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Rekonštrukcia
Zlatého býka
schválený projekt
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Finančné
zdravie mesta

bilancia hospodárenia
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Správna voľba
povolania

5

výstava stredných škôl

Matej Tóth
v našom meste

8

návšteva akadémie

Komisári ACES EUROPE po záverečnej vizitácii potešili Michalovčanov

SME EURÓPSKE
MESTO ŠPORTU
2019
Naše mesto získalo titul Európske mesto športu 2019. Sme prvým okresným mestom na Slovensku, ktoré toto prestížne ocenenie získalo. Doteraz
sa titulom Európske mesto športu pýšili krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra. Oficiálne prevzatie titulu aj s vlajkou ACES Europe sa uskutoční 4. decembra v Bruseli.
Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie
mesta, zvýšenie úrovne športu
a cestovného ruchu, zaradenie
mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi
jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách,
ktoré organizuje ACES v oblasti
športu v priebehu roka a získanie
možnosti zapojiť sa do rôznych
grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ.
Mesto Michalovce zaslalo
10. júla 2018 svoju žiadosť na získanie titulu Európske mesto športu 2019 Gianimu Lupattelli, prezidentovi ACES EUROPE, do Bruselu. Na základe tejto iniciatívy,
záverov z úvodnej návštevy jedného z komisárov Lukáša Vorela
a po splnení ďalších podmienok,
sa rozhodli komisári ACES EUROPE uskutočniť záverečnú vizitáciu mesta Michalovce v dňoch
5. až 7. novembra, aby preverili

pripravenosť mesta na získanie titulu Európske mesto športu 2019.
Počas návštevy komisári Hugo
Alonso z Madridu, Fabrizio Hennig z Milána, Luigi Ciaralli z Ríma,
Lukáš Vorel z Čiech, Andrea Junger
zo Slovenska a Peter Lengyel zo Slovenska navštívili viaceré športo-

viská a športové aktivity v našom
meste. V utorok 6. novembra sme
privítali delegáciu k Európskemu
mestu športu na mestskom úrade.
Nasledovalo otvorenie športového podujatia pre deti z materských
škôl Vyber si svoj šport v športovej
hale Gymnázia P. Horova. Delegácia
navštívila tréning HK Iuventa Mi-

pozývame...

chalovce v Chemkostav Aréne a Základnú školu so športovými triedami na Ulici okružnej. V stredu,
7. novembra v zasadačke mestského
úradu sa uskutočnila prezentácia
nášho mesta ku kandidatúre na Európske mesto športu na rok 2019
a tlačová konferencia. Na tlačovej
konferencii nám jeden z komisárov
Lukáš Vorel oznámil, že komisia
hodnotila všetky športové aktivity,
športovú infraštruktúru aj zapojenie
obyvateľstva do športových podujatí
a pridelila mestu body v jednotlivých hodnotených kritériách. Výsledkom bodového hodnotenia, kde
je podmienkou na získanie titulu 75
bodov z možných 100, pridelenie
titulu Európske mesto športu 2019.
Veríme, že titul Európske mesto
športu 2019 prispeje k tomu,
že v našom meste budú žiť zdraví
a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.
nč

PAVOL HAMMEL
A PRÚDY
The best of 2018
14. novembra
o 18.00 hod.
MsKS

ZEMPLÍNSKA
VÁZA

súťaž
v tanečnom športe
17. novembra
o 10.00 hod.
športová hala
Gymnázia P. Horova

O DVANÁSTICH
MESIAČIKOCH
NA ĽADE

hudobná rozprávka
17. novembra
o 16.00 hod.
Zimný štadión

HURIKÁN
A
SIMA MARTAUSOVÁ
koncert

17. novembra
o 18.00 hod.
Mestská športová hala
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AKTUALITY
aktivity primátora

29. 10. účasť na Sadení lipy k 100. výročiu ČSR
29. 10. zastúpenie Mesta na akadémií Michalovce – obrazy v čase
		 pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR
3. 11. otvorenie Majstrovstiev Slovenska v jude za účasti predsedu
		 SOV Antona Siekela
5. 11. privítanie komisárov ACES Europe v Michalovciach
6. 11. prijatie členov vizitácie ku kandidatúre Michaloviec
		 na Európske mesto športu 2019 na mestskom úrade
6. 11. otvorenie športového podujatia Vyber si svoj šport
		 v športovej hale Gymnázia P. Horova
7. 11. podpis Memoranda o výstavbe tréningovej haly s prezidentom
		
Slovenského zväzu ľadového hokeja M. Kohútom
7. 11. prezentácia mesta ku kandidatúre na Európske mesto športu
		 2019 v zasadačke mestského úradu
7. 11. tlačová konferencia v zasadačke mestského úradu
8. 11. účasť na otvorení Autosalónu v Mestskej športovej hale
9. 11. porada primátora

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XXIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach
30. augusta 2018 (pokračovanie).
MUDr. FRANTIŠEK FARKAŠ
Vážený pán primátor, interpelujem Vás vo veci potreby opravy rozpadnutého asfaltového povrchu prístupového chodníka k bočnému vchodu
na polikliniku na Nám. osloboditeľov č. 25. Jedná sa len o niekoľko m2,
po ktorých denne prechádzajú stovky pacientov, väčšinou starší a menej
mobilní na ambulancie a vo večerných hodinách na pohotovosť. Okrem
estetického zlepšenia ide hlavne o bezpečnosť a odstránenie rizika úrazov. Za kladné vybavenie v mene pacientskej verejnosti vopred ďakujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Oprava rozpadnutého asfaltového povrchu prístupového chodníka k bočnému vchodu na polikliniku na Nám. osloboditeľov č. 25 bude zrealizovaná v priebehu 38. týždňa dodávateľským spôsobom.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Nová mestská galéria
a turistické centrum

Mesto uspelo svojím
projektom s názvom
Umením búrame hranice
v programe cezhraničnej
spolupráce 2014 – 2020
Hungary-SlovakiaRomania-Ukraine.

V rokoch 2019 až 2021 sa zrekonštruuje národná kultúrna pamiatka Zlatý býk, v jeho priestoroch
vznikne mestská galéria a moderné
turistické informačné centrum.
Projekt Through Art we Ruin
Borders sme pripravili a podali
v roku 2017, do projektu sme zapojili partnerov z Ukrajiny a Maďarska. Vo výzve uvedeného programu

po administratívnej kontrole bojovalo o nenávratný finančný príspevok
137 projektov partnerských zoskupení z oprávnených štyroch štátov,
pričom úspešných bolo 36 projektov,
medzi nimi aj Mesto Michalovce
ako vedúci aplikant projektu v oblasti kultúrnej spolupráce susedných
krajín. Celkový rozpočet projektu je
1 298 917 eur, pričom nenávratný
finančný príspevok je 1 000 000 eur.
Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky Zlatý býk
v meste Michalovce a Sovie hniezdo
v meste Užhorod, prinavráti im
zmysluplný obsah a funkciu. Vďaka
projektu budú vytvorené mestské
galérie a profesionálne turistické
pokračovanie na 6. strane

Zlepšenie dopravnej
situácie v meste

Na Ul. T. J. Moussona
v Michalovciach pristúpilo
mesto k zlepšeniu
dopravnej situácie
na základe vypracovaného
projektu.

Stavebnými úpravami a zmenou trvalého dopravného značenia
sa premiestni zastávka autobusu
a zriadi nový priechod pre chodcov v zmysle STN. To znamená, že
priechod pre chodcov je situovaný
za zadnou časťou autobusu stojaceho na zastávke. V jeho blízkosti je
navrhovaný nový spomaľovací prah
k zníženiu rýchlosti vozidiel. Zmenou dopravného značenia sa vytvorili parkovacie miesta, čím taktiež
došlo k zúženiu nadštandardne
širokej komunikácie. Parkovacie
miesta sú navrhnuté striedavým
spôsobom po jednej alebo druhej

strane tak, aby nebránili vjazdu
a výjazdu obyvateľov na tejto ulici,
ale zároveň aby bol poskytnutý maximálny počet parkovacích miest.
Navrhované riešenie zohľadňuje požiadavky bývajúcich občanov,
a to zabránenie parkovania na vjazdoch a zníženie rýchlosti pri prejazde vozidiel. Požiadavkou školy
je zriadenie bezpečného priechodu
pre chodcov a zastávky. Požiadavkou rodičov je zvýšenie počtu parkovacích miest. Pôvodná zastávka
bránila v určitom čase využívaniu
parkovacích miest.
Takáto úprava je iba jedným
z krokov zlepšenia dopravnej situácie. Ďalším krokom zo strany vodičov je obmedzenie otáčania vozidiel
po vyložení detí a pokračovanie
v priamom smere. Tým sa zníži počet
kolíznych a stresových situácií v ranných a popoludňajších hodinách.
Juraj Berilla

pobačeňe Miž a z varoš a

Naše mesto si pripomenulo 100. výročie vzniku Československej
republiky aj slávnosťou spojenou so sadením pamätnej lipy.
Lipu, ako symbol Slovanov sme zasadili na Štefánikovej ulici
v blízkosti pamätníka M. R. Štefánika 29. októbra.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE

SRDCE ZEMPLÍNA

Už sto roki
Dachtore viročja sebe treba pripominac. Bizovňe takim je pripomenuce
sto rokov, od kedi vzňikla perša repubľika Československa. Chto zna, či bi me
dňeška ňehutoreľi šicke po maďarski. Jakbač bi bulo išlo šicko inakši a chto
zna, či bi me tu vobec buľi. Zato mi ňemuch chibec, kec še na pripomenuce
toho okruhloho jubilea sadzila ľipa slovanstva pred sudom na Štefaňikovej
uľici a večar bula slavnostna akademija u kulture. I toto popatreňe še za sto
rokami hutoreňim historikov, jak kebi to buľi dvojo kronikari, bulo interesantne. Ukazalo, že novi štat še ňerodzil ľehko. I špivanki buľi trefne, jak
kebi me buľi u tim čaše. Ňichto ňeodišol unudzeni jak z dajakich prednašok,
naopak bulo fajňe, vešelo. Ozda i mladej generaciji, co vistupovala, to bulo
bľižši, jak toto čitaňa, co še piše u dejepiše. A tote, co ňescihli prisc do kulturi,
sebe bizovňe popatra program na Mistraľe.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

V našom meste sme si
pripomenuli 100. výročie
vzniku Československej
republiky slávnostnou
akadémiou Michalovce –
obrazy v čase v mestskom
kultúrnom stredisku.
Vystúpila Základná
umelecká škola
Michalovce, tanečný súbor
Amélia, Slniečko, Flauto
Cantabille a Brass Qvartet,
M. Starják, M. Molnár,
M. Bančejová, J. Hlaváč,
J. Timková, T. Tabák,
B. Semková, študenti
GPH Michalovce a Klub
vojenskej histórie Beskydy.

z pera viceprimátora

SVETOVÝ DEŇ
SLOBODY

Finančné zdravie nášho mesta
V ostatnom čase sme
zaznamenali viacero
skreslených alebo
nepravdivých informácií
o hospodárení Mesta,
preto prinášame našim
obyvateľom niekoľko faktov.
Nezisková organizácia INEKO
každoročne hodnotí finančné zdravie miest, obcí a VÚC. Finančné
zdravie Mesta Michalovce za rok
2017 je nimi klasifikované číslom
4,9 teda ako dobré finančné zdravie,
a to z intervalu 0 (najhoršie) po 6
(najlepšie), čo vypovedá o pozitívnej
udržateľnosti hospodárenia Mesta.
Finančné zdravie je hodnotené
na základe viacerých ukazovateľov.
Medzi päť hlavných patria:
n celkový dlh
n dlhová služba
n bilancia bežného účtu
n záväzky po splatnosti k
príjmom
n záväzky aspoň 60 dní
po splatnosti
CELKOVÝ DLH
V zmysle § 17 ods. 6 zákona
č. 5832/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obec
a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma
dlhu obce alebo vyššieho územného
celku neprekročí 60 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania,
vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených
o transfery zo ŠR a zdrojov EÚ.
Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách boli Mestom v priebehu posledných rokov, ako aj v roku
aktuálnom dodržiavané, o čom

svedčí aj nasledujúci vývoj zadlženia
mesta za štyri roky: 2015 – 40,07 %;
2016 – 38,31 %; 2017 – 36,12 %;
2018 (predpoklad) – 32,32 %.
K 31. 12. 2018 Mesto predpokladá celkový dlh vo výške 9 630 tis.
eur čo je 32,32 %. Dlh mesta sa aj
napriek vysokým investíciám za posledné štyri roky znižuje.
Dlh v Meste Michalovce tvoria:
a) bankové úvery – zostatok 2 784
582,77 eur za rekonštrukciu Sídliska východ, výstavbu nového
cintorína, výstavbu III. kazety
skládky Žabany, výstavbu a rekonštrukciu Michalovského domova seniorov (dofinancovanie),
rekonštrukciu ŠJ pri III. ZŠ a hygienických zariadení pri ZŠ P.
Horova, výstavbu kompostárne,
rekonštrukciu zimného štadióna
b) dodávateľské úvery – zostatok 7 866 959,05 eur za rekonštrukciu futbalového štadióna,
pozemných komunikácií ciest
chodníkov, sídliskových plôch
Sídlisk západ a juh.
c) lízingy – zostatok 38 025,11 eur
za pohrebné auto, služobné autá
pre MsÚ, MsP, TaZS, MsKS
Z uvedeného vyplývajú dve skutočnosti. Prvá, že dlh Michaloviec
by bol v poriadku a zákonný aj keby
bol omnoho vyšší, t.j. až 60 % a druhá skutočnosť, že všetky úverové
zdroje boli použité na financovanie
pre Mesto veľmi potrebných aktivít.
DLHOVÁ SLUŽBA
Za rok 2017 je vykázaná vo výške
12,3 % a informuje aké výdavky má
Mesto v súvislosti s obsluhou dlhu,
čiže ide o splácanie istiny a úrokov.
Inými slovami je to schopnosť splácať každoročne svoje záväzky, pričom
na to môže mesto vyčleniť zo svojho
bežného rozpočtu najviac 25 %. Michalovce na to za rok 2017 dávali
12,3 %, čo hovorí samo za seba.
BILANCIA BEŽNÉHO ÚČTU
Za rok 2017 je 13,1 %, t. j. uka-

zovateľ, ktorý vypovedá o tom,
či Mesto hospodári prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu
a či dokáže financovať bežné výdavky zo svojich bežných príjmov.
Mesto za posledných dvanásť rokov
hospodárilo s prebytkom a všetky
svoje bežné výdavky pokrývalo,
resp. pokrýva zo svojich bežných
príjmov. Bežné príjmy z časti pokrývajú aj iné výdavky Mesta.
Za rok 2018 Mesto predpokladá
prebytok bežného rozpočtu vo výške
3,6 mil. eur, čo svedčí o tom, že Mesto
má dostatok bežných zdrojov na pokrytie bežných výdavkov. Celkový
rozpočtový výsledok predpokladá
prebytok vo výške cca 700 tis. eur.
ZÁVÄZKY PO LEHOTE
SPLATNOSTI
Mesto záväzky po splatnosti
za uplynulé roky nevykazovalo a aj
v priebehu roka sú záväzky splácané v termíne splatnosti.
Uvedené skutočnosti vypovedajú o dobrej finančnej kondícii Mesta, so schopnosťou splácania svojich krátkodobých, či dlhodobých
záväzkov v súlade so zmluvnými
vzťahmi, či už s bankovými inštitúciami, alebo ostatnými dodávateľmi prác a služieb.
Útoky na Mesto zo strany jeho
neprajníkov sú, čo sa toho týka, absolútne neopodstatnené. Mesto Michalovce je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Sme na tom podobne
ako ktokoľvek, kto si zoberie úver
v čase, kedy to potrebuje a kedy je to
všeobecne výhodné (tzv. lacné peniaze – nízky úrok), pričom nemá problém existovať a aj svoje dlhy spláca.
O tom, že aj z tohto pohľadu sú
na tom Michalovce veľmi dobre,
svedčí skutočnosť, že všetky banky
majú o spoluprácu s našim Mestom
veľký záujem, čo by, ak by sme boli
akýmkoľvek spôsobom problémoví,
určite nebolo.
Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru

V slovníku každého človeka je
sloboda významným pojmom. Jej
uplatnenie je podmienkou úspešného
ľudského fungovania. Pojem, ktorý vyslovením len samotného slova,
aj keď je veľavravný, obsahuje široký
význam. Pre jednotlivca je najdôležitejšia osobná sloboda. Má viacero
podôb. Sloboda pohybu. Limitovaná
chôdzou, dopravným prostriedkom,
financiami, časom, poveternostnými
podmienkami, nadmorskou výškou.
Sloboda povolania. Ohraničená vzdelaním, zručnosťami, splnením požadovaných kvalifikačných požiadaviek.
Sloboda vyjadrovania. Každá? Aj tá,
ktorá je vulgárna, urážajúca, útočná, ničím nepodložená, nepreverená,
vymyslená? Sloboda bývania. Spokojnosť aj s bývaním pod holým nebom?
Sloboda vlastníctva. Aj takých komodít, ako sú voda, pôda, vzduch?
Každá osobná sloboda musí
mať ohraničenie osobnou slobodou
druhého jedinca. Tam, kde začína
tvoja sloboda, moja končí. Len vstupom do procesov uvedomenia si individuálnej zodpovednosti za pochopenie a uplatňovanie osobnej slobody sa naplní osobná sloboda. Uplatnenie nachádza v politickej slobode.
Každý má právo voliť a byť volený.
Základné pravidlo nášho systému
demokracie a nášho volebného práva a volebnej slobody. Prihlásením
sa k určitému politickému programu
a kandidovaním zaň beriem na seba
politickú zodpovednosť pred svojimi
spoluobčanmi. Hlasovaním vo voľbách dávam mandát na realizáciu
programu, za ktorý som v zosobnení
vybratých kandidátov prejavil svoju
politickú zodpovednosť, a teda politickú slobodu. 9. november bol vybraný za Svetový deň slobody práve
preto, lebo v roku 1989 v tento deň
padol Berlínsky múr. Dovtedy v tejto časti sveta mohli ľudia voliť len
to, čo im niekto určil. Dnes si môžu
slobodne vybrať z kandidátov, ktorí
prejavujú ambíciu zodpovedne spravovať veci verejné. Len na základe
mandátu od svojich spoluobčanov
môžu pracovať v ich prospech.
Je len na nás, občanoch, ako s týmto právom naložíme. Doteraz to bolo
skôr o politickej nezodpovednosti,
podľa účasti na voľbách za posledné
roky. Snáď 9. november tohto roku
pripomenie občanom aj nášho mesta,
že rozhodujú o tom, kto po 10. novembri bude viesť mesto Michalovce k jeho
ďalšiemu úspešnému fungovaniu.
Prajem vám správne rozhodnutie.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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Európsky týždeň programovania na gymnáziu
V treťom októbrovom
týždni sa Gymnázium,
Ľ. Štúra 26 zapojilo
do akcie CodeWeek
– Európskeho týždňa
programovania.
Je to nezávislá iniciatíva, ktorej
cieľom je priblížiť každému záujemcovi programovanie a digitálnu
gramotnosť zábavnou a pútavou
formou. Učitelia informatiky pripravili pre žiakov aktivity, ktoré im
mali ukázať, že aj programovanie
môže byť zábava.
V utorok 16. októbra sa deväť
žiakov zúčastnilo školského kola
súťaže Zenit v programovaní. Počas štyroch hodín si trápili mozgové závity nad neľahkými úlohami.
V stredu až piatok si žiaci osemročného gymnázia na hodinách infor-

matiky vyskúšali naprogramovať
Lego robota tak, aby sa pohyboval
samostatne podľa určitých podmienok. Niektorí popustili uzdu kreativite a naprogramovali aj krátku melódiu, ktorú robot zahral po splnení
úlohy. Roboty sa nesprávali hneď na
prvýkrát podľa predstáv ich programátorov a žiaci programy niekoľkokrát upravovali a skúšali. Hodiny
s robotmi boli plné nasadenia, pracovného ruchu a dobrej nálady.
V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach sa
19. októbra uskutočnila bloková
výučba zameraná na strojové učenie. Viliam Kačala priblížil žiakom
vývoj umelej inteligencie, princípy fungovania neurónových sietí
a vysvetlil, ako sa počítače učia.
V druhej časti sa venovali vytváraniu programu pre jednoduchú neurónovú sieť a ukážke toho, ako sa

sieť naučí riešiť jednoduchú logickú
funkciu. V závere lektor ukázal ešte
jeden príklad, neurónka sa naučila
rozpoznať, či je na fotografii pes
alebo mačka. Sme radi, že aj naša
škola sa objavila na mape progra-

Konferencia strednej
odbornej školy technickej
Stredná odborná
škola technická je
školou, ktorá sa
dokáže prispôsobiť
požiadavkám trhu
práce v širokom spektre
odborov a v oblastiach
vzdelávania aj
prostredníctvom
úzkej spolupráce
s podnikateľskou sférou.
Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými
podnikateľskými
subjektmi
v meste a okolí, pripraviť žiakov
na štúdium na technických vysokých školách.
S cieľom prezentovať možnosti duálneho vzdelávania
a možnosti odborného technického vzdelávania zorganizovala
SOŠT Michalovce pod záštitou
KSK konferenciu pod názvom
SOŠT Michalovce – kvalitné
odborné vzdelanie pre prax
a život. Konferencia sa konala
10. októbra v hoteli Družba.
Priebeh konferencie bol
rozdelený do troch blokov.
Po otvorení a príhovore riaditeľa SOŠT Jaroslava Kapitana
nasledoval prvý blok venovaný
duálnemu vzdelávaniu. Riaditeľ v príspevku prezentoval víziu školy a duálne vzdelávanie
v podmienkach SOŠT. S prí-

spevkami k duálnemu vzdelávaniu vystúpili poslanci NR
SR a KSK. V bloku o duálnom
vzdelávaní príspevkom prispeli aj BSH Drives and Pumps,
s. r. o. Michalovce, Michatek,
k. s. Michalovce a Syráreň Bel
Slovensko, a. s. Michalovce,
ktorí sú partnermi SOŠT Michalovce v duálnom vzdelávaní.
Druhý blok bol venovaný
možnostiam štúdia na SOŠT
Michalovce. Výchovní poradcovia predstavili oblasti vzdelávania doprava a ekonomika,
informatika, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika, v každej vzdelávacej oblasti konkrétne študijné odbory. V tomto
bloku sa prezentovali vo vzdelávacích oblastiach aj podnikateľské subjekty z regiónu,
s ktorými SOŠT Michalovce
spolupracuje v rámci odbornej
praxe, stredoškolskej odbornej
činnosti, exkurzií. Príspevkom
prispeli zástupcovia spoločností
LC Slovaktrans, s. r. o. Michalovce, Lekos, s. r. o. Sobrance
a T-Systems Slovakia, s. r. o. Košice. Vystúpil aj zástupca ŠIOV
Dušan Timko, ktorý prezentoval potrebu prepojenia vzdelávania s praxou.
Tretí blok bol zameraný
na absolventov školy, na úspechy školy v rôznych súťažiach,
v stredoškolskej odbornej činnosti. Vystúpili úspešní absolventi školy Miroslav Michalko,

pôsobiaci na Katedre počítačov
a informatiky TUKE, Miroslav
Murín, študent na Katedre počítačov a informatiky TUKE.
Riaditeľ Tesco Michalovce Patrik Hirák, tiež absolvent školy,
prezentoval spoluprácu s SOŠT
v rámci projektu Vy rozhodujete, my pomáhame, vďaka
ktorému SOŠT realizuje Zelené
átrium, spoluprácu pri Festivale
technického talentu. SOŠT má
veľa úspešných žiakov, absolventov, najvýraznejšie úspechy
školy boli prezentované multimediálnym spotom. V tomto
bloku vystúpila aj Marcela Harmanová, pedagogická zamestnankyňa školy a zástupkyňa
Rady rodičov na tejto konferencii, prezentovala úspechy
študenta SOŠT Richarda Harmana z posledných dní v súťaži
Prelož a zaspievaj.
Je možné konštatovať,
že Stredná odborná škola technická Michalovce má čo ponúknuť a ponúka študentom
kvalitné vzdelávanie. Všetci
si prídu na svoje. Tí, ktorí chcú
pracovať ihneď po škole, aj tí,
ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách. Študenti SOŠT
Michalovce sú úspešní nie len
v našom regióne, aj v rámci
celého Slovenska a v zahraničí. SOŠ technickej sa podarilo
prepojiť teóriu s praxou vďaka
výbornej spolupráci s podnikateľskými subjektami.
realizačný tím konferencie

mátorských podujatí. Veríme, že aj
tieto aktivity budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu informačných technológií.
Brigita Hrešková,
Slávka Kocúreková

DOVIDENIA,
TESSA
V spolupráci s občianskym
združením Zlatý pes si žiaci
štyroch tried Základnej
školy pre žiakov s autizmom,
Spojenej školy internátnej
na Školskej ulici počas mesiaca
október spestrili vyučovanie
prítomnosťou psíka Tessy.
V procese skupinovej i individuálnej
canisterapie psík pomáhal žiakom pri rozvoji komunikačných schopností a sociálnych zručností. Nechýbal ani na hodinách
slovenského jazyka a literatúry. Žiaci čítali
Tesse texty zo šlabikára i čítanky, rozvíjali
si hrubú a jemnú motoriku prostredníctvom telovýchovných, pracovných a estetických činností na hodinách telesnej,
pracovnej, či výtvarnej výchovy. Súčasť
canisterapie tvorili aj relaxačné chvíľky
so psíkom. Všetky aktivity boli zamerané na vzájomnú interakciu psa so žiakmi
s cieľom utvárania pozitívnej a motivačnej klímy počas vyučovacieho procesu
a ľahšieho osvojenia si nových poznatkov,
zručností a návykov.
Tessa zavítala aj do troch tried špeciálnej materskej školy, ktorá zabezpečuje
starostlivosť a predprimárne vzdelávanie
deťom s mentálnym postihnutím, autizmom, i s narušenou komunikačnou
schopnosťou.
Ďakujeme občianskemu združeniu
Zlatý pes, majiteľke a cvičiteľke psíka Tessy Jarmile Margovej za príjemné
a zmysluplné spestrenie vyučovania v našej škole. Veríme, že nás Tessa navštívi
aj nabudúce.
Beáta Vallová
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Návšteva študentov
v domove seniorov
Michalovský domov
seniorov navštívili
18. októbra študenti
strednej odbornej školy
obchodu a služieb.

Študentky, ako aj profesorky Janu
Mrázovú a Drahomíru Máriovú
privítala v klube seniorov, Denné
centrum č. 6, jeho vedúca Katarína
Doliničová. Návšteva sa uskutočnila
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. To, ako sa prezentovali žiačky
a zároveň ako reprezentovali školu,
bolo fascinujúce. Ukázali svoje zručnosti, umenie pracovať s rôznymi
materiálmi, ako aj schopnosti tvorby
výtvarného umenia. Škola pripravuje

šikovných žiakov a ako bolo povedané seniorom, svojimi odbornosťami majú šancu uplatniť sa v praxi
i na náročnom trhu práce. Svoje
schopnosti potvrdili žiaci aj na praktických veciach, ktoré vyhotovili pred
prítomných očami. Jeden umelecky
vypracovaný predmet darovali aj jednému z obyvateľov tohto zariadenia
Š. Poľaškovi, ktorý im nielen pekne
poďakoval, ale aj pochvalne ohodnotil ich preukázané umenie. Vďaku
adresoval i prítomným učiteľkám.
So záverečným slovom vystúpila predsedníčka klubu Hujdičová.
Návštevu vyhodnotila ako milú
a vzájomne prospešnú, čo je aj názor prítomných seniorov.
Š. Poľaško

Správna voľba povolania

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ŠPACIRKI NA KAVEJU
14. novembra o 17.00 hod.
PAVOL HAMMEL A PRÚDY – THE BEST OF 2018
koncert, 14. novembra o 18.00 hod., MsKS
HOROVOV ZEMPLÍN
súťaž v umeleckom prednese poézie, 15. novembra o 9.00 hod., MsKS
KRUTÉ OBJATIE
slávnostné uvedenie knihy regionálnej autorky Anny Garbinskej
16. novembra o 16.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
ZEMPLÍNSKA VÁZA – SÚŤAŽ V TANEČNOM ŠPORTE
17. novembra o 10.00 hod., športová hala Gymnázia P. Horova
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH NA ĽADE
hudobná rozprávka, 17. novembra o 16.00 hod., Zimný štadión
HURIKÁN A SIMA MARTAUSOVÁ
koncert, 17. novembra o 18.00 hod., Mestská športová hala
HĽADÁME MIMOZEMSKÉ CIVILIZÁCIE
prednáška pre verejnosť, 19. novembra o 17.00 hod., malá sála MsKS
MICHAELA ELLA HAJDUKOVÁ
beseda s košickou autorkou, 21. novembra o 9.00 hod. a 10.30 hod.,
Zemplínska knižnica G. Zvonického

Výstavy
INSITNÉ PRÍBEHY
výstava obrazov, do 26. novembra, Zemplínske osvetové stredisko
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST 1918
do 30. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
MOJIMI OČAMI – VÝSTAVA JÁNA ĽOCHA
od 5. novembra, malá galéria MsKS
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Druhá strana mince
Gymnázium Pavla Horova
uskutočnilo pod záštitou
Košického samosprávneho
kraja 25. októbra
prezentačnú výstavu
stredných škôl v spolupráci
s Mestom Michalovce
a ÚPSVaR Michalovce.
Otvorila ju riaditeľka
Gymnázia Pavla Horova
Katarína Olšavová.
Na podujatí sa prezentovalo devätnásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (Michalovce,
Sečovce, Sobrance, Strážske, Moldava nad Bodvou, Trebišov, Košice),
ÚPSVaR Michalovce a Združenie kariérnych poradcov. Prezentačnej výstavy sa zúčastnilo viac ako 550 žiakov základných škôl, riaditelia, výchovní a kariérni poradcovia základných a stredných škôl z Michaloviec
a okolia. Možnosť získať informácie
o študijných a učebných odboroch,
profiláciách škôl mali žiaci, rodičia
i ďalší záujemcovia, ktorí prišli.

Súčasťou vzdelávacej prezentácie strednej školy bol aj workshop
pre riaditeľov, výchovných kariérnych poradcov základných a stredných škôl na území mesta Michalovce a jeho okolia so zástupcami
ÚPSVaR, zástupcami Združenia
kariérnych poradcov a zástupcami
T-Systems. Diskutovalo sa o duálnom vzdelávaní a jeho vývoji
v našom regióne, smerovaní regionálneho školstva, prijímaní žiakov
pre školský rok 2019/2020, o novovznikajúcich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, o profilácii
a možnosti štúdia na gymnáziách,
učebných a študijných odboroch
SOŠ a potrebách zamestnávateľov
v danom regióne.
Cieľom týchto odborných diskusií je predovšetkým priblížiť skúsenosti a postrehy všetkých zainteresovaných strán – žiaka, školy aj zamestnávateľa tak, aby mali budúci
stredoškoláci čo najviac informácií.
Veríme, že deviataci si na prezentačnej výstave vybrali správnu
školu pre správne povolanie.
Katarína Olšavová

V galérii mestského
kultúrneho strediska
sa v prezentovanej
expozícii v novembri
milovníkom výtvarného
umenia predstaví
amatérsky výtvarník Ján
Ľoch.

Pôjde o prvú autorskú výstavu,
ktorou chce autor zaujať širokú
verejnosť. Tematicky sa expozícia
neradí medzi klasické, na ktoré
je divák zvyknutý. Výtvarné diela
autora predstavujú v istom zmysle
druhú stranu mince. Ide o jedinečnú výpoveď autora, ktorá aj keď má
v sebe prvky humoru, pôsobí celis-

tvo a vážne. Je tu snaha na jednej
strane pomenovať tmu a temnotu
a nájsť z nej východisko. Na druhej
strane v tvorbe autora nechýbajú
humorné prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života. Vo svojom
výtvarnom i technickom prevedení je autor pravdivý. Uvedomuje si
skutočnosť, že schopnosť prežívania kladných, či záporných emócii
je iba v človeku. V ňom samom je
schopnosť dať vnútornému prežívaniu meno a východiskovými
riešeniami dokázať vystúpiť z tmy
na svetlo. V emócii tmy a strachu
chýba pravá tvár, v ktorej sa zrkadlí zmysel existencie.
Výstava je verejnosti prístupná
do konca mesiaca.
Ivana Mochorovská

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Rebecca Chimaľová
Marek Čižmarik
Júlia Danilovičová
Matej Roman
Juraj Štefan
Anna Hajdanková
Ema Feceňková
Emma Babincová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ing. Vladimír Janík
a Ing. Dominika Rácová
Dárius Dobrowolski
a Monika Popovičová

JEDNOTA DÔCHODCOV Č. 2 BILANCUJE
Mestská organizácia dôchodcov č. 2 Michalovce sa týmto chce poďakovať Mestu Michalovce za dotáciu, získanú za účelom vykonania poznávacích zájazdov,
uskutočnenie športových hier a zorganizovania rekondičného pobytu pre svojich
členov. Pod vedením predsedu MOD Martina Fedorka sa členovia zúčastnili
na zájazdoch v Poľsku a na Ukrajine. Veľmi sa im páčil rekondičný pobyt v oblasti Sninské rybníky konaný v septembri tohto roku. Členovia MOD sa zúčastnili
viacerých pietnych aktov v našom meste, ale aj na Dukle či v Banskej Bystrici.
M.B.

Pokračovanie článku z druhej strany

Michal Triebeľ
a Petra Mattová

Nová mestská galéria a moderné
turistické centrum v Zlatom býku

Ing. Maroš Ďurkovič
a Mgr. Simona Šoóšová
Róbert Novák
a Simona Koščová
Erik Dudej
a Lenka Hajduková
Juraj Šaro
a Patrícia Semanová
Peter Bridiš
a Martina Kopásová
Rastislav Greňo
a Martina Libičová

Noviny Mistral

športové správy

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

Žihadlo

Téma: Michalovce v počiatkoch
Slovenskej republiky
Hostia: Martin Molnár a Miroslav Schýbal
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Zostrih z programu Na Zempľiňe tak...
denne od 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM,
Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

informačné centrá európskeho štandardu. Rekonštrukcia budovy Zlatý
býk obsahuje aj vybavenie a zariadenie priestorov, inštalovaný kamerový systém, galerijný systém, nábytok, ozvučenie, prezentačný systém
a potrebné IKT vybavenie. Súčasťou
projektu je množstvo sprievodných
aktivít, ambíciou ktorých je zvýšiť
návštevnosť galérií, vtiahnuť ľudí
do kultúrneho diania inovatívnymi
tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch prostredníctvom smart aplikácií, tvorivých
dielní, sympózií, ponúknuť prehľad
komplexných služieb v oblasti cestovného ruchu v regiónoch Zemplín,
Zemplén a Zakarpatie vo viacerých
jazykových mutáciách.
Po rekonštrukcii budovy Zlatý býk
a vytvorení galérie a turistického informačného centra sa v rámci projektu
budú realizovať cezhraničné podujatia
v oblasti umenia a kultúry. V nových
priestoroch sa budú konať cezhraničné výstavy výtvarného a sochárskeho
umenia, stretnú sa umelci zo zúčastnených krajín na maliarskych a sochárskych sympóziách, budú prebiehať
cezhraničné Otvorené tvorivé dielne
pre obyvateľov a návštevníkov regiónu,
v ktorých lektori zo susednej krajiny
predstavia kúsok svojej histórie, naučia
záujemcov historické regionálne techniky a inovatívne výtvarné techniky.

Projekt prispeje aj k rozvoju inovatívnych informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Vznikne
mobilná aplikácia na informovanie
čo najširšieho počtu záujemcov o kultúrnom dianí, prostredníctvom ktorej
budeme motivovať ľudí k tráveniu
voľného času v galériách, na kultúrnych a turistických podujatiach. Vytvoríme filmový dokument História
a súčasnosť spoločného regiónu, ktorý
pripomenie spoločnú históriu územia
Zakarpatska v spoločnej Československej republike, mentalitu a zvyky
ľudí v prihraničných regiónoch. Spracované a zdigitalizované budú vzácne
záznamy z archívu Zemplínskeho múzea. Vďaka projektu vzniknú turistickí
sprievodcovia komplexných balíkov
služieb – typové návrhy plánov výletov pre turistov s komplexnou ponukou služieb pre turistov Tipy na výlety.
Projekt, jeho zámery ako aj výsledky predstavíme v rámci viacerých
informačných aktivít a tlačových
konferencií hneď po podpise zmluvy
s donorom. Veríme, že sa nám realizáciou projektu podarí zachrániť jednu
z najkrajších budov v meste, dať jej
zmysluplnú funkciu, preniesť trávenie voľného času z nákupných centier
do galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho
diania inovatívnymi tvorivými a informačnými formami.
Jana Machová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, Ing. Marta Pižňarská, e-mail: marta.piznarska@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk,
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v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

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, súdky, pipy,
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy,
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan
Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky
na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), šeky, dispozičné
príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice,
akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna banka
československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim medailu 900 rokov Michaloviec za dvojnásobok katalógovej
ceny, prípadne uvítam akékoľvek informácie o nej. Tel.: 0908 027 603
n Predám auto Octavia, 2. rada, 1.9 TDI, 77 kW, rok 2004, cena
3 400,00 €. Tel.: 0944 505 040
n Spílim strom za odvoz dreva v Michalovciach. Tel.: 0904 822 860

prerušenie distribúcie elektriny
n 12. novembra od 7.30 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. svornosti
– celá ulica, P. O. Hviezdoslava č. d. 52 – 62; J. A. Gagarina
č. d. 319, 2, 4; Kavarnianska – celá ulica
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Skutočné Smart
riešenia v praxi
O riešeniach Smart
sa na Slovensku pomerne
intenzívne diskutuje.
Združenie miest a obcí
Slovenska začína so šnúrou
podujatí, na ktorých budú
starostovia a primátori
z krajín V-4 prezentovať
predstaviteľom
slovenských miest a obcí
úspešné Smart riešenia,
ktoré sa u nich osvedčili.
Séria workshopov s názvom
Smart ako nástroj modernizácie
miestnej územnej samosprávy
začína v utorok 13. novembra
v Krásne nad Kysucou, kde sa
účastníci podujatia budú venovať
téme Smart verejné osvetlenie –
užitočné služby na jednom mieste.
Hlavným rečníkom bude starosta
českého mesta Kyjov a predseda
Svazu měst a obcí České republiky František Lukl, ktorý predstaví
komplexné a inovatívne riešenia
v oblasti Smart verejného osvetlenia. Vo svojej prezentácii sa sú-

spoločenská rubrika

stredí na dôvody zavedenia Smart
riešení, postupov krokov, spôsobov financovania a dosiahnutých výsledkov v rámci verejného
osvetlenia v meste Kyjov. Súčasťou
workshopu budú aj vystúpenia odborníkov z tejto oblasti a diskusia
so zástupcami miest a obcí o spôsoboch, nástrojoch a vhodných
riešeniach pre naše mestá a obce.
Takto zamerané podujatia sú
súčasťou projektovej aktivity zameranej na príklady dobrej praxe.
Tieto podujatia budú priebežne
organizované v rôznych regiónoch
Slovenska a sústredia sa na rôzne
oblasti činnosti miestnej územnej
samosprávy, kde je vhodné a potrebné využívať riešenia Smart.
Bezplatné podujatie sa uskutoční v utorok 13. novembra
v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. Je súčasťou národného projektu ZMOS
s názvom Modernizácia miestnej
územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Efektívna
verejná správa.
Michal Kaliňák

Blažena Kohutová (74)
Violand Leiner (88)
Štefan Ondo (87)
Juraj Šeketa (60)

spo mie n ky
Keby sa tak dal vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas.
Dňa 8. novembra uplynulo 10 rokov, čo nás náhle
a bez rozlúčky opustil drahý manžel, otec, dedko, syn

VLADIMÍR MONDOK

s láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, rodičia
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 15. novembra uplynie 5. výročie,
čo nás opustila milovaná manželka, mamka, babka

RUŽENKA STOLÁROVÁ
rod. NAŠTOVÁ
Ďakujeme za spomienku.
spomína manžel, deti a vnučky

Úcta k starším
Denné centrum na Ulici
Andreja Šándora
v spolupráci s Mestom
Michalovce a odborom
sociálnych vecí a rodiny
pripravilo stretnutie
svojich členov, aby mohli
pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším vyjadriť
všetkým vrelú vďaku
a podporu i povzbudenie
do ďalších rokov.

Vedúca denného centra privítala
hostí, ktorí sa zišli v hojnom počte.
Stretnutie sme využili na gratulácie
našim jubilantom, ktorí v tomto
roku dovŕšili vek 70, 80 a 85 rokov.

Občianske združenie Močarany
odovzdalo prvýkrát ocenenie Srdce
pre Močarany jubilantovi Michalovi Čižmárovi pri dožití 85 rokov.
Zaspomínali sme si aj na vzácne chvíle Močarianskych dní 2018,
stretnutie rodákov, vystúpenia súborov aj interpretov populárnej hudby,
na súbor zo Selenče – Slovákov, žijúcich v Srbsku.
Pri tejto príležitosti bol odovzdaný ďakovný list Mestu Michalovce
za významný prínos pri rozvoji kultúrno-spoločenského života na Ulici močarianskej a podporu pri vydaní knihy Močarany kedysi a dnes.
Pri pesničkách speváckej skupiny Stráňanka členovia denného centra pokračovali v družnej zábave.
Anna Kostovčíková

Pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
sa v októbri konalo
stretnutie seniorov
Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov
v Michalovciach
s poprednými činiteľmi
mesta v priestoroch
okresného úradu.

Helmeczi, Kučka, Uhaľ, Nemcová, Peterčíková a Podstavská prevzali
ocenenie za záslužnú a dlhoročnú
prácu. Zároveň jubilantkám G. Findrovej a M. Sabovej bolo zablahoželané k dovŕšeniu ich pekného životného jubilea 80. rokov. Spestrením posedenia bolo aj vystúpenie speváckej
skupiny Hnojňaňe. Vedúca MsO JDS
v Michalovciach Mária Hajdúková si
prevzala publikáciu o našom meste.
Anna Vojtaššáková

Stretnutie seniorov

8

ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1. BK MICHALOVCE – KARLOVKA BRATISLAVA
10. 11., 17.00 hod., DL U19; ŠH GPH
1. BK MICHALOVCE – SPU NITRA
11. 11., 9.30 hod., DL U19; ŠH GPH
1. BK MICHALOVCE – BKM SVIT
10. 11., 11.00 hod., mladší mini žiaci U15 – Východ; ŠH GPH
1. BK MICHALOVCE – BK MŠK KEŽMAROK
11. 11., 12.15 hod., mladší mini žiaci U15 – Východ; ŠH GPH
1. BK MICHALOVCE – BK 04 AC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
10. 11., 13.15 hod., mladší mini žiaci U10 – Východ; ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk/

V našom meste sme privítali úspešného olympionika Mateja
Tótha. Dôvodom jeho návštevy bola športová akadémia,
ktorú založil a s ktorou navštevuje mestá a školy. Športová
akadémia Mateja Tótha sa prezentovala v Základnej škole
na Švermovej ulici. Skromný športovec, olympijský víťaz
z Ria de Janeiro 2016, nedá na atletiku dopustiť. V rozhovore
povedal, že mu nevzala nič, ale dala mu všetko, čím je.

MFK ZEMPLÍN – SPARTAK TRNAVA
10. 11., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 15. kolo

Atléti v Brne

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
11. 11., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Žiakom atletických
športových tried
na Základnej škole, Ul.
Komenského, sa sezóna
skončila celkom
úspešne. Zúčastnili
sa rôznych majstrovských
a nemajstrovských súťaží
na Slovensku, ale aj
v zahraničí.

Na halových Majstrovstvách východoslovenského regiónu v Bratislave, v kategóriách od najmladších
žiakov až po dorastencov obsadili
štyri prvé miesta, päť druhých a päť
tretích miest. Najlepšie si počínali
bratia Bujdošovci, ktorí vyhrali beh
na 600 m a 800 m. Na halových
majstrovstvách SR mladšieho žiactva získal Dávid Bujdoš bronzovú
medailu v behu na 600 m.
Na otvorených majstrovstvách
východoslovenského regiónu obsadili spolu štyri prvé miesta, sedem druhých a päť tretích miest.
Najlepšia bola mladšia žiačka Michaela Marcinová, ktorá obsadila

1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 2. miesto vo vrhu guľou.
Na Majstrovstvách mladších
žiakov v Michalovciach sa Michaela Marcinová stala majsterkou SR
v hode kriketovou loptičkou výkonom 55,90 m. Úspešný bol aj Martin Varady, ktorý sa umiestnil na
3. mieste. Štafeta 4 x 60 m mladších
žiakov v zložení S. Čížek, J. Gondkovič, L. Kudláček a J. Uhľár získala
bronzovú medailu. V Trnave na Majstrovstvách SR starších žiačok Katarína Kočerhová obsadila 3. miesto
v hode oštepom výkonom 32,45 m.
Michaela Marcinová reprezentovala Slovenskú republiku na medzištátnom stretnutí siedmich krajín
Európy vo Varšave a v hode kriketovou loptičkou obsadila 4. miesto.
Naši pretekári sa zúčastnili aj
súťaže Ekag Brno 2018 (považujú
sa za neoficiálne majstrovstvá Európy žiakov) za účasti 1 600 pretekárov zo 16 krajín. Výborne tam
obstála Michaela Marcinová, ktorá
obsadila v hode kriketovou loptičkou 2. miesto a Katka Kočerhová
v hode oštepom 10. miesto.
Jaroslav Semko

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
18. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 15. kolo

AFK TOPOĽANY – FK KECHNEC
11. 11., 13.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 17. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
11. 11.,15.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
11. 11., 13.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK SKALICA, S. R. O.
11. 11., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
16. 11., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
13. – 16. 11., 17.00 hod., X. ročník – 2. kolo
20. – 23. 11., 17.00 hod., X. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

