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pozývame...

KULTÚRA 
A VZDELÁVANIE 

V JEDNOTLIVÝCH 
ČASTIACH I. ČSR

prednáška

4. marca o 15.00 hod.
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

MEDZITÝM 
NA INOM MIESTE...

Sto rokov českého 
komiksu
výstava

od 4. marca
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

OD VTÁČIEHO 
RAJA

výstava z plenérov 

do 8. marca
galéria 

Zemplínske osvetové 
stredisko

PETER HORVÁT
„50“

výstava

do 15. marca
malá galéria

Mestské kultúrne 
stredisko 

Zmena na 
poste riaditeľa
ZOOCR

2 Obchodná 
akadémia
oslávila 25 rokov

3 Modelové 
zasadnutie OSN
v našom meste

4 Tenisová 
škola
na ZŠ T. J. Moussona

7

Schválené boli aj návrhy na udelenie titulu Čin roka

ROKOVANIE

POSLANCOV

Rokovanie zastupiteľstva otvo-
ril a viedol primátor mesta Viliam 
Zahorčák. V úvode poslanci schvá-
lili správy o prijatých uzneseniach 
mestskej rady, o plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva a informa-
tívnu správu o riešení interpelácií 
poslancov. Plénum zobralo na ve-
domie tiež správu o výsledku kon-
trol a správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky za rok 2018. 
Poslanci zároveň schválili Plán kon-
trolnej činnosti na I. polrok 2019.

V ďalšom bode rokovania 
poslanecký zbor schválil dodatok k 
Všeobecne záväznému nariadeniu o 
prevádzkovom poriadku pohrebísk 
mesta Michalovce. Od 15. marca 
bude zjednotený Cenník hrobo-
vých miest na cintorínoch Ul. letná, 
Ul. močarianska a Ul. kapušianska, 
a teda hrobové miesto na dvadsať 
rokov bude stáť 20 eur. Rokovanie 
zastupiteľstva pokračovalo preroko-
vaním Programu rozvoja mesta Mi-
chalovce na roky 2019 – 2022. Tento 
materiál je najdôležitejší strategický 
dokument pre fungovanie mesta 
na najbližšie štyri roky. Po disku-
sii poslanecký zbor tento materiál 
schválil. V ďalšom bode poslanci 
schválili aj vyhodnotenie kultúr-
no-osvetovej činnosti Mestského 
kultúrneho strediska v  Michalov-
ciach za rok 2018 a Plán hlavných 
úloh MsKS na rok 2019. Vyhodno-
tenie kultúrno-osvetovej činnosti sa 

zaoberá úlohami, poslaním MsKS 
a jeho štruktúrou. Približuje poduja-
tia a aktivity, ktoré MsKS organizo-
valo počas roka 2018. V Pláne hlav-
ných úloh MsKS Michalovce na rok 
2019 sú zahrnuté úlohy, ktoré bude 
organizovať v spolupráci s  jednot-
livými inštitúciami na území mesta 
a úlohy, ktoré bude plniť podľa jed-
notlivých mesiacov. Poslanci sa na 
svojom zasadnutí zaoberali aj návr-
hom na vyjadrenie stanoviska obce 
k zaradeniu Súkromnej materskej 
školy na Okružnej ulici do siete škôl 
a školských zariadení SR od školské-
ho roka 2020/2021.Vedúca odboru 
školstva a športu uviedla, že Mesto 
Michalovce má v zriaďovateľskej 
pôsobnosti osem materských škôl, 
ktoré postačujú k umiestneniu detí 
a  má ešte aj voľné kapacity k  zria-
deniu ďalších tried na umiestnenie 
detí vo veku od 3 – 6 rokov, aby sa 
vyhovelo požiadavkám rodičov bez 
výdavkov na prevádzku ďalšej budo-
vy. Katarína Poláková ďalej uviedla, 
že  Mesto vychádza v  ústrety rodi-
čom a  umiestňujú sa aj deti, ktoré 
dovŕšia vek 3 rokov do konca de-
cembra daného kalendárneho roka 
v zmysle platných predpisov. Mesto 
zároveň pripravuje podklady k žia-
dosti o  externé zdroje na výstavbu 
4-triednej materskej školy na Ul. 
mlynskej. Na  území mesta pôsobia 
aj dve cirkevné materské školy s poč-
tom 7 tried a 166 umiestnenými 

deťmi. Vzhľadom na tieto skutoč-
nosti Mestské zastupiteľstvo v  Mi-
chalovciach nesúhlasí so zaradením 
tejto súkromnej základnej školy do 
siete škôl a  školských zariadení SR 
od školského roku 2020/2021. Aj 
napriek tomuto rozhodnutiu môže 
majiteľ aj naďalej prevádzkovať 
súkromnú materskú školu, na jej 
chod to nebude mať žiadny vplyv. 
Februárové rokovanie pokračovalo 
prerokovaním a  schválením Plánu 
revitalizácie existujúcich komuniká-
cií, chodníkov a  parkovacích plôch 
mesta Michalovce v  rokoch 2019 
– 2021. Mesto plánuje pokračovať 
v revitalizácii miestnych komuniká-
cií v rámci vyhláseného verejného 
obstarávania vo finančnom objeme 
4,67 miliónov eur. 

Plénum schválilo aj prvé tohto-
ročné rozpočtové opatrenie, prená-
jom majetku vo vlastníctve Mesta, 
majetkovoprávne záležitosti a taktiež 
plán rokovaní mestskej rady, mest-
ského zastupiteľstva, komisií mest-
ského zastupiteľstva a redakčnej rady 
novín Michalovčan na prvý polrok 
2019. Poslanci zároveň schválili šta-
túty komisií mestského zastupiteľ-
stva a redakčnej rady, zmeny a do-
plnky zásad odmeňovania poslancov 
a členov orgánov Mesta a súhlasili 
aj s návrhmi na udelenie titulu Čin 
roka 2018. Záver patril interpeláciám 
a štvrťhodine pre občanov. 

Adela Vojnová

V utorok 26. februára sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Micha-
lovciach na svojom prvom pracovnom rokovaní. Pripravených mali viac 
ako dvadsať bodov programu, z ktorých hlavným bodom bol Program roz-
voja mesta.
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Nová výkonná riaditeľka
V piatok 22. februára 
sa v zasadačke mestskej 
rady konalo valné 
zhromaždenie Zemplínskej 
oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, 
ktoré viedol predseda 
predstavenstva Viliam 
Zahorčák. 

Zemplínska oblastná organi-
zácia cestovného ruchu sa snaží 
o  podporu a rozvoj cestovného 
ruchu v destinácii dolný Zemplín. 
Jednou z jej priorít je aj orientácia 
na aktivity, ktoré prilákajú nielen 
domácich ale aj zahraničných turis-
tov, obohatia kultúrny a  spoločen-
ský život, zviditeľnia naše kultúrne 
dedičstvo a zvýšia atraktívnosť 
nášho územia. Jedným z bodov ro-

kovania boli aj zmeny v orgánoch 
ZOOCR. Okrem zmeny v členoch 
dozornej rady tejto organizácie na-
stala zmena aj na poste výkonného 
riaditeľa. 

Zakladateľa, dlhoročného a do-
posiaľ jediného riaditeľa, Ing. Jána 
Ďurovčíka, vymení na tomto poste 
Iveta Pazičová. Viliam Zahorčák 
sa Jánovi Ďurovčíkovi úprimne 
poďakoval za to, že roky svojho 
života venoval turizmu v našom 
regióne. Novovymenovaná riadi-
teľka sa prítomným poďakovala 
za dôveru a vyjadrila nádej na dob-
rú spoluprácu so všetkými členmi 
organizácie. Odchádzajúci riaditeľ 
Ing. Ján Ďurovčík sa zároveň stal 
čestným riaditeľom Zemplínskej 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu s právom otvárať letné turis-
tické sezóny na Zemplínskej šírave.

av

pobačeňe Miža z varoša

Dakedi sebe dumame, že už šicko zname. Hutori še, že kureňe škodzi. 
Do karčmi bez peňeži ňechoc. Ftačka poznaš podľa špivaňa a čľoveka podľa 
bešedi. Bula bi to šicko pravda, kebi mi Slovaci še ňenaučiľi išče i rečami ľudzi 
balamucic. I toto me najnovši viľepšiľi. Už še hutori ľem toto, co chcece čuc. 
Na každim kroku čujece: Šickim vam chcem ľem dobre – „jagbač na druhim 
švece“. Chodzic možece všadzi – „pokedi to ňe je sukromný majetok“. Do calej 
Uniji možece cestovac – „kec sebe zaplacice“. Ňeplacic daňe a kradnuc nešľe-
bodno – „dokedi ňesce pri korice“. Bivac možece dze chcece – „kec na to mace, 
abo dobre vibavice“. Kec ňe, ta aj pod mostom, kec tam išče mesto chopice. 

Furt dachto jak novi spasiteľ še objavi. Najľepši žebi ňichto ňeznal, co do-
teraz robil. Jakbač prišol z Marsu? Ňe, vun spravdi prišol z toho Marsu, 
bo tam še bivac ňeda. Ozdaľ dakedi še i na Marše bivac budze, kec ľudze 
dospravdi z gruntu ľem spravenu robotu uvidza jak hodnotu a ňe prazdne 
reči jak dňeška. 

Vaš Mižo z varoša

Našo rečovaňe

 21. 2.  účasť na zasadnutí členov a zapisovateľov okrskových  
  volebných komisií
 22. 2.  porada primátora
 22. 2.  rokovanie predstavenstva ZOOCR
 22. 2.  rokovanie valného zhromaždenia ZOOCR
 25. 2.  rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja  
  v Košiciach
 26. 2.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 27. 2.  rokovanie s organizátormi podujatia Dia deň
 27. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra č. 3
 28. 2.  stretnutie s organizátormi Reprezentačného plesu mesta 
  Michalovce
 28. 2.  rokovanie so zástupcami SZH
 28. 3.  účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra č. 8
 28. 3.  účasť na valnom zhromaždení Olympijského klubu Michalovce
 1. 3.  účasť na mimoriadnom VZ VVS, a.s.

aktivity primátora

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

UPRATOVANIE OKOLIA KOSTOLA
Piatok popoludní, 15. február, pre školopovinných mladých 
ľudí znamenal začiatok vytúženého voľna – jarných 
prázdnin. Niekoľkí odvážni však časť svojho voľna viac 
či menej dobrovoľne obetovali manuálnej práci v prospech 
spoločenstva veriacich, ale aj všetkých obyvateľov mesta 
Michalovce. V sobotu dopoludnia a v pondelok popoludní 
naši mladí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti 
birmovania, upratali lístie v okolí farského Kostola 
narodenia Panny Márie, ktoré nám tam zanechala ešte jeseň. 
Malou odmenou po dobre vykonanej práci bol výhľad z veže 
kostola na naše mesto. Ďakujeme mladým, ktorí dokázali, 
že majú obe ruky pravé.

Peter Leško

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č.13 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 18. marca 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Ôsmy marec patrí 
už tradične ženám. Možno 
práve to je symbolický 
dôvod, že naše mesto 
hostí muzikál v réžii 
a choreografii Jána 
Ďurovčíka The Duchon´s.

Po úspešnom uvedení muzikálu 
Strom sa milovníci tohto žánru môžu 
tešiť na ďalšie prekvapenie z dielne 
Ďurovčíka, ktorý aj takto vzdáva 
úctu rodnému Zemplínu. Muzikál 
je venovaný pocte Karola Duchoňa, 
na ktorého repertoár sa nezabúda. Je 
plný vyznaní rodnej zemi, človeku 
i samotnému životu. V  piesňach K. 
Duchoňa nechýba úcta k žene, ktorej 
v istom zmysle tento deň patrí. Or-
ganizátori podujatia sa na vás tešia v 
Chemkostav Aréne. Možnosť zakú-
penia vstupeniek je na avizovaných 
predajných miestach.

nč

THE DUCHON'S

Obchodná akadémia oslávila 25 rokov vzniku
Obchodná akadémia 
v Michalovciach sídliaca na 
Ul. kapušianskej 2, oslávila 
začiatkom školského roka 
2018/2019 už 25. výročie 
svojho vzniku. Škola 
vznikla na pôde bývalého 
SOUP, ktoré poskytlo 
„mladšej sestre“ priestory, 
zariadenie a čiastočne 
aj vybavenie odborných 
učební didaktickou 
technikou. 

Keďže v regióne stredného a dol-
ného Zemplína takýto typ školy 
chýbal, hneď od začiatku bol o  ňu 
mimoriadny záujem. Tento sme 
spočiatku nemohli úplne uspokojiť, 
ale s podporou ministerstva školstva 
a krajského úradu – odboru škol-
stva, pribúdali postupne triedy až na 
celkový počet 16 tried. Vtedy škola 
dosiahla maximálny počet žiakov 
vyše 420. 

Žiaľ, prišli časy ťažšie, nastal 
demografický úbytok žiakov, zria-
ďovateľské funkcie sa presunuli 
v  roku  2003 na novovzniknuté 
VÚC, a keďže záujem o SOŠ po-
klesol, začali sa nové procesy trans-
formácie, integrácie, združovania 
a spájania škôl. Tieto procesy nebo-
li však uplatňované rovnakým met-
rom, a tak došlo k zániku a likvidá-
cii mnohých SOU a SOŠ. Našťastie 
sme toto najťažšie obdobie preko-
nali, a hoci sme tiež boli kvantita-
tívne oklieštení, kvalitatívne sme 
nepoklesli. Po štvrťročnici môžeme 

hrdo konštatovať, že v bilancii škol-
ských a mimoškolských úspechov 
sme sa určite vyrovnali oveľa star-
ším a „zabehnutým“ akadémiám 
v okolitých okresoch, ba v súťa-
žiach celoslovenskej úrovne (Baťa 
Junior Achievement – teraz Junior 
Achievement Slovensko, Bosákova 
škola, Podnikateľský plán Sloven-
ska, olympiády v cudzích jazykoch 
a  literárnych súťažiach), sme do-
siahli umiestnenie na stupňoch 
najvyššieho piedestálu. Škola pravi-
delne pripravuje a organizuje kul-
túrno-spoločenské podujatia ako 
napr.: Deň študentov OA, Imat-
rikulácia prvákov, Vianočné pas-
torále, slávnostné akadémie, Deň 
žien, Deň učiteľov, Valentínsky ples 
študentov, kultúrne vystúpenia pre 
seniorov a ZŤP občanov. Už tradič-
nými sa stali exkurzie, konkrétne 
Po stopách štúrovcov do rodiska 
P. Horova (Bánovce nad Ondavou), 
Gorazda Zvonického (Močara-
ny), J. B. Ivana, J. A. Komenského, 
J. Záborského (Pozdišovce). Naši 
žiaci sa zapájajú do charitatívnych 
a benefičných podujatí ako: Deň 
narcisov, Vlčie maky, Biela pastel-
ka, Červená stužka, Stopami par-
tizánov, Židovské reality v  našom 
meste a mnohé iné... Pripravujú 
tematické exkurzie a výlety aj s od-
borným výkladom do mnohých 
okresov. Veľmi pekné úspechy žia-
ci dosahujú aj na poli športovom, 
kde naši atléti, trojbojári, stolní 
tenisti, vzpierači, futbalisti, volej-
balisti, hádzanári, basketbalisti, 
plavci, florbalisti a iní, pravidelne 
získavajú najvyššie ocenenia. Ob-
chodnú akadémiu v Michalovciach 

do dnešných dní vyštudovalo vyše 
1700 absolventov, ktorí sa uplatnili 
vo všetkých sférach verejného živo-
ta, často veľmi úspešne.

Všetky tieto informácie, ba ešte 
oveľa viac, zahrnula do svojho sláv-
nostného prejavu riaditeľka školy 
Ing. Anna Brhlíková, ktorá stála 
pri zrode školy ako „Spiritus agens“ 
a dodnes ju úspešne manažuje. Vo 
veľkej sále MsKS sa na začiatku roka 
konala slávnostná akadémia, ktorej 
sa zúčastnili aj pozvaní hostia. Za 
KSK, odbor školstva, to bol vedúci 
odboru Mgr. P. Bačkovský, ktorý 
vo svojej zdravici poďakoval pani 
riaditeľke, vedeniu školy, zamest-
nancom (aj bývalým), študentom, 
rodičom za dosiahnuté výsledky 
a poprial škole ďalšie plodné roky 
úspechov a napredovania. Za mesto 
Michalovce sa slávnostnej akadé-
mie zúčastnil zástupca primátora 
Ing. J. Sokologorský. Predseda KSK 

Ing. R. Trnka a poslanec NR SR Ing. 
E. Ďurovčík sa pre pracovné po-
vinnosti ospravedlnili, ale doručili 
svoje prejavy, ktoré moderátorka 
prečítala. V kultúrnom programe 
sa predstavili skupiny moderného 
a ľudového tanca, speváci sólis-
ti aj  zboristi, nechýbali folklórne 
spevy a tance zo Zemplína, vlastné 
divadelné scénky, klasický balet, 
latinskoamerické tance, recitácia 
poézie a prózy, hra na hudobných 
nástrojoch, klasická vážna hudba... 
Hosťom programu boli aj takí lau-
reáti ako vokálno-inštrumentálny 
komorný orchester Flauto cantabile 
a DFS Harčarki, v ktorých účinku-
jú naši bývalí aj  súčasní študenti. 
Záverečný potlesk opäť potvrdil, 
že  naši žiaci sú úspešní nielen 
v  školských vedomostiach, ale ve-
nujú sa aj umeniu a iným úspešným 
mimoškolským aktivitám. 

J. Várady 

Osvetlenie na Tehelnom poli II
Táto lokalita sa z roka 
na rok zapĺňa 
novopostavenými 
rodinnými domami 
a tam bývajúci občania 
sa obracajú na Mesto 
s otázkou, prečo nemajú 
verejné osvetlenie. 
Prinášame vám odpovede 
na túto otázku. 

Pozemky, na ktorých stoja ro-
dinné domy, si majitelia nekupovali 
od Mesta Michalovce, ale predávala 
ich súkromná spoločnosť. V tejto 
lokalite totiž Mestu patrí iba parce-
la pod komunikáciou, ktorej šírka 
lícuje s obrubníkom danej cesty. 
Táto komunikácia je na súčasné 
pomery úzka, bez chodníka pre 
peších a v súčasnosti neumožňuje 
riešiť ani vzniknutú komplikovanú 
dopravnú situáciu, nie to ešte vy-

budovať chýbajúce, a tak potrebné 
verejné osvetlenie. 

Je dôležité tiež povedať, že sta-
vebný úrad vydal tejto súkromnej 
spoločnosti stavebné povolenie 
na siete, teda na verejný vodovod, 
plynovod, verejný rozvod elektriny 
a taktiež aj na verejné osvetlenie. 
A  práve tu prichádzame k hlavné-
mu problému. Všetky siete, na ktoré 
získala firma spomínané stavebné 
povolenie, boli zrealizované a sko-
laudované, až na stavebný objekt 
verejného osvetlenia. Dodávame aj 
fakt, že Mesto Michalovce malo sna-
hu zabezpečiť osvetlenie Tehelného 
poľa II. Súkromná spoločnosť však 
zmenila pôvodný zastavovací plán. 
Ten bol taký, že vedľa komunikácie 
sa mal zrealizovať pás, do ktorého 
mali byť uložené inžinierske siete. 
Už spomínaná súkromná spoloč-
nosť však zastavovací plán zmenila 
tak, že aj túto časť priradila k pre-
dávaným pozemkom pre výstavbu 

rodinných domov. A práve týmto 
krokom sa zamedzilo akýmkoľvek 
snahám Mesta Michalovce postaviť 
verejné osvetlenie v rámci vymedze-
ného koridoru pre infraštruktúru. 

Snahou Mesta Michalovce je 
vytvárať a budovať bezpečné mesto 
pre všetkých občanov. Osvetlenie 
v noci k takýmto bezpečnostným 
prvkom určite patrí. Investovať však  
do cudzieho majetku žiadne mesto, 
teda ani Mesto Michalovce nemôže, 
zákon mu to neumožňuje. Prob-
lémom tiež je, že stavebný zákon 
neumožňuje získať Mestu stavebné 
povolenie na vybudovanie verej-
ného osvetlenia z dôvodu, že nie je 
možné na tú istú stavbu vydať ďalšie 
stavebné povolenie pre inú osobu. 

Preto by sa mali tam bývajúci 
občania prioritne obracať na súk-
romnú spoločnosť, od ktorej si po-
zemky kúpili. Bez ich vzájomnej sú-
činnosti im Mesto nemôže pomôcť. 

rr



4

Na Gymnáziu Pavla 
Horova v Michalovciach 
sa začiatkom februára 
uskutočnila súťaž 
pod názvom GPH MUN 
alebo Model United Nations 
(Modelové zasadnutie 
Organizácie spojených 
národov).

Do projektu sa zapojili aj študen-
ti z Gymnázia arm. gen. L. Svobo-
du v Humennom, Gymnázia Cyrila 
Daxnera vo Vranove nad Topľou, 
Gymnázia Ul. Komenského v  Tre-
bišove, Spojenej školy (Gymnázia) 
v  Sečovciach a Gymnázia, Ul. Šro-
bárova, v Košiciach. 

Modelové OSN – MUN je ná-
učná simulácia určená pre študen-
tov stredných a vysokých škôl, kde 
si môžu na vlastnej koži vyskúšať, 
aké je to byť v roli diplomata. Zá-
roveň si prehlbujú svoje poznatky 
z medzinárodných vzťahov, záko-
na, anglického jazyka a pomáhajú 
študentom chápať momentálnu ge-
opolitickú situáciu vo svete. Každé-
mu účastníkovi je pridelená jedna 
členská krajina, ktorú reprezentuje 
ako delegát. Študenti sú ďalej roz-
delení do skupín (komisií), z kto-
rých každá hľadá „rezolúcie“ (rie-

šenia) na vopred pridelenú tému. 
Benefitom pre žiakov je aj fakt, že 
posilňujú svoje jazykové kompe-
tencie, pretože celé tri dni rokovali 
v anglickom jazyku.

Počas podujatia študenti vo svo-
jich komisiách riešili problematiku 
drogovej vojny v Mexiku, sveto-
vú chudobu, znečistenie oceánov 
a krízu na Ukrajine. Porady, debaty, 
písomné práce a prejavy pomáhali 
počas týchto troch dní vytvoriť čo 
najlepšie rezolúcie, na ktorých sa 
zhodnú všetky zúčastnené krajiny, 
teda študenti, ktorí sú delegátmi 
týchto krajín. Samozrejme, všetci 
delegáti museli mať detailne preštu-
dované politické témy a postavenia 
krajín, aby mohli čo najobjektív-
nejšie posúdiť jednotlivé rezolúcie 
a vytvoriť najvhodnejší kompromis. 

Súťaž GPH MUN 2019 mala 
svojich víťazov. V ekonomickej 
komisii, ktorú usmerňovali S. A. 
Kuipers a M. Hartwich, cenu za 
najlepšieho delegáta získal J. Šepták 
(Gymnázium Trebišov) a ocenený 
bol aj K. Tomáš (Gymnázium Pavla 
Horova). V tejto komisii vytvárali 
rezolúciu problematiky svetovej 
chudoby. Ekologickú komisiu s té-
mou Znečistenia oceánov východ-
nej Ázie mali na starosti S. Szántová 
a A. Synčáková. Najlepším delegá-
tom v komisii bola L. Harmóciová 

(Gymnázium Pavla Horova ) a oce-
nený bol aj M. Lejko (Gymnázium 
arm. gen. L. Svobodu, Humenné). 
Tím bezpečnostnej komisie po-
zostával zo S. F. Hajdukovej a M. 
Timu, ktorí so  svojimi delegátmi 
rokovali o kríze na Ukrajine. Naj-
lepším delegátom sa stal M. Kohút 
(Gymnázium Trebišov) a  ocenený 
bol aj P. Borovský (Gymnázium 
arm. gen. L. Slobodu Humenné). 
Drogová vojna v Mexiku bola hlav-
nou témou a na rokovaní sa podie-
ľali všetci organizátori a  delegáti. 
Prvú cenu v tejto komisii získal 
tím delegátov v zostave S. Kvaková, 

K. Tomáš a P. Horný (Gymnázium 
Pavla Horova).

Na organizácii a zabezpečení 
súťaže, ktorá sa konala pod záštitou 
Gymnázia Pavla Horova, sa podieľa-
li samotní gymnazisti a pedagogický 
dozor. Ohlasy boli veľmi pozitívne. 
Študenti aj pedagógovia sa vyjadrili 
pochvalne o tom, na akej úrovni bola 
súťaž realizovaná a  porovnateľná 
s realitou. Ďakujeme všetkým gym-
náziám, ktoré prijali naše pozvanie, 
za ich podporu a  profesionalitu pri 
riešení globálnych problémov. 

Michaela Hartwich, 
Svetlana Szántová

Modelové zasadnutie OSN

Jubilujúci Peter Horvát
Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
pripravila pre milovníkov 
výtvarného umenia 
expozíciu jubilujúceho 
výtvarníka a fotografa 
Petra Horváta. 

Autor, ktorý žije a tvorí v meste, 
predstaví návštevníkom to najlepšie 
z “50”-ky, čo u autora nie je etapa 
na zahodenie. Práve naopak. Ide o 
životnú etapu plnú hľadania a skú-
seností. Aj preto je možnosť prezen-

tovanú expozíciu vnímať v  troch 
samostatných celkoch. Pôjde o ob-
razy, fotografie a samorasty. Realita 
umenia sa pre Petra Horváta stala 
cestou, na ktorej hľadá a nachádza 
seba. Jeho tvorba svedčí o  tom, že 
premýšľa o zmysle prítomnosti, 
s perspektívou do budúcnosti. Ona 
samotná bude jasná jemu i nám, ak 
budeme po svete chodiť so vztýče-
nou hlavou, otvorenými očami a ra-
dostnou mysľou. Vernisáž výstavy 
sa uskutoční 1. marca a výstava po-
trvá do 15. marca. 

PaedDr. Ivana Mochorovská 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Časť pozemku p. E-KN č. 9385, k.ú. Michalovce o výmere 3,0 m2, na-

chádzajúci sa na Ulici P. O. Hviezdoslava v Michalovciach, za účelom 
umiestnenia 3 ks vlajkových stožiarov.

2. Časť pozemku p. E-KN č. 9385, k.ú. Michalovce o výmere 11,0 m2, a časť 
p.E-KN č. 9492 o výmere 3,5 m2 nachádzajúci sa na Ulici P. O. Hviezdo-
slava v Michalovciach, za účelom vybudovania parkoviska, ktoré bude 
slúžiť pre širokú verejnosť bez vyberania poplatku.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 18. marca 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

ZÁŽITKOVÉ UČENIE ŠKÔLKÁROV
Dnešné deti hravo zvládajú prácu s modernými technológiami. 
Ale vedia moderné deti narábať s klasickými nástrojmi 
tradičných remesiel? Aby tieto remeslá neupadli 
do zabudnutia, učiteľky Materskej školy, Okružná 19, 
naplánovali týždeň remesiel. Na neformálne stretnutie si 
mamičky a babičky priniesli so sebou výrobky z paličkovanej 
čipky, vlny a vyšívané obrázky. Škôlkari ich s nadšením 
sledovali, ako šikovnými rukami menia priadzu na hotový 
produkt a potom si vyskúšali háčkovať, aj jednoducho tkať, šiť 
tupou ihlou a skúsili si i paličkovanú čipku na textilnom valci. 
Deti sa tešili, že si náramky, prívesky, srdiečka, postavičky 
mohli dotvoriť a odniesť domov. Učiteľky a hostia mali 
radosť, že týmto zážitkovým učením obohatili deťom deň.

G. Sokologorská



Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

KULTÚRA A VZDELÁVANIE V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH ČSR
prednáška, 4. marca o 15.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Výstavy
MEDZITÝM NA INOM MIESTE 
Sto rokov českého komiksu
výstava, od 4. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

OD VTÁČIEHO RAJA
výstava výtvarných prác a fotografií pri Senianskom kaštieli a vtáčom 
raji, od 19. februára, galéria ZOS

PETER HORVÁT „50“ 
výstava, do 15. marca, malá galéria Mestského kultúrneho strediska 

TVORBA 
regionálna súťažná výstava, od 14. marca, galéria Zemplínskeho osve-
tového strediska

PO STOPÁCH KOCÚRA FELIXA PODĽA LENKY ŠINGOVSKEJ
výstava, do 27. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

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

Študenti volili 
prezidenta
Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 
26 v Michalovciach, 
sa 15. februára konali 
simulované prezidentské 
voľby.

Uskutočnili sa vďaka projektu 
organizácie Pre stredoškolákov, 
Študentské voľby. Škola je apoli-
tická inštitúcia, ktorá nám okrem 
vzdelania vštepuje aj hodnoty. Ne-
vychováva nás iba ako ľudí, ale aj 
ako občanov. Účasť mladých ľudí 
vo voľbách je nízka, a preto sme 
radi, že sa naša škola rozhodla do 
tohto projektu zapojiť. Garantom 
organizácie simulovaných volieb 
bola žiacka rada. Trojčlenná voleb-
ná komisia dohliadala na plynulý 
a bezproblémový chod volieb a na 

dodržiavanie volebných princípov. 
Žiaci od 15 rokov si mohli vyskú-
šať, ako to vo voľbách funguje a zá-
roveň získali informácie o súčas-
ných kandidátoch v prezidentských 
voľbách, keďže kandidátna listina 
zodpovedala reálnej kandidátnej 
listine. Myslíme si, že je veľmi dôle-
žité vštepovať mladým ľuďom prin-
cípy demokracie a možnosť uplat-
niť si svoje volebné právo. Zvlášť 
v dnešnej dobe. Účasť vo voľbách 
bola dobrovoľná, napriek tomu sa 
volieb zúčastnila viac ako polovica 
študentov. Projekt bol organizova-
ný v rámci Slovenska. Študenti si v 
simulovaných voľbách zvolili Zuza-
nu Čaputovú, na druhom mieste 
skončil Róbert Mistrík a na treťom 
Marián Kotleba.

Barbora Dulinová

Vichodňarske 
rozpravočki
„Das tri abo može i štiri 
dzeci prišli za mnu i pitaju 
še mi, či jim ňenapišem 
dajake rozpravočki. 
Ta ja jim povedzel, 
že hej a napisal mi... 
O princeznoj, co guľala 
očami, O chobotnici 
zoz jarku až ribňiku, 
O červenej chustočke 
Červenej Chustočki, 
O ďabľikoj, co mal križ 
s križami“.

Jožko Jenčo 

V súčasnom modernom svete 
deti prestávajú rozumieť miestne-
mu dialektu. Doma už prakticky 
nehutoria, nehvaria a nerečuju, ale 
o to radšej používajú cudzie a slan-
gové výrazy. Nárečia sú národným 
bohatstvom, ktoré nám zanechali 
naši predkovia vo forme ľudovej 
slovesnosti, rozprávok, piesní, atď. 
Existujú medzi nami ľudia, ktorí 
chcú, aby sa nárečie zachovalo a aby 
sme mu rozumeli. Režisér, scenáris-
ta a herec Kladzanského ľudového 
divadla Jozef Jenčo napísal Vi-
chodňarske rozpravočki, v ktorých 
pretavil nárečie do známych prí-
behov. Kniha obsahuje 11 hravých 
a veselých ilustrovaných rozprávok 
pre deti, ale aj dospelých. V týchto 
zaujímavých rozprávkach sa môžu 
stretnúť so známymi postavičkami 

v upravenej modernej forme, ale aj 
s novými postavami ako Stara Mla-
da, Bosorka, Detektiv Derik, Cho-
botnica z jarku atď. Kniha obsahuje 
aj „višvetľivki“, čo ktoré slovo alebo 
slovné spojenie znamená.

V piatok 16. februára sme 
v  Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického v Michalovciach zre-
alizovali autorské čítanie tejto 
knihy. Podujatia sa zúčastnilo 52 
detských čitateľov zo ZŠ Pavla Ho-
rova a návštevníkov knižnice. Autor 
Jožko Jenčo humorným spôsobom 
predstavil svoju knihu, zároveň bol 
v jednej osobe autorom, moderáto-
rom a kultúrnou vložkou progra-

mu. Spisovateľ predstavil aj ilustrá-
cie z  knihy, ktorých autorkou je 
výtvarníčka Biljana Čurná Roman 
zo Srbska. Jožko Jenčo pripravil 
pre deti aj dramatizáciu rozprávky 
O  medovníkovej chalúpke, ktorá 
bola, samozrejme, v nárečí. Deti si 
zahrali strigu, lopatu, ozvenu, páčili 
sa im aj postavy – Marienko (chla-
pec) a  Janička (dievča). V závere 
podujatia nasledovala autogramiá-
da knihy.

Spisovateľ a humorista vysvetlil 
dôvod, prečo sa rozhodol napísať 
knihu rozprávok pre najmenších vo 
„vichodňarskom“ nárečí: „Je to pre-
potrebné, pretože mnohé deti, ktoré 
chodia do školy, dialektu nerozumejú 
alebo ho nevedia, takže je to v podsta-
te aj taká vyučovacia pomôcka“.

Mgr. Iveta Majvitorová
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Júlia Tkáčová

Teo Koc

Natália Hrúzová

Patrik Zalom

Patrik Ginda

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ZÁZNAM
Z rokovania Mestského zastupiteľstva Michalovce

zo dňa 26. 2. 2019 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Vzhľadom k dĺžke rokovania MsZ bude najbližšie plánované premiérové

ŽIHADLO
S hosťami kpt. JUDr. Petrom Valachom a JUDr. Dušanom Šantom 

o vývoji kriminality v meste 
odvysielané až o týždeň, v piatok 8. marca 2019 o 18.00 s pravidelnými 

reprízami v pondelok 11. 2. a v stredu 13. 2. v rovnakom čase

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube 

a www.tvmistral.sk

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 Vojnová, e-mail: adela.vojnova@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 redakcia. 
Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Rokovala členská schôdza
V priestoroch Denného centra 
seniorov na Ul. obrancov 
mieru v Michalovciach 
sa 15. februára konala 
výročná členská schôdza 
neziskovej organizácie 
– Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov a ich 
sympatizantov.

Člen výboru Združenia p. Rebič 
v  prednesenej správe vyhodnotil ak-
tivity Združenia a zároveň pripome-
nul jeho dlhoročnú históriu. Začiatky 
jeho pôsobenia sa datujú od skonče-
nia I. svetovej vojny, kedy pod názvom 
Družina československých vojnových 
poškodencov a invalidov začala ich 
aktivita. 

Činnosť Združenia spočíva v na-
plnení jeho základnej myšlienky, a to 
nezabúdať a stále pripomínať histo-
rické udalosti čias minulých, kedy 
v nezmyselných vojnách umierali mi-
lióny ľudí. 

Prítomní v diskusii kladne hodno-
tili činnosť Združenia, najmä aktívnu 
účasť jeho členov na významných spo-
ločenských akciách v meste Michalov-
ce, zabezpečenie ozdravných a reha-
bilitačných pobytov pre členov ako aj 
uskutočnenie výletov. Vyjadrili taktiež 
poďakovanie Mestu Michalovce za fi-
nančné príspevky, aj vďaka ktorým bolo 
možné uskutočniť plánované akcie.   

V závere výročná členská schôdza 
zobrala na vedomie správu o činnosti 
a hospodárení združenia a schválila 
plán jeho činnosti pre rok 2019. 

Ing. Pavol Hody

JARNÝ BEH 
MICHALOVČANOV

5. ročník bežeckého podujatia pre každého 
bez rozdielu veku

16. marca 2019, štart o 10.30 hod.
Registrácia na: 

http://jarnybeh.preteky.com/registracia.html 
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prerušenie distribúcie elektriny

n	7. marca 2019 od 7.40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. prof. Hlaváča 28
n	12. marca 2019 od 7.50 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. prof. Hlaváča 30
n	14. marca 2019 od 7.50 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. prof. Hlaváča 32
n	19. marca 2019 od 8.00 hod. do 14.30 hod., úseky: časť Močarany: 

Ul. krásnovská č. d. 2 – 32 – párne, 1 – 11 – nepárne, parcela č. 288, 
Ul. Júliusa Barča-Ivana č. d. 2 – 22 – párne, 3 – 43 – nepárne, 
Ul. močarianska č. d. 1, 3, 5, 74 – 128 – párne, 65 – 117 – nepárne

n	26. marca 2019 od 7.40 hod. do 16.40 hod, úseky: záhradkárska 
oblasť Pláne a Ul. užhorodská č. 433

n	28. marca 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. Verbovčík č. 3 
– 21 – nepárne, parcela č. 307/1, Ul. Mojmírova č. 13, Ul. farská č. 2 
– 36 – párne, č. 1 – 9 – nepárne, lokalita Kerta parcela č. 58/3 a 58/8, 
Ul. grófa Antala Sztárayho č. 1, 3, 7, 9, 11, 12/10, 12/8, Ul. Ľudovíta 
Štúra č. 2 – 20 – párne, 53, 51, 49, 43, 39, 37, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 
15, 13, 9, 7, 3, 1

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám záhradu – ovocný sad, mladé rodiace stromy, 2 km 

od mesta, tiché miesto pri lesíku. Na pozemku je voda, elektrina 
a unimobunka. Pozemok je vhodný na výstavbu letného domu. 
Obhliadka možná. Tel.: 0915 061 757

n	Kúpim 1-izbový byt alebo väčšiu garsónku v Michalovciach.  
Tel.: 0940 388 629

malý oznamovateľ Vyjadrenie spoločnosti CUBS, s.r.o. 
k uverejňovaniu mien tých, ktorí nás navždy 

opustili a spomienok na tých, ktorí nám chýbajú:

„Vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnosti je účinné 
Nariadenie a zákon k ochrane osobných údajov nie je 

možné zverejňovať informácie o zosnulom v rámci novín. 
Zverejňovať údaje o zosnulom je možné len v prípade, 

ak budú splnené všetky náležitosti recitálu 27 Nariadenia EP 
a REÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov v súvislosti s § 78 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a § 116 zákona NR SR č. 40/1964 

Z. z. Občiansky zákonník. Najmä treba mať na zreteli § 78 
ods. 7: za zosnulého musia poskytnúť súhlas všetky blízke 

osoby, pretože tento súhlas by nebol platný v prípade, 
ak by len jedna blízka osoba vyslovila nesúhlas.“  

CUBS, s.r.o. 
spracovateľ dokumentácie ochrany osobných údajov

Medzinárodný bridžový turnaj

KARPATSKÝ POHÁR 
a

MEMORIÁL 
GABRIELA HINĎOŠA

1. – 3. marec

viac info: michal.sikra@gmail.com

TURNAJ PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL
V závere januára sa uskutočnil turnaj pedagógov 
michalovských stredných škôl vo volejbale. Pedagógovia 
zo Strednej odbornej školy technickej, Gymnázia na Ulici 
Ľ. Štúra, Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach si zmerali 
svoje sily v telocvični na Kapušianskej ulici. Organizátor 
– Stredná odborná škola technická v Michalovciach 
tak začala sériu turnajových stretnutí v rámci Europského 
mesta športu. Srdečne blahoželáme k dosiahnutým 
výkonom, ktoré sa v niektorých prípadoch podobali tým 
profesionálnym.

PaedDr. Stanislav Šašala

Ktorá škola sa stáva 
Tenisovou školou?

Po polročnej skúšobnej dobe sa 
na pôde Základnej školy Teodora 
Jozefa Moussona stretli zástupcovia 
školy a tenisového klubu v zastúpení 
Mgr. Valéria Kocúrová – riaditeľka, 
Mgr. Jana Gombitová – zástupky-
ňa riaditeľky a Ing. Ivan Gondor 
– predseda správnej rady Tennis 
Junior Teamu Michalovce. Dôvo-
dom stretnutia bol spoločný projekt, 
v ktorom žiaci II. ročníka ZŠ absol-
vovali telesnú výchovu v areáli TJT 
Michalovce pod vedením kvalifiko-
vaných tenisových trénerov. Tento 

projekt vyhodnotili ako úspešný s 
kladnou odozvou hlavne u detí. 

Vo vzájomnej družnej a priateľ-
skej debate obe strany s potešením 
konštatovali, že projekt sa stretol 
(hlavne u detí) s kladnou odozvou, 
a preto budú pokračovať vo výuč-
be telesnej výchovy so zameraním 
na tenis v areáli TJT Michalovce 
aj žiaci I. ročníka v nezmenenom 
formáte a vo vzájomnej spoluprá-
ci budú pokračovať aj v školskom 
roku 2019/2020.   

TJT Michalovce



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – RIM BASKET KOŠICE 
2. 3., 11.00 a 12.45 hod., starší mini žiaci U12 – Východ; ZŠ, Krymská 5 

I.BK MICHALOVCE – BSC BRATISLAVA 
9. 3., 17.00 hod., starší žiaci – skupina o 9. – 13. miesto; športová hala GPH 

I.BK MICHALOVCE – MBK AŠK SLÁVIA TRNAVA 
10. 3., 10.00 hod., starší žiaci – skupina o 9. – 13. miesto; športová hala GPH 
Info: http://new.1bkmi.sk/

Bridž
KARPATSKÝ POHÁR – MEMORIÁL GABRIELA HIŇĎOŠA
1. – 3. 3., 18. ročník
Info: Michal Šikra, tel.: 0944 338 159

Hádzaná
HK IUVENTA – TJ SOKOL PÍSEK 
3. 3., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/ 

Futbal
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN 
9. 3., 14.00 hod. – FORTUNA liga muži – 22. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
10. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA 
2. 3., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 
Info: http://new.mfkzemplin.sk/ 

Judo
REGIONÁLNA LIGA ŽIAKOV A ŽIAČOK 
9. 3., 11.00 hod., 1. kolo, Mestská športová hala 
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
4. – 8. 3., 17.00 hod., XI. ročník – 15. kolo
11. – 13. 3., 17.00 hod., XI. ročník – 16. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
POZDIŠOVSKÝ CHRBÁT
10. 3., 7.10 hod. 
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

STARÝ KOŇUŠ
2. 3., 8.00 hod.
Info: https://www.kst-turista.sk/

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
6. 3., 17.15 hod. – I. liga a II. liga – 15. kolo; Mestská športová hala
13. 3., 17.15 hod. – I. liga a II. liga – 16. kolo; Mestská športová hala
Info: http://www.vkmichalovce.sk/mestka-liga
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Futbalový turnaj 
Okresné centrum KDH 
Michalovce zorganizovalo 
9. februára v športovej 
hale Gymnázia Pavla 
Horova turnaj v mini 
futbale O pohár predsedu 
OC KDH Michalovce. Bol 
to už 22.ročník turnaja. 
Otvoril ho predseda OC 
KDH Michalovce Michal 
Paľovčík. 

Zúčastnilo sa ho osem mužstiev, 
ktoré boli vylosované do dvoch 
skupín. Skupinu A tvorili mužstvá 
OC KDH Michalovce, KDK Ložín, 
Horovce a mužstvo saleziánov.

Do skupiny B boli zaradené muž-
stvá KDK Vinné, Žbince, Falkušovce 
a Kusín. Po odohratí zápasov v sku-
pinách systémom každý s každým, 
víťazi skupín hrali finále a mužstvá z 
druhých miest o tretie miesto.  

Víťazom turnaja sa stalo muž-
stvo Falkušoviec, ktoré vo finále 
zvíťazilo nad mužstvom OC KDH 
Michalovce až na pokutové kopy 
v pomere 3:2. V riadnom hracom 
čase sa zápas skončil remízou 2:2. 

V  boji o tretie miesto bolo úspeš-
nejšie mužstvo Ložína, ktoré zví-
ťazilo nad mužstvom zo Žbiniec 
v pomere 8:5.

Turnaj striedavo rozhodovala 
trojica rozhodcov Jozef Pivarník, 
Tomáš Škodi a Michal Čekľovský.

Po skončení turnaja boli odo-
vzdané vecné ceny od sponzorov, 
poháre za umiestnenie na prvých 
troch miestach a putovný pohár 
predsedu OC KDH Michalovce 
za prvé miesto.

Ceny odovzdali predseda OC 
KDH Michalovce Michal Paľovčík, 
člen predsedníctva OC KDH Micha-
lovce Ján Paľovčík st. a Jozef Balog. 

Organizačný výbor vyhlásil 
za najlepšieho brankára Martina 
Činčára z mužstva saleziánov, naj-
lepším útočníkom sa stal Martin 
Smoľak z Vinného a za najlepšieho 
obrancu bol vyhlásený Patrik Ro-
manec z Kusína.

Za zorganizovanie turnaja 
a  zabezpečenie občerstvenia patrí 
poďakovanie sponzorom turnaja, 
organizačnému výboru a klubom 
KDK Zbudza, Michalovce 5, Vinné 
a Kaluža. 

Jozef Balog

SLOVAK OPEN 2019
V dňoch 15. – 17.  februára  sme boli súčasťou už 20. ročníka 
medzinárodného turnaja v kickboxe Slovak Open, ktorý 
sa konal v bratislavskej hale Mladosť. Tento rok sa 
ho zúčastnilo 518 pretekárov celkovo v 903 štartoch, 
zo siedmich krajín a 91 klubov. Náš klub reprezentovali 
Matej Hospodár, Štefan Mlynár, Emma Sabadošová a nováčik 
Dávid Havran. Dve bronzové medaily vybojoval Matej 
Hospodár. Jednu v kicklighte do 69 kg sn., kde v boji o postup 
do semifinále vyradil maďarského reprezentanta. Druhý 
bronz mu patrí  po ringovom zápase v disciplíne K1 do 67 kg 
jr., v ktorom po veľmi peknom výkone napokon prehral 
o postup do finále s Poliakom. Striebornú priečku obsadila 
Emma Sabadošová, ktorá si poradila postupne s dvomi 
maďarskými pretekárkami. Zastavila ju až majsterka sveta 
Eliška Zemanová vo finálovom zápase a Emma skončila so 
striebrom. Poslednú bronzovú medailu získal Števo Mlynár 
v štvrťfinálovom zápase, v ktorom zvíťazil proti Maďarovi.

Elena Takáčová


