie

a autogramiádu knihy, 
Spevy Zemplína I.
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Medzi ocenenými jednotlivcami bola aj Dominika KINCELOVÁ, staršia žiačka Športového klubu Zemplín 
Michalovce-oddiel judo, ktorá v uplynulom roku dosiahla viacero významných ocenení a stala sa majster-
kou nielen kraja, Slovenska, ale priniesla si víťazstvo aj z medzinárodných majstrovstiev. Od minulého roku 
je Dominika zaradená aj do Centra olympijskej prípravy Slovenska pod vedením olympionika z Letných 
olympijských hier z Atén Jozefa Krnáča. Dominika Kincelová je reprezentantkou Slovenskej republiky. Tré-
nerom je Viliam Kohút.

Rada športových klubov mes-
ta Michalovce ako poradný orgán 
primátora mesta na svojom zasad-
nutí v decembri minulého roka 
prerokovala predložené návrhy 
na vyhodnotenie najúspešnejších 
športovcov a športových kolektí-
vov. Návrhy predkladali jednot-
livé športové kluby, pričom Rada 
športových klubov pri samotnom 
hodnotení brala do úvahy – v ko-
lektívnych športoch výsledky do-
siahnuté na úrovni krajských, ce-
loslovenských a medzinárodných 
súťaží, v individuálnych športoch 
dosiahnuté umiestnenia na bodo-
vacích, resp. majstrovských tur-
najoch a na medzinárodných sú-
ťažiach. Na základe dosiahnutých 
výsledkov Rada športových klu-
bov mesta Michalovce odporučila 
primátorovi mesta na slávnost-
nom vyhodnotení oceniť najús-
pešnejších jednotlivcov v kategó-
rii žiactva a dorastu, ako i oceniť 
najúspešnejšie športové kolektívy 
v týchto vekových kategóriách. 

Medzi najúspešnejších špor-
tovcov mesta Michalovce za uply-
nulý rok patria:

Kategória žiactvo 
– jednotlivci

Branislav soKirKa, mlad-
ší žiak Florbalového klubu Mi-
chalovce, člen družstva. Tréner: 
Mgr. Gerhard Puchír
adriana HolejovÁ, mlad-
šia žiačka Hádzanárskeho klubu 
Iuventa Michalovce, spojka a zá-
roveň najlepšia strelkyňa druž-
stva. Tréner: Mgr. Ľuboslav Ho-
lej, Miroslav Švarc
antónia MorongovÁ, 
mladšia žiačka Športového klu-
bu Zemplín Michalovce, oddiel 
judo. Tréner: Antónia Müllerová
Martin roŠKo, mladší žiak 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce, oddiel judo. Tréner: 
Peter Kittan
alexandra derMeKovÁ, 
mladšia žiačka Club mladých 
Godžu-Ryu Karate Michalovce. 
Tréner: Beáta Hasprová

dÁŠa ŠinKÁrovÁ, mladšia 
žiačka Športového klubu stol-
ného tenisu Michalovce. Tréner: 
Dmitri Šinkár
Patrícia derMeKovÁ, star-
šia žiačka Športového klubu Co-
menium Michalovce. Tréner: Mgr. 
Jaroslav Semko
MicHal janoČKo, starší 
žiak Mestského futbalového klubu 
Zemplín, stredný obranca muž-
stva, ktoré hrá v I. lige starších žia-
kov U 15 skupina Východ, súčasne 
mal i striedavý štart za mladší do-
rast v I. dorasteneckej lige mlad-
šieho dorastu U 17, reprezentant 
Slovenskej republiky v kategóriách 
U 15 a U 16. Tréner: Mgr. Martin 
Melník, Ján Gajdoščík
doMiniKa KincelovÁ, 
staršia žiačka Športového klu-
bu Zemplín Michalovce, oddiel 
judo. Tréner: Viliam Kohút
Martina varadYovÁ, star-
šia žiačka Športového klubu Zem-
plín Michalovce, oddiel judo. Tré-
ner: Peter Kittan
BarBora ondovÁ, star-
šia žiačka Hádzanárskeho klu-
bu Iuventa Michalovce, spojka 
družstva. Tréner: Mgr. Henrich 
Marcinčák
lenKa ČUrMovÁ, staršia 
žiačka Hokejového klubu Mlá-
dež Michalovce, menovaná hrá 
na poste obrancu, tohto času 
hosťuje za Šarišanku Prešov. 
Tréner: Mgr. Martin Stripai
doMiniKa MiHaĽovÁ, star-
šia žiačka Plaveckého klubu Orca 
Michalovce. Tréner: Mgr.Katarí-
na Hamadejová

Kategória žiactvo
– KoleKtívY

drUžstvo 
MladŠícH žiaČoK 
HÁdzanÁrsKeHo KlUBU 
iUventa MicHalovce
Tréner: Mgr. Ľuboslav Holej, Mi-
roslav Švarc
drUžstvo 
starŠícH žiaČoK 
HÁdzanÁrsKeHo KlUBU 
iUventa MicHalovce

Tréner: Mgr. Henrich Marcinčák
drUžstvo žiaKov 
FlorBalovéHo KlUBU 
MicHalovce
Tréner: Mgr. Gerhard Puchír
drUžstvo MladŠícH 
žiaKov MestsKéHo 
FUtBalovéHo zeMPlín 
MicHalovce U 12
Tréner: Jaroslav Komenda

Kategória dorast 
– jednotlivci

HUgo KorMan, dorastenec 
Športového klubu Comenium Mi-
chalovce, tohto času už člen Špor-
tového gymnázia v Nitre. Tréne-
rom bol Mgr. Jaroslav Semko
MÁria PražMovÁ, doras-
tenka 1. basketbalového klubu-D 
Michalovce, krídlo, členka re-
prezentácie Slovenskej republiky 
v kategórii U 16. Tréner: Miroslav 
Dirga, Mgr. Michaela Priščáková
adriÁn BodnÁr, doraste-
nec Boxerský klub Zemplín 1950 
vo váhe do 75 kg, Tréner: Ivan 
Adámek
adriÁn leŠKo, dorastenec 
Mestského futbalového klubu 
Zemplín Michalovce, útočník 
mužstva. Tréner: Branislav Sokoli
jana ŠPaKovÁ, mladšia do-
rastenka Hádzanárskeho klu-
bu Iuventa Michalovce, spojka 
družstva. Tréner: Dušan Daniš
Marianna reBiČovÁ, star-
šia dorastenka Hádzanárskeho 
klubu Iuventa Michalovce, spojka 
družstva. Tréner: Mgr. Marianna 
Nemčíková, Mgr. Ján Packa
MÁria olŠovsKÁ, juniorka 
Hádzanárskeho klubu Iuventa Mi-
chalovce, spojka družstva. Tréner 
Marián Ujhely, František Urban
eriK želinsKÝ, dorastenec 
Hokejového klubu Mládež Micha-
lovce, brankár družstva. Tréner: 
Mgr. Martin Stripai, Jozef Kužma
MaroŠ MUŠinKa 
a Petronela MatiovÁ
tanečný pár tanečného klubu Grá-
cia Michalovce. Tréner: Kristína 
Horvátová ml., Štefan Horvát

pokračovanie na 4. strane

Mesto ocenilo 
najlepších športovcov

TaZS mesta Michalovce
vyhlasujú

dražbu 
predajných miest 

na trhovisku pre predaj 
zeleniny, ovocia, kvetov 

a okrasných drevín

21. februára o 12.30 hod.
v zasadačke TaZS

rozsievač perál

Životná púť kňaza, básnika, 
esejistu, prozaika, prekladateľa 
a pedagóga Gorazda Zvonického 
(vlastným menom Andrej Šán-
dor) je bohatá nielen na faktogra-
fiu, ale aj na dramatické životné 
situácie. Narodil sa 29. 6. 1913 
v chudobnom maloroľníckom 
prostredí v Močaranoch, ktoré 
po druhej svetovej vojne splynuli 
s Michalovcami. Po absolvovaní 
osemročnej ľudovej školy v rodis-

ku (1927) odišiel na gymnaziálne 
štúdiá do Šaštína, zmaturoval 
však na vychýrenom Gymnáziu 
v Kláštore pod Znievom (1942). 
Vzápätí narukoval a po návrate 
z vojenskej služby vstúpil v roku 
1939 do saleziánskeho noviciátu. 
Od roku 1944 študoval filozofiu 
v Trnave a teológiu vo Svätom 
Beňadiku a Svätom Kríži nad 
Hronom (dnešný Žiar nad Hro-
nom). V deň svojich 35. narode-

nín (26. 6. 1948) ho biskup Štefan 
Trochta vysvätil vo Svätom Kríži-
Vieske za saleziánskeho kňaza. 
Začiatkom júna nasledujúceho 
roku bol menovaný za správcu 
Farnosti Panny Márie Pomocnice 
kresťanov v Michalovciach. V ro-
koch 1948 – 1949 pôsobil aj ako 
redaktor časopisu Mládež a mi-
sie, súčasne bol školským radcom 
Saleziánskeho ústavu v Trnave.

zdroj: Matica slovenská

Divadlo pri fontáne 
uvádza reprízu hry 

džina, 
pošli ďalšieHo

28. februára
o 16.30 hod.  

Veľká sála MsKS

itF slovakiatour

v roku 2013 si pripomíname 100 rokov od narodenia Gorazda 
Zvonického. pri tejto príležitosti pripravuje Mesto Michalovce v spolupráci 
s ostatnými zainteresovanými organizáciami viacero podujatí, ktorých 
ambíciou je priblížiť širokej verejnosti život a dielo nášho rodáka. 
aj redakcia našich novín pripravila pre svojich čitateľov sériu článkov, 
ktoré bližšie predstavia andreja šándora. 

najúspešnejší športovci a športové kolektívy Michaloviec za rok 2012 
v kategórii žiakov a dorastu si prevzali ocenenia z rúk primátora mesta 
viliama Zahorčáka. slávnostné odovzdávanie vyznamenaní sa uskutočnilo 
v obradnej sieni mestského úradu v utorok 29. januára.

v priestoroch incheby expo Bratislava sa 
24. až 27. januára uskutočnil 19. ročník 
medzinárodného veľtrhu itF slovakiatour. 
tento veľtrh patrí medzi najväčšie podujatia 
svojho druhu na slovensku a v strednej európe. 
Zúčastnilo sa na ňom 405 vystavovateľov z viac 
ako 20 krajín a navštívilo ho 72 913 návštevníkov.

lUcia 2013
Vážení čitatelia, 
redakcia našich novín pripravila nové pravidlá pre podujatie, 

ktoré pozná väčšina našich čitateľov pod názvom LUCIA. Roz-
hodli sme sa pozmeniť pravidlá tak, že už nebudeme uverejňovať 
kupóny súťaže, ktoré bolo potrebné zbierať a tak sa zapojiť do žre-
bovania o hodnotné ceny. 

Redakčná rada rozhodla, že v tomto roku sa o ceny môže uchá-
dzať každý, kto príde v decembri do mestského kultúrneho stredis-
ka na kultúrne podujatie LUCIA 2013. Podmienkou získania ceny 
bude zakúpenie vstupenky. Počas programu budú vyžrebovaní vý-
hercovia z prítomných divákov. Nebude teda potrebné zbierať ku-
póny a žolíkov. Stačí prísť do veľkej sály MsKS na kultúrny program, 
zakúpiť si naň vstupenku a máte možnosť získať niektorú z cien.

Pre výhercov redakcia pripraví v spolupráci so sponzormi 
hodnotné výhry. Prvú cenu – televízor už tradične venuje redak-
cia Michalovčan.                                                           redakčná rada

rok Gorazda Zvonického (1913 – 2013)

V spoločnej výstavnej expozícii 
KSK na ploche 116 m2 sa prezen-
tovalo aj mesto Michalovce, Zem-
plínska oblastná organizácia ces-
tovného ruchu, Regionálne zdru-
ženie turizmu Zemplín spolu s re-
giónmi Gemer, Spiš, Slovenský raj, 
kúpele Štós a Košice – EHMK 2013 
a podnikateľské subjekty, ktoré pô-
sobia v cestovnom ruchu v regióne 
dolný Zemplín. Mesto Košice spo-
lu s francúzskym mestom Marseil-
le sa stali európskymi kultúrnymi 
metropolami roku 2013.

Spoločná prezentácia dolného 
Zemplína na veľtrhu využila naj-
novšie trendy v oblasti cestovné-
ho ruchu, možnosti atraktívnej 
ponuky prírodných, kultúrnych 
a historických pamiatok formou 
propagačných materiálov regió-
nu, CD, DVD, ktoré mali za úlo-

hu pozvať turistov na cestu spoz-
návania mesta Michalovce.

Mesto Košice a dlhodobý 
program Terra Incognita (Kra-
jina nespoznaná) malo za úlohu 
ponúknuť návštevníkovi Košíc 
a KSK počas EHMK možnosti 
objavovania, spoznávania kul-
túrno-poznávacieho turizmu, 
prepojenie tradícií regiónu 
s tradíciami Európy na základe 
troch tematických ciest – Vínna, 
Gotická a Železná.

Spoločný stánok KSK navští-
vil prezident SR Ivan Gašparovič 
v sprievode popredných predsta-
viteľov nášho politického a kul-
túrneho života. Každoročné prí-
jemné stretnutie svedčí o záujme 
politikov o mesto Michalovce 
a región dolný Zemplín.

Iveta Pazičová



�

Každé ročné obdobie má svoje špecifické krásy, no i svoje temnej-
šie stránky. Pre mierne pásmo, v ktorom sa nachádza aj Slovensko, 
je charakteristické striedanie ročných období. Trojmesačný pravidelný 
cyklus.

Každý človek má bližší vzťah ku niektorému z ročných období. Pri-
tom každé z nich má odraz i v ľudových zvykoch a tradíciách, ktoré 
sme zdedili po svojich predkoch.

Každé z týchto období je charakteristické svojimi znakmi. Tie vyvo-
lávajú nielen pocity príjemné, majú i svoju odvrátenú tvár v rizikách 
a úskaliach pôsobenia na človeka, prírodu a prírodné prostredie.

Ľudský organizmus sa s ich vplyvmi naň vyrovnáva individuálne. 
Najcharakteristickejším rysom aktuálneho zimného obdobia je pomer 
dĺžky slnečného svitu k obdobiu tmy a noci.

Skoré ranné vstávanie do tmy a príchod z práce za tmy, má za ná-
sledok zvýšený pocit únavy a potrebu spánku. Chladné dni a potreba 
teplejšieho obliekania sa vzťahujú k zvýšeným nárokom na kondíciu. 
Sychravé a chladné dni sú spojené so zvýšeným rizikom prechladnu-
tia a šírenia kvapôčkových vírusových infekcií. Klzké povrchy ciest a 
chodníkov vedú k zvýšenej úrazovosti a nutnej potrebe opatrnejšieho 
pohybu po nich. Súčasťou tohto obdobia sú i radostné možnosti sán-
kovania, lyžovania, korčuľovania na zamrznutých vodných hladinách 
a zasnežených svahoch hôr. Zimné obdobie má však viacero podôb. 
Zvlášť striedanie chladnejších a miernejších krátkych období je vysoko 
rizikové. Spôsob pohybu denných a nočných teplôt v blízkosti nuly vie 
spôsobiť najviac problémov. Iba uvedomenie si všetkých nástrah zimy 
a prispôsobenie tempa aktivít vedie k zdarnému fungovaniu i za tých-
to podmienok. Opatrnosť, pozornosť, trpezlivosť a nenáhlenie sa platí 
v tomto období trojnásobne.

Šťastný príchod do cieľa cesty je zvlášť v zime najdôležitejším krité-
riom. Ohľaduplnosť a sústredenosť sú v tomto období na prvom mieste. 
Zvlášť však pre toto obdobie platí: “Ponáhľaj sa pomaly.”

Dovoľte mi popriať všetkým Michalovčanom úspešné zvládnutie všet-
kých nástrah zimy.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Nástrahy zimného 
obdobia

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Viliam Zahorčák, primátor mesta

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
HK Dukla Michalovce – Trnava

denne od soboty o 14.00 hod.

z pirka Andriša zo Straňan
,,Učiť sa, učiť sa, učiť sa.“ Kedz bi toti slova vislovil ňe baťuška Ľeňin, 

aľe dajaki Džordž abo Žan-pjer, ta bi še čascejši hutoreľi aj dňeška. Jed-
no je šak pravda, učeni ľudze še u tim našim švece ňigda ňestraca: a pra-
ve zato učic še dobizovna oplaci. Bars šumni a mili udalosci še u tich 
dňoch robja po calim Slovensku, naš prešumni varoš tiž u tim ľeže. 

Co može budz šumňejši pre otca i macir jak zapis dzecka do 
peršej klasi u škoľe? Otvoreňe še priznam, kedz me tota procesia 
pred veľo rokami čekala, tri dňi mi še tris. Kedzže znam už roki 
calu fajtu sušeda Rašpeľa, ta znam, že toho roku ho čeka aj za-
pisaňe vnučky do peršej klasi zakladnej školi. Hutorim mu, reku 
„Mižu, podľe čoho sce še rozhodovaľi zos dzivku a žecom do chtorej 
zakladnej školi u našim varošu vnučku zapisac?“,,Andriš, otvoreňe 
ci povim, šicki školi me šľedovaľi, co nukaju, jaki novi učeňa jes 
u jich školov. Až me prišľi na jedno: jedna naša škola, ňepovim ci 
chtora, nuka kolo rjadnej viuki i 28 kružkov. Tam me ju prihlašiľi. 
Vidno, dzivče na jaziki, doteraz co bula v školkoj ta hovorila po 
slovenski, doma furt hutorime, a lapa še aj do trecoho jazika. Kedz 
mi še jej henadi pital, reku dzivče, jak še maš?, ta odpovedzela, že 
á, á, dzedu, co ci budu rečovac. Aj šariščina še zidze. ,,Mižu, šľe-
dujem toti kružki aj po calim Slovensku, rodičov stoja veľki peňeži, 
doteraz jich najvecej pre dzeci nukaju u Peziňku – 14 a išče vecej 
u Tvrdošiňe – 15. Aľe naša škola, co je najbľižša gu ungvaru, nuka 
28. Barsc bi mi chcel znac, jaki su kružki povidzme od 15 do 28. 
Može budu učic aj bešedu jednoho kmeňa, co žije na Francuzskej 
Polineziji, na ostrove Anaa. Ščeslivi perši kročok do školi.

Co še nestalo, može se stac. Šicko dobre, mojo rodaci.  

výzva na podávanie 
žiadostí o dotáciu

Mestský úrad v Michalovciach, v súlade s VZN č. 145/2012, 
ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, týmto zverejňuje 
možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky 
– dotácie z rozpočtu mesta.

Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári. Je k dispozícii na 
odbore informatizácie a grantov a na internetovej stránke mesta 
www.michalovce.sk. Úplné informácie s potrebnými formulármi 
nájdete na stránke mesta v časti: Samospráva – Dotácie mesta.

Odporúčame žiadateľom, aby si pred vyplnením formulára 
pozorne naštudovali Pokyny na vyplnenie formulára žiadosti 
a venovali pozornosť potrebným prílohám žiadosti.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2013. V prí-
pade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky. 
Žiadosti podávajte na: Mestský úrad Michalovce, Odbor informa-
tizácie a grantov, Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.

Bližšie informácie: Ing. Anna Tomanová, tel.: 056/6864 185, 
e-mail: anna.tomanova@msumi.sk.

aktivity primátora
29. 1.  oceňovanie najúspešnejších športovcov roka 2012 
 v kategórii žiaci a dorast
29. 1.  prijatie víťazov mestskej volejbalovej ligy stredných škôl 
30. 1.  stretnutie k vyhodnoteniu mestského plesu 
 a príprave ďalšieho ročníka
30. 1.  rokovanie k podujatiam Terra Incognita
30. 1.  rokovanie so zástupcami školských odborov
31. 1.  rokovanie Regionálnej rady ZMOS
1. 2.  porada primátora
4. 2.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
4. 2.  rokovanie so zástupcami SAD
4. 2.  rokovanie so zástupcami Košického samosprávneho kraja
5. 2. účasť na vyhodnotení roka v džudistickom klube 
 Zemplín Michalovce 
7. 2.  zasadanie školskej komisie KSK
8. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi Únie nevidiacich
 a krátkozrakých
8. 2.  rokovanie k príprave podujatí Terra Incognita
10. 2. účasť na slávnostnej liturgii v chráme pravoslávnej cirkvi

Pôsobenie komunity rehole 
saleziánov a sestier Márie Po-
mocnice (FMA) na území nášho 
mesta nie je pre verejnosť veľkou 
neznámou. Od roku 1990, kedy 
vnímame ich návrat k pastorač-
nej činnosti s mladými ľuďmi, 
odvádzajú kus dobrej práce. Toto 
vyjadrenie by mohlo vyznievať 
všedne a pôsobiť banálne, ale nie 
v tomto prípade. Svedčí o tom 
aj „slávnostnosť chvíle,“ ktorou 
si spoločne spomenuli obe ko-
munity SDB a FMA na ich za-

kladateľa don Bosca. Bol to muž 
s charizmou, ktorá uprostred 
Saleziánskej rehole je stále živá. 
Je potrebné dbať na to, aby stále 
žila a nezostarla. Celá salezián-
ska rodina sa 31. januára zišla, 
aby posilnená chlebom i Slovom 
mohla vytvárať spoločenstvo po-
volaných. Po slávení eucharistie 
nasledovalo divadelné predstave-
nie, ktoré pripravili mladí zo stre-
diska. Potom nasledovalo agapé 
s podnetnými rozhovormi.

Ivana Mochorovská 

sviatok zakladateľa

Členovia Zemplínskej abstinu-
júcej spoločnosti /ZAS/ – Klubu 
abstinentov Michalovce, hodnotili 
činnosť klubu za rok 2012. Bolo 
to na výročnej členskej schôdzi 7. 
januára v klubovej miestnosti, kto-
rú im poskytuje Mesto v budove 
Služieb mesta Michalovce, na Par-
tizánskej ulici. Bol to už 33. úspešný 
rok. Neustále budeme v našej spo-
ločnosti presadzovať zdravý spôsob 
života, bez akýchkoľvek drog a alko-
holu. Je pravda, že je to stále ťažšie, 
nakoľko tento nepriateľ spoločnosti 
rozširuje svoje chápadla na stále 
nižšie vekové skupiny a spôsobuje 
nežiaduce problémy. Presvedčujú 
nás o tom aj naše stretnutia s pa-
cientmi, ktorí sa zo závislosti liečia 
v Psychiatrickej liečebni v Micha-
lovciach. Naše pravidelné stretnutia 
s nimi im dávajú väčšiu nádej vrátiť 
sa na správnu cestu života.

Oceňujeme našu spoluprácu 
s členmi Klubu abstinentov z Trebi-
šova, s ktorými v tomto smere úzko 
spolupracujeme. V októbri sme aj s 
rodinnými príslušníkmi navštívili 
kúpele v Starej Ľubovni, kde sme 
ako abstinenti boli akýsi „zvláštni“ 
medzi ostatnými návštevníkmi, 
ale boli sme na seba hrdí a micha-
lovskému klubu sme urobili dobré 
meno. V tomto roku sa tešíme na 
celoslovenské športové hry klubov 
abstinujúcich. Uskutočnia sa v Ru-
žomberku a naše mesto chceme na 
nich zodpovedne reprezentovať.

Všetkým tým, ktorí potrebu-
jú našu pomoc, podávame ruku. 
Príďte medzi nás a presvedčte sa, 
aký význam pre zdravý a správny 
život má trvalá abstinencia a akú 
radosť do života prináša. Každý, kto 
ju prijme, je medzi nami vítaný. 

Štefan Šimko

Úspešných 33 rokov

Občianske združenie ZLATÝ PES, Michalovce, organizuje od 
25. januára do 31. októbra 2013 verejnú finančnú zbierku na zákla-
de právoplatného rozhodnutia ObÚ Michalovce. Verejná zbierka 
sa bude konať vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov do 
uzavretých prenosných pokladničiek opatrených podpisom a pe-
čiatkou zodpovednej osoby za zbierku. Zbierku je možné podporiť 
aj bezhotovostne na čislo účtu 48416732/0900, variabilný symbol 
201302159 – Slovenská sporiteľňa. Účelom zbierky je nákup kr-
miva a doplnkov pre vodiaceho psíka vo výcviku Enji, zabezpeče-
nie veterinárnej starostlivosti a príspevok na činnosť občianskeho 
združenia. Bližšie informácie môžete získať na:
www.zlatypes.wbl.sk a na informačných letákoch o zbierke.
Zároveň oznamujeme, že hľadáme pre psíka Enji vhodného klien-
ta so zrakovým znevýhodnením, ktorému by Enji mohla pomôcť 
pri chôdzi a orientácii. Psíka združenie daruje.

OZ Zlatý Pes

n	Určenie vymeriavacieho 
základu a splatnosti poistného 
dohodára s nepravidelným 
príjmom

Jeho vymeriavací základ je prie-
merný mesačný príjem za obdobie 
trvania dohody. Poistné z takto ur-
čeného vymeriavacieho základu je 
splatné do ôsmeho dňa kalendár-
neho mesiaca, ktorý dva mesiace 
nasleduje po mesiaci, v ktorom 
právny vzťah dohody zanikol.

n	Práca na dohodu zastaví 
predčasný starobný dôchodok 

Poberatelia predčasných sta-
robných dôchodkov sa musia 
do 28. februára 2013 rozhodnúť, 
či chcú naďalej poberať pred-
časný starobný dôchodok alebo 
pracovať na dohodu. 

n	zvyšovanie dôchodkov 
o pevnú sumu 

Od 1. 1. 2013 do konca roka 
2017 sa dôchodky zvyšujú nie 
percentuálne, ale o pevnú sumu 
určenú osobitne pre jednotlivé 
druhy dôchodkov. V roku 2013 
sa napríklad starobné dôchodky 
zvýšia o sumu 11,20 eura.

n	zmena úpravy priemerného 
osobného mzdového bodu, z kto-
rého sa vypočítava dôchodok 

Zníženie priemerného osob-
ného mzdového bodu v hodnote 
od 1,25 do 3 a zvýšenie priemer-
ného osobného mzdového bodu, 
ktorý má nižšiu hodnotu ako 1, 
bude opäť závisieť od roku pri-
znania dôchodkovej dávky.

n	zmena výpočtu vymeriava-
cích základov poistencov štátu 

Mení sa spôsob výpočtu vyme-
riavacích základov poistencov štátu 
(osobných asistentov a poberateľov 
peňažného príspevku na opatrova-
nie) a minimálneho vymeriavacie-
ho základu pre dodatočné zaplate-
nie poistného na dôchodkové po-
istenie. Oba vymeriavacie základy 
sa touto zmenou zvyšujú. 

n	zmena vo valorizácii úrazo-
vých dávok

Mení sa mechanizmus zvyšo-

vania úrazových dávok. Ich rast už 
nebude naviazaný na valorizáciu 
dôchodkových dávok, ale určí ho 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. V roku 2013 sa úrazo-
vé dávky valorizujú o 3,05 %.

n	zmeny v platení invalidné-
ho poistenia 

Invalidné poistenie neplatí 
už ani poistenec (zamestnanec, 
zamestnanec-dohodár a ani za-
mestnávateľ za takéhoto zamest-
nanca, povinne poistená SZČO, 
dobrovoľne dôchodkovo poiste-
ná osoba), ktorý je dôchodkovo 
poistený a je poberateľom výslu-
hového dôchodku po dovŕšení 
dôchodkového veku.

n	zmena dávky v nezamest-
nanosti 

Zásadnou zmenou je obme-
dzenie maximálnej výšky dávky 
v nezamestnanosti. Maximálna 
suma dávky v mesiaci, ktorý má 
30 dní, je 775,30 eur a v mesiaci, 
ktorý má 31 dní, je 801,10 eur. 
Na účely nároku na dávku v ne-
zamestnanosti sa započítava aj 
obdobie výkonu práce na základe 
dohody o vykonaní práce ale-
bo dohody o pracovnej činnosti 
s pravidelným mesačným príj-
mom, ktoré nastalo po 1. 1. 2013.

n	zmena pravdepodobného 
denného vymeriavacieho zá-
kladu na určenie výšky nemo-
cenských dávok

Ak dôvod na poskytnutie ne-
mocenskej dávky vznikne v ob-
dobí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, 
pravdepodobný denný vymeriava-
cí základ na určenie výšky nemo-
cenských dávok bude 13,10 eur.  

n	zmena výpočtu vymeriavacie-
ho základu szČo od 1. júla 2013

Vymeriavací základ SZČO sa 
vypočíta nasledovne: Čiastkový 
základ dane neznížený o zapla-
tené poistné na povinné verejné 
zdravotné poistenie a poistné na 
sociálne poistenie sa delí koefi-
cientom 1,9 a ďalej sa delí počtom 
mesiacov podnikania v roku 2012.

sp

Zmeny v poistení
prinášame vám pokračovanie stručného 
prehľadu zmien v sociálnom poistení, ktoré sú 
v platnosti od 1. januára 2013.

Mestská polícia informuje
V dobe od 21. 1. do 3. 2. 2013 MsP Michalovce zdokumento-

vala celkom 162 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
101 priestupkov, parkovanie na zeleni 8 priestupkov, parkovanie 
na chodníku 6 priestupkov, znečistenie verejného priestranstva 
plagátovou výzdobou 2 priestupky, vzbudzovanie verejného po-
horšenia 3 priestupky, narušenie občianskeho spolunažívania 
schválnosťami 2 priestupky, priestupky proti majetku: – kráde-
žou 11, – poškodením veci 3 priestupky, porušenie podmienok 
VZN č. 91/2006 o podmienkach držania psov na území mesta 
Michalovce nezabránením voľnému pohybu psa 4 priestupky, 
porušenie zákona o nefajčiaroch – fajčenie na zástavke MHD 
2 priestupky, fajčenie areál školy – 10 priestupkov, priestupok 
na úseku ochrany životného prostredia v 1 prípade, podozrenie 
z trestného činu krádeže bolo zistené v 4 prípadoch.

zvieratká na adopciu
Belko 

 

je veľmi priateľský, pokojný a bezprob-
lémový psík vhodný k deťom, dospe-
lým aj k starším ľuďom. Je vhodný do 
bytu (má hygienické návyky) alebo 
do domu s prístupom dnu. Má cca 
2 roky, je odčervený, očkovaný, čipo-
vaný a kastrovaný.  
Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

Gymnázium Pavla Horova  
GENS UNA SUMUS –  SME JEDNA RODINA
STN EN ISO 9001:2009

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA 
V ŠKOLSKOM ROKU �013/�014

Žiakom ponúkame Školský vzdelávací program SAPERE AUDE, 
ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:  
Modul 1  – všeobecné zameranie
Modul 2  – rozšírené vyučovanie informatiky
Modul 3  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Modul 4  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
Modul 5  – rozšírene vyučovanie prírodovedných predmetov

Prvoradý cieľ a poslanie: 
kvalitná príprava študentov pre štúdium na vysoké školy

Masarykova 1, 071 79 MICHALOVCE 
tel: +421 56 64 230 97, fax: +421 56 64 206 42
email: gphmi@gphmi.sk, www.gphmi.sk
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Margaréta Roďomová

Jakub Styrančák

Jakub Džurba

Simona Čeklovská

Tereza Schmidtová

Patricia Kičinková

Michalovčan informuje...

Keď je myseľ mladá
V závere uplynulého roka sa 

dožil člen Klubu dôchodcov č. 3 
Vojtech Brna životného jubilea 
– 80 rokov. Bolo to práve v roku, 
ktorý bol vyhlásený za rok aktív-
neho starnutia. Pán Brna realizuje 
svoje pohybové aktivity v stolnote-
nisovom krúžku, kde sa pravidel-
ne dvakrát v týždni schádza deväť 
nadšencov tohto pekného športu.

Náš Vojto, ako ho priatelia 
volajú, vnáša do kolektívu dobrú 
náladu, súťaživosť a herne je rov-
nocenným aj mladším členom.

Pri príležitosti jeho životného 
jubilea sa v telocvični Strednej 
zdravotníckej školy v Michalov-
ciach uskutočnil stolnotenisový 
turnaj. Oslávenec skončil na 4. 
mieste.

Všetci priatelia prajú jubilan-
tovi veľa zdravia, šťastia a opti-
mizmu v jeho ďalšom živote. 
Nech ešte dlho vnáša dobrú ná-
ladu a je vzorom v prístupe k ži-
votu a aktívnemu starnutiu pre 
mladších členov krúžku.

Športový kolektív

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Kristian Pekárovics
a Kristína Trčková

Karel Pužo
a Helena Miľová

Fašiangy sú tu
Aj dôchodcovia z Denného 

centra č. 2 na Stráňanoch si 
pripomenuli toto pekné vese-
lé obdobie.  V závere januára 
si seniori pripravili fašiangové 
posedenie. Pozvali si naň aj 
priateľov z Denného centra se-
niorov č. 5 a č. 1 – 3. Pripravili 
si tradičné fašiangové pochu-
tiny ako fánky, šišky a rôzne 
koláčiky. O hudobný sprievod 
sa postaral Vladimír Tatarko, 

ktorý zahral melódie do tanca 
aj na počúvanie. Svoje spevácke 
umenie predviedol hosť večera 
pán Škarupa. Dôchodcovia si 
na tomto milom stretnutí schu-
ti zaspievali aj zatancovali. Od-
dýchli si tak od svojich každo-
denných starostí a bolestí a už 
dnes sa tešia na ďalšie príjemné 
stretnutia v kruhu svojich pria-
teľov.

M. Rohačová

Blahoželania
Krásne životné jubileum 70 rokov oslávi 

13. februára mamka a babka 

ANNA MAxiMová
Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi 

naše želanie, nech Ti šťastie, zdravie, láska 
nablízku vždy ostane.

z úprimného srdca želajú dcéry 
Gabriela a Marcela s rodinami

Dňa 2. februára oslávila krásne životné 
jubileum priateľka, mamička a babička 

TeréziA PoSyPANková
Z úprimného srdca jej želajú všetko najlepšie 
priateľ Jano, dcéra Bohuslava s manželom, 
syn Janík a vnúčatá Paťka, Samko a Simonko

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať primárovi 

traumatológie NsP Š. Kukuru v Michalovciach

 MUDr. PeTrovi rovDerovi
zástupcovi primára MUDr. Marošovi Eľkovi, 

operačnému tímu a zdravotnému personálu. 
Vyslovujem obdiv a poďakovanie za dosiahnuté 
výsledky v náročnej a dôležitej práci pre iných.

vďačná pacientka Jolana Hoľanová

hveZDÁreŇ v Michalovciach
pozýva žiakov zŠ a ich rodičov na

prÁZDninovÝ tÝŽDeŇ s vesMíroM
počas jarných prázdnin každý pracovný deň 
s nasledovným programom:
pondelok  (18. 2.) 
9:30 hod.     Prednáška a beseda na tému: „UFO“  
10:30 hod.  Zábavný film                        
Utorok (19. 2.)
 9:30 hod.  Prednáška s praktickou činnosťou: 
 „Slnko a ďalekohľady“. Práca s ďalekohľadmi,  
 pozorovanie okolia hvezdárne a Slnka 
10:30 hod.  Zábavný film                        
streda (20. 2.)
 9:30 hod.   Hry, kvízy, súťaže 
10:30 hod.   Zábavný film                       
štvrtok (21. 2.)
9:30 hod.  Prednáška s praktickou činnosťou: „Orientácia 
 v prírode“
 Práca s buzolou, hľadanie svetových  strán 
 v prírode
10:30 hod.  Zábavný film  
piatok (22. 2.)
9:30 hod.  Táraninky o vesmíre, vesmírne kuriozity
                Rozprávanie s deťmi o tom, ako si predstavujú  
 vesmír, zaujímavosti z astronómie
10:30 hod.  Zábavný film  

Vstupné: 0,50 € (len deti)

sÚKroMnÁ streDnÁ 
prieMyselnÁ šKola oDevnÁ 
Komenského 1, 071 01 Michalovce 
v školskom roku 2013/2014 otvorí 
diaľkové štúdium, externé – dištančnou formou 
v odbore odevníctvo.
1)  Je to dvojročné štúdium s maturitou určené  

pre tých, ktorí majú VL z učebného odboru 
pánsky alebo dámsky krajčír a

2)  Trojročné štúdium s maturitou pre tých, ktorí ukončili 
dvojročný učebný odbor výroba konfekcie s VL

Prihlášky na toto štúdium posielajte na riaditeľstvo školy 
do 31. 5. 2013. Prijímacie pohovory budú 25. 6. 2013.

spoznajte Zahraničnú 
Maticu slovenskú

Mestské kultúrne stredisko 
v spolupráci s michalovským 
Domom Matice slovenskej 
(DMS) pripravilo pre návštev-
níkov malej galérie MsKS vý-
stavu pod názvom Zahranič-
ná Matica slovenská (ZMS). 
Výstava vznikla ako projekt 
Slovenskej národnej knižnice 
a Matice slovenskej k Roku 
Jozefa Cígera Hronského. Jej 
autorom je Peter Cabadaj a na 
dvadsiatke panelov sa zozná-
mite s významom ZMS aj 
s cieľmi, kvôli ktorým vznikla 
– sceľovať slovenskú komuni-
tu, roztrúsenú po zahraničí, 
ale podľa možnosti aj zastávať 
úlohy Matice slovenskej doma, 
ktorej možnosti práce a pôso-
benia oklieštil február 1948. 
Dozviete sa viac o jednotli-
vých etapách existencie ZMS, 
počnúc jej založením Jozefom 
Cígerom Hronským v Argen-
tíne a napĺňaním odkazu po 
jeho smrti pod vedením ďal-
ších predsedov v Argentíne, 
Kanade, o jej postupnom roz-

šírení do Európy, spolupráci 
s ďalšími slovenskými spol-
kami v zahraničí, o jej vyda-
vateľských a iných kultúrnych 
aktivitách. 

Organizátori prostredníc-
tvom výstavy chcú upozorniť aj 
na pôsobenie tretieho predsedu 
ZMS mons. F. J. Fugu, rodáka 
z Vinného pri Michalovciach, 
jeho prínos pre ZMS a slo-
venský národný život vôbec 
(autor návrhu slovenskej štát-
nej vlajky). Výstava potrvá do 
28. februára a je určená najmä 
školám z mesta i okolia, kto-
ré si v MsKS môžu dohodnúť 
termíny kolektívnych návštev 
s úvodným slovom pracovní-
ka MsKS, ale sprístupnená je 
aj širokej verejnosti, zaujíma-
júcej sa o našu národnú his-
tóriu. Výstava už preputovala 
celé Slovensko a na Zemplíne 
sa tentoraz usadí už natrvalo 
v opatere michalovského DMS 
a MsKS, ktorý ju rád zapožičia 
záujemcom aj v budúcnosti.

Miko

Mestské kultúrne stredisko
Mesiac na Dlani
prednáška so zaujímavou vesmírnou tematikou
15. 2. o 17.00 hod., malá sála MsKS
ZeMplín
repríza premiérového programu k 55. výročiu folklórneho súboru
16. 2. o 16.30 hod., veľká sála MsKS
DŽina, pošli ďalšieho
Divadlo pri fontáne uvádza reprízu hry 
28. 2. o 16.30 hod., veľká sála MsKS

hvezdáreň
astronoMicKÉ poZorovania pre verejnosŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok 
so začiatkom 13. 2. o 18.30 hod., 15. 2. nekoná sa, 20. 2. a 22. 2. 
o 18.30 hod., 27. 2. o 18.30 hod.
prÁZDninovÝ tÝŽDeŇ s vesMíroM
počas jarných prázdnin každý pracovný deň 

výstavy
jÁn KovÁČ – proces preMeny
autorská výstava obrazov, 5. – 28. 2., galéria ZOS Michalovce
ZahraniČnÁ Matica slovensKÁ
výstava fotografií, 4. – 28. 2., v malej galérii MsKS

program kina centrum
7. – 10. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
KoneČnÁ
akčný, krimi, thriller 2013
Vstupné: 4€, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

12. – 13. 2. utorok, streda o 19.30 hod. 
Z preZiDentsKej KUchyne  Premiéra
životopisný, komédia 2012
Vstupné: 3 € FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

14. – 15. 2. štvrtok, piatok o 18.00 hod.
terapia lÁsKoU
romantická komédia 2013
Vstupné: 4€  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

14. – 15. 2. štvrtok, piatok o 20.0 0hod
16. 2. sobota o 19.30 hod.
14. 2. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.
nÁDhernÉ Bytosti
fantasy, dráma 2013
Vstupné: 4€, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

19. – 20. 2. utorok, streda o 19.30 hod. 
Marie KrØyer Premiéra
životopisná dráma 2012
Vstupné: 3 € DÁNSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

21. – 24. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.45 hod.
BaBovŘesKy
komédia 2013
Vstupné: 4€  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

21. – 24. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.
Zero DarK thirty
historicky, dráma, thriller 2013
Vstupné: 4€  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

Stará budova Matice slovenskej v Martine
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malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Prenajmem zariadený zrekonštruovaný byt na Kuzmányho 

ulici, 1. poschodie, 68 m2. Cena 420 €/mesiac. Tel.: 0907 997 006
n	Priestory na prenájom, Gorkého ulica , 50 m2.  

Tel.: 0918 360 300
n	Dám do prenájmu novo zrekonštruovaný 2-izbový byt na 

Ulici M. Rázusa. Tel.: 0910 880 206, tel.: 0905 711 051
n	Predám 3-izbový byt na Stráňanoch v Michalovciach. 

Prerobený, teplý, 74 m2. Cena dohodou. Tel.: 0944 347 132
n	Dám do prenájmu garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0949 361 459
n	Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt s balkónom 

na 2. poschodí – Ulica M. Rázusa. Tel.: 0949 684 536
n	Predám garáž na Ulici K. Kuzmányho v Michalovciach 

s vysporiadaným pozemkom, novou strechou. Cena 
dohodou. Tel.: 0915 350 875

n	Predám garáž v lokalite Stráňany, 24 m2. Tel.: 0917 836 388
n	Predám veľký RD v lukratívnej časti Michalovce s veľkou 

záhradou, ktorá ústi do lesa na Bielej hore. Možnosť 
prerobiť na dvojgeneračný, poprípade ako sídlo firmy. Cena 
dohodou. RK nevolať. Tel.: 0907 481 514

n	Kúpim garsónku alebo 1-izbový byt v Michalovciach 
v osobnom vlastníctve do 12 000 €. Platba v hotovosti. 
Tel.: 0904 319 670

n	Predám zariadený 1-izbový byt na Ulici J. Murgaša 
v Michalovciach. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. 
K dispozícii nie je balkón a výťah. Tel.: 0905 282 115

rôzne
n	Predám carvingové lyže Dynastár 170 cm – nové, bez 

viazania – cena 25 €, lyže Atomic 185 cm s viazaním Tyrolia 
– použité + topánky Dalbelo – použité, cena 25 €, lyže Kastle 
170 cm s viazaním + topánky Lange č. 5, cena 30 €. Pri kúpe 
2 a 3 zľava. Dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

n	Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné 
stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby 
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m. 
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Predám 3 biele skrine s nadstavcami s dvomi nočnými 
stolíkmi. Cena dohodou. Tel.: 0908 973 781

n	Predám auto Lada 2108 – Samara. Cena dohodou.  
Tel.: 0908 404 156

n	Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma. 
Tel.: 0948 059 051

n	Pozývame vás do novootvorenej predajne BÁBÄTKO v OC 
– Idea na Ulici J. Hollého 60 v Michalovciach.

n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám pianino zn. Scholze. Cena 700 €. Tel.: 0907 577 759

služby
n	Daňové priznania, účtovníctvo www.ekonomickesluzby.eu  

Tel.: 0915 644 489
n	Sadrokartóny, strechy. www.cackostav.szm.com. Tel.: 0907 922 100

dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Etela Popaďáková, 88-ročná
Mgr. Milan Olajec, 72-ročný
Michal Koziot, 76-ročný
Olga Stretavská, 86-ročná

Zuzana Butkovská, 88-ročná
Ing. Ladislav Cmar, 54-ročný

Mária Kočanová, 84-ročná

správy zo športu...
n  Futbalisti druholigového MFK Zemplín Michalovce odohrali ďalší 
prípravný zápas. Tentoraz sa predstavili na pôde súpera. Sily si zme-
rali s corgoňligovým MŠK Žilina. Obe mužstvá produkovali kombi-
načnú hru. Gól však vsietili Žilinčania. V 35. min. sa do streleckej 
listiny zapísal skúsený Barčík. Skórovať mohli aj Zemplínčania. Regáli 
a Hamuľak však svoje možnosti nevyužili. Deväť minút pred koncom 
stretnutia Stredoslováci pridali druhý presný zásah. Sieť tentoraz roz-
vlnil Guba, posila z Prešova. Michalovčania inkasovali góly po indivi-
duálnych chybách. Súboj so silným súperom im ukázal, kde ešte majú 
herné nedostatky. Žiline teda podľahli 0:2. Išlo o ich štvrtý prípravný 
duel, pričom utrpeli prvú prehru v prípravnom období. 
n  Hádzanárky Iuventy Michalovce nastúpili v šlágri kola na palubovke 
Veselí na Morave. Ide o úradujúceho českého majstra. Ak chceli východ-
niarky aj naďalej pomýšľať na zisk interligového prvenstva, nič iné ako ví-
ťazstvo neprichádzalo do úvahy. Väčšina prvého polčasu mala vyrovnaný 
priebeh. Michalovčankám však znamenite vyšiel záver úvodného dejstva. 
Štyrmi gólmi v rade zmenili obraz hry a po prvej tridsaťminútovke stret-
nutia viedli 13:9. Už po desiatich odohraných minútach II.polčasu vy-
hrávali o sedem gólov. Aj ďalšie minúty zápasu popredných tímov súťaže 
sa odohrávali v michalovskej réžii. Napokon úradujúci slovenský majster 
nečakane zvíťazil nad Veselí n/M. 24:15. Po tomto zápolení boli Micha-
lovce na 2. mieste v tabuľke s trojbodovou stratou na vedúci český Most. 
n	V rozpätí dvoch dní hokejisti prvoligovej Dukly Michalovce odohra-
li záverečné dva zápasy základnej časti súťaže. V domácom meraní síl 
mali dočinenia s Trnavou. Po prvej dvadsaťminútovke bol nerozhodný 
stav 1:1. V prostrednej časti sa Michalovčania dostali do najtesnejšieho 
vedenia. V poslednej tretine pridali ďalšie dva góly. Napokon nad sú-
perom z horšej časti tabuľky vyhrali 4:1. Definitívne si tak zabezpečili 
miesto v prvej štvorke. To znamená, že úvodné dva zápasy štvrťfinále 
odohrajú na domácom ľade. V záverečnom kole základnej časti sa Dukla 
predstavila na ľade Lipt. Mikuláša. Pod Poludnicou prehrala 5:6 po pre-
dĺžení. V tabuľke obsadila 3. miesto.Vo štvrťfinále play-off Michalovce 
nastúpia práve proti L. Mikulášu. Prvé dva duely sa uskutočnia na micha-
lovskom zimnom štadióne. Jeden je na programe v nedeľu 10. februára 
o 17.00 hod. Ďalší príde na rad v pondelok 11. februára o 17.00 hod. 

 Ján Čúrny

Spomienky
Dňa 8. februára uplynulo 15 rokov od úmrtia 

manželky, mamky a babky 

AgNeSy SiNčákovej
S láskou na Teba spomíname, 

lebo nám všetkým chýbaš.
smútiaca rodina

Dňa 8. februára 2013 uplynulo 15 rokov 
od úmrtia drahého manžela, otca a brata

jáNA BUBANcA
s láskou spomína manželka, dcéra 
a brat Vasiľ s rodinou

pokračovanie z prvej strany
ladislav lecHan, dorastenec 
Športového klubu Zemplín Micha-
lovce, silový trojboj, tlak na lavičke 
vo váhe do 66 kg. Tréner: Iveta Fre-
náková, Ladislav Lechan starší
Peter KolesÁr, dorastenec 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce, silový trojboj, tlak na 
lavičke vo váhe do 59 kg. Tréner: 
Ladislav Lechan 
lUKÁŠ rUjaK, dorastenec 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce, silový trojboj, tlak na 
lavičke vo váhe do 66 kg. Tréner: 
Ladislav Lechan 
PatriK dUdÁŠ, dorastenec 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce, silový trojboj, tlak na 
lavičke vo váhe do 93 kg. Tréner: 
Ladislav Lechan 
Pavol varga, junior Športové-
ho klubu Zemplín Michalovce, si-
lový trojboj, tlak na lavičke vo váhe 
do 59 kg. Tréner: Ladislav Lechan 
FrantiŠeK antonY, junior 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce, silový trojboj, tlak na 
lavičke vo váhe do 75 kg, zdravot-
ne postihnutý športovec. Tréner: 
Iveta Frenáková, Ladislav Lechan 

Kategória dorast 
– KoleKtívY:

MladŠí dorastenci 
MestsKéHo 

FUtBalovéHo KlUBU 
zeMPlín MicHalovce 
Tréner: Mgr. Vladimír Smaržík, 
Ján Gajdoščík
MladŠie dorastenKY 
HÁdzanÁrsKeHo KlUBU 
iUventa 
Tréner: Dušan Daniš
starŠie dorastenKY 
HÁdzanÁrsKeHo KlUBU 
iUventa MicHalovce
Tréner: Mgr. Marianna Nemčí-
ková
jUniorKY 
HÁdzanÁrsKeHo KlUBU 
iUventa MicHalovce
Tréner: František Urban
jUniori HoKejovéHo 
KlUBU MlÁdež 
Tréner: Mgr. Matej Ševčík
dorastenci 
ŠPortovéHo KlUBU 
zeMPlín MicHalovce, 
silovÝ trojBoj
Tréner: Iveta Frenáková, Ladislav 
Lechan

Najlepší športovci z kate-
górie dospelých boli ocenení 
19. januára počas Plesu špor-
tovcov a priateľov športu. Pri-
mátor mesta na návrh Rady 
športových klubov odovzdal 
ocenenia štrnástim jednotliv-
com a piatim športovým ko-
lektívom.

Dňa 6. februára uplynulo 20 rokov, 
čo dotĺklo srdce starostlivého otca, 

dedka a pradedka 

jozefA STrejcA
Spomínajte s nami. Ďakujeme.

smútiaca rodina

Do večnosti si odišiel spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 11. februára uplynie rok, kedy dotĺklo 
šľachetné srdce milovaného manžela, otca a dedka 

rSDr. ŠTefANA kovAľA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.

Dňa 9. februára uplynie rok od smrti 
drahej mamky, babky a prababky 

BerTy PAlčíkovej
spomínajú dcéry a syn s rodinami

č ítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

pohybová zdatnosť materských škôl
o pohÁr priMÁtora Mesta
Mestská liga materských škôl III. ročník –3. kolo, 13. 2. 2013, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Basketbal
1. BK – BK spišsKÁ novÁ ves
Oblastné majstrovstvá mladších žiakov Východ, 
10. 2. 2013, 10.00 hod. a 11.30 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel. : 0905 234 485

hádzaná
hc winlanD-hK topoľČany
Tipos extraliga mužov – 22. kolo, 8. 2. 2013, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hK iUventa – nDhK nitra 
I. LM/SDY, 9. 2. 2013, 13.00 hod. a 15.00 hod.
hK iUventa – DhK Zora oloMoUc
WHIL žien-18. kolo, 10. 2. 2013, 15.00 hod.
hK iUventa jUn. – hK ššK nesvaDy
I. liga žien, 17. 2. 2013, 15.00 hod.
enjoy cUp 2013
Medzinárodný turnaj mladších a starších žiačok
IX. ročník, 15. – 17. 2. 2013, 8.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Florbal
FBK – atU Košice
Extraliga mužov – 21. kolo, 10. 2. 2013, 11.00 hod.
Info: Mgr. Gérard Puchír, tel.: 0903 604 195

ľadový hokej
soBrance – seČovce
Zemplínska amatérska hokejová liga – 14. kolo, 9. 2. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554 
hK DUKla – MhK 32 liptovsKÝ MiKUlÁš
1. štvrťfinálový zápas play-off, 10. 2. 2013, 17.00 hod.
2. štvrťfinálový zápas play-off, 11. 2. 2013, 17.00 hod.
prípadne 5. štvrťfinálový zápas play-off, 15. 2. 2013, 17.00 hod.
Info: Ing. Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
Gasstars – Gs 52, leGenDy – Gasstars 
Mestská hokejová liga mužov, 14. 2. 2013, 20.00 hod. a 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
hK MlÁDeŽ – hK DeBrecen 
I. liga juniorov U 20 – 29. kolo, 16. 2. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
seČovsKÁ polianKa – parchovany
Zemplínska amatérska hokejová liga –15. kolo, 16. 2. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554 
hK MlÁDeŽ – MhK rUŽoMBeroK 
I. liga juniorov U 20 – 30. kolo, 17. 2. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
leGenDy – Gasstars, tiGers – Devils 
Mestská hokejová liga mužov, 21. 2. 2013, 20.00 hod. a 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231

softtenis
o pohÁr priMÁtora Mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
V. ročník I. liga 13. kolo, 14. – 15. 2. 2013, 17.00 hod. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

stolný tenis
šKst „B“ – so Borša
III. liga mužov Juh – 14. kolo, 10. 2. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

volejbal
vKM – vK štart oDeta 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 10. kolo, 10. 2. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
o pohÁr priMÁtora Mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
IV. ročník, I. liga 10. kolo, II. liga 13. kolo,
12. 2. 2013, 17.30 hod. a 19.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912
vK štart oDeta – 1. vK treBišov 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu
11. kolo, 17. 1. 2013, 14.00 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, tel.: 0903 728 494

turistika
reGionÁlny ZiMnÝ ZraZ tUristov,
9. 2. 2013
Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243
vÝstUp na ZaŇovec
9. ročník, 9. 2. 2013
viniansKy hraD  
16. 2. 2013
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603


