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Michalovce budú súčasťou zelenej siete

ELEKTRONABÍJACIE 

STANICE V MESTE

V rokoch 2019 až 2020 sa vytvorí 
„zelená sieť“ elektronabíjacích staníc 
a mesto Michalovce bude jej súčas-
ťou. Projekt Electrical transport 
network sme pripravili spolu s lead 
partnerom – ukrajinským mestom 
Ivano-Frankivsk v roku 2017. Okrem 
nášho mesta sú do projektu zapojení 
aj ďalší partneri z Ukrajiny, Maďar-
ska a Rumunska. Participuje na ňom 
päť partnerov a zelená cesta povedie 
cez 13 miest. Rozpočet projektu je 
280 828 eur, pričom pre mesto Mi-
chalovce je určených 36 194 eur. 

Cieľom projektu je vytvorenie 
siete bezplatného nabíjania elektric-
kých vozidiel, rozvoj infraštruktúry 

miest na zelenej ceste, motivácia a 
inšpirácia ľudí, firiem na využívanie 
environmentálne udržateľnej elek-
trickej dopravy na prepravu tovaru, 
cestovanie, návštevy turisticky zaují-
mavých miest a atrakcií. Projekt chce 
prispieť k  rastu počtu elektrických 
vozidiel, k ekologickej a udržateľnej 
doprave v Európe, chce meniť pove-
domie ľudí, ich ekologický prístup 
k osobnej mobilite. Prostredníctvom 
projektu nebudú v meste inštalované 
len elektronabíjacie stanice, ale jeho 
súčasťou bude množstvo podujatí, 
ako aj medzinárodná rally so štar-
tom aj cieľom v meste Ivano-Franki-
vsk, ktorá bude prechádzať aj naším 

mestom a prinesie so sebou množ-
stvo zaujímavých aktivít.

Projekt, jeho zámery ako aj vý-
sledky predstavíme v rámci viace-
rých informačných aktivít a  tlačo-
vých konferencií po podpise zmluvy 
s partnerom. Projekt pomôže vy-
tvoriť v meste dve elektro nabíjacie 
stanice, najmä pre potreby turizmu. 
Pevne veríme, že sa nám realizá-
ciou týchto aktivít podarí priniesť 
medzinárodné inšpirácie z oblasti 
ekologických foriem dopravy, otvo-
riť diskusiu o vhodných dopravných 
riešeniach a zvýšiť tak ekologické po-
vedomie ľudí pre lepšiu budúcnosť. 

jama

Mesto Michalovce je partnerom úspešného projektu v programe cezhranič-
nej spolupráce 2014 – 2020 Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine s ná-
zvom Electrical transport network. 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 
od 1.apríla do 30. apríla 2019 

Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej 
žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnom stave 

dieťaťa. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, 
deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ, Ul. školská 5 • MŠ, Ul. Komenského 2 

MŠ, Ul. Masarykova 30 • MŠ, Ul. okružná 19 • MŠ, Ul. 
leningradská 1 • MŠ, Ul. Vajanského 5* • MŠ, Ul. J. Švermu 8 

*Zápis detí do MŠ, Ul. Vajanského 5, bude prebiehať v MŠ, Ul. Švermu 8, v triede,  
kde sú deti z tejto z MŠ (trieda bude pre rodičov označená).

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
od 1. apríla do 30. apríla 2019 

Rodič budúceho školáka sa môže rozhodnúť pre ktorúkoľvek 
základnú školu. Rodič je zo zákona povinný prihlásiť na plnenie 

povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši 
šiesty rok veku. Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz 

rodiča alebo zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Na území 
mesta je osem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a jedna cirkevná základná škola. Bližšie informácie o školách môžu 
rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta.

ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4 • ZŠ, Ul. J. Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1 • ZŠ, Ul. Komenského 1 • ZŠ, Ul. školská 2 

ZŠ, Ul. okružná 17 • ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16

pozývame...

EUGEN BOTOŠ 
FINALLY FEAT. PETE 
RAY BIGGIN FROM 

LEVEL 42
koncert

20. marca o 18.30 hod.
Zlatý býk

TO NAJLEPŠIE, 
ČO V MESTE 

MICHALOVCE MÁME
odovzdávanie titulov 

Čin roka 2018

21. marca o 17.00 hod. 
Mestské kultúrne 

stredisko Michalovce

SPIEVANKOVO
koncert

22. marca o 17.00 hod.
23. marca o 10.00 hod.

Mestské kultúrne 
stredisko Michalovce

Veľkoobjemové 
kontajnery
rozmiestnenie v meste

2 Ernest 
Sirochman 
nás opustil

3 Najlepší 
športovci 
nášho mesta

8Detskí 
divadelníci 
uspeli v súťaži
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2 AKTUALITY

Veľkoobjemové 
kontajnery v meste

Za teplo vrátia 
odberateľom peniaze

V dňoch 11. marca – 
12.  apríla budú v meste 
Michalovce rozmiestnené 
veľkoobjemové kontajnery 
(VOK) pre občanov mesta 
na uloženie objemného 
odpadu.

VOK budú rozmiestnené 
na  týchto stanovištiach: Ul. úzka,  
Ul. konečná, Ul. Gagarinova (2 ks), 
Ul. topolianska, Ul. vrbovská (otoč-
ka), Ul. močarianska (pri ihrisku), 
Ul. J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, 

Ul. Samova (býv. Zber. suroviny). 
V rámci jarného upratovania  budú 
tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x 
týždenne, a to v pondelok a  pia-
tok. Nakoľko v meste Michalovce 
prebieha separovaný zber, žiadame 
občanov mesta, aby biologicky roz-
ložiteľný odpad (konáre stromov, 
kríky) uložili vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú roz-
miestnené výlučne na uloženie ob-
jemného odpadu občanov mesta 
a nie na odpad pochádzajúci z pre-
vádzok a objektov podnikateľov.

TaZS

V uplynulých dňoch 
spoločnosť, DOMSPRÁV 
s. r. o. – byty, teplo a iné 
služby, Michalovce, 
ako dodávateľ tepla 
a tepla pre prípravu 
teplej úžitkovej vody 
pre odberateľov 
v Michalovciach ukončila 
práce na ročnom 
vyúčtovaní nákladov 
pre svojich odberateľov 
za rok 2018. 

Za uvedené obdobie sa Micha-
lovčanom vráti cez ich správcu do 

konca mája spolu cca 290 000 eur. 
Bežnej štvorčlennej rodine žijúcej 
v trojizbovom byte sa tak vráti do 
rodinného rozpočtu v priemere asi 
40 eur v závislosti od výšky záloho-
vej platby.

Hospodárna výroba a rozvod 
tepelnej energie, bezporuchová 
dodávka tepla a teplej úžitkovej 
vody a realizácia opatrení, ktoré 
prispejú k znižovaniu výrobných 
a  distribučných nákladov, a tým aj 
ceny tepla v Michalovciach, ktorá 
dlhodobo patrí k najnižším na Slo-
vensku, zostáva stále naším cieľom. 
Chceme tým aj naďalej prispievať 
k skvalitňovaniu života občanov 
v našom meste.

Metod MAREK

 5. 3.  rokovanie republikovej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
 6. 3.  stretnutie k projektom v rámci titulu Európske mesto športu
 6. 3.  prijatie veľvyslanca Veľkej Británie
 6. 3.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra Stráňany
 7. 3.  rokovanie Spoločného obecného úradu
 7. 3.  prijatie zástupcov OZ Vrbovčan
 8. 3.  porada primátora
 8. 3.  stretnutie so zamestnankyňami mestského úradu  
  pri príležitosti MDŽ
 8. 3.  účasť na finálovom zápase HK DUKLA Michalovce
 11. 3.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 12. 3.  zasadnutie členov spoločnosti FIN.M.O.S. v Galante
 13. 3.  oceňovanie najúspešnejších športovcov za rok 2018
 14. 3.  prijatie zástupcov firmy Nafta a.s.
 14. 3.  rokovanie k problematike detských ihrísk
 15. 3.  zasadnutie Predstavenstva ZOOCR

aktivity primátora

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

pobačeňe Miža z varoša

Ňedavno za mnu prišol muj vnuk Patrik. Či me može virušic, kec patrim 
tot televizor. Barz mi še počudoval, bo to u ňoho ňezvik. I mi bul kuščok zve-
davi, co ho trapi. Či mu ňechibi dajake euro od dzeda? I mi vidzel, že ňezna 
jak začac, ta še ho pitam: „Jak idze škola?“ Bo znam, že še uči dobre, ta ozdaľ 
tu problem ňebudze. Trafil mi. Višlo z ňoho, že pisaľi pisomku z matematiki 
a vun dal opisac jednomu kamaratoj. Učiteľ calej trjedoj ňedal znamku, bo 
cala trieda mala napisanu pisomku z totu jednu chibu, co Patrik zrobil. Te-
raz prišlo od ňoho joho opitaňe: „Mam dac opisac tomu kamaratoj i druhi 
raz?“ Co bi sce mu povedzeľi na mojim mesce? I kec me še v debace strimaľi 
cali večar a doznal mi še veľo o tim jich kamaratstve, i o spolužjakoch i uči-
teľoch, ta nakoňec Patrik sam zakončil. „Ciganstvo ma kratke nohi a daľeko 
nezajdze“. Bizovňe z ňoho dobri chlop virošňe.

Vaš Mižo z varoša

Poznaňe boľi

Folklórny súbor Zemplín vo svojej kráse 
opäť poteší domáce publikum 

a vystúpi 6. apríla 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach.

Bližšie informácie na www.zemplin.org
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Začalo sa pôstne 
obdobie

Čarokruhy

Pred pár dňami sme 
vstúpili do liturgického 
obdobia, ktoré je pôstom. 
Ak máme na zreteli slová 
Písma, ono hovorí o troch 
pilieroch tohto 40-denného 
obdobia.

Ak spomínané piliere nezastre-
šuje láska, možno pokojne konštato-
vať, že kdesi vo svojom vedomí dáva-
me priestor strachu z Boha. Myslíme 
na to, že Boh je láska a nie je odká-
zaný na naše skutky, aby nás mohol 

zahrnúť svojou priazňou. Všetko, 
čo môžeme prijať z Božích dlaní, je 
milosť a dar daný zadarmo a z lás-
ky, ktorú v dokonalosti žije iba Boh. 
Sme to my, ktorí potrebujeme motív 
k láske a ním by mali byť spomína-
né piliere plynúceho obdobia. Čo na 
tom, že sa zriekame konzumu, keď 
v závisti, nenávisti a iných negatí-
vach obchádzame človeka. Otvorme 
sa preto v tomto období pre prijatie 
iného človeka vo vzťahoch. Boh totiž 
hovorí cez človeka. Preto, čím bližšie 
k človeku, tým bližšie k Bohu. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

V druhej polovici marca 
bude galéria mestského 
kultúrneho strediska 
už po tretí raz hostiť 
amatérsku výtvarníčku 
Ľudmilu Tokárovú. 

Autorka žije a tvorí v obci Vin-
né. Pokojne možno konštatovať, že 
je veľmi kreatívna a jej expozície 
odrážajú vždy novšie techniky, kto-
ré si rada vyskúša. V prezentovanej 
expozícii budú prevažovať mandaly. 
Obrazy, ktoré sú akýmsi symbo-
lom šťastia. Zároveň však odrážajú 
šťastie autorky, sú jej osobitou výpo-
veďou o jej subjektívnom prežívaní 

už spomínanej harmónie. Samotné 
mandaly sú zhotovované kombino-
vanou technikou, ktorej súčasťou sú 
drobné kamienky a kryštáliky. Ka-
mienok symbolizuje zem, po ktorej 
kráčame, kryštál je zas symbolom 
čistoty. Každá mandala je v  pod-
state kruhom, ktorý je symbolom 
nekonečna. V jeho vnútri sú tva-
ry odkazujúce na lásku a jednotu 
vo vzťahoch, či kvety šíriace vôňu 
charakteru. Treba sa jednoducho 
nadýchnuť a žiť so všetkým, čo nás 
obklopuje. Autorka tak provokuje 
myseľ diváka, aby premýšľal o krá-
se života. Expozícia bude verejnosti 
prístupná do konca mesiaca.

MsKS

Keď sa uzavrie životný 
oblúk človeka, je to 
dostatočný dôvod pozrieť 
sa na jeho pozemskú 
trajektóriu. Zistíme, 
že pre jej priebeh boli 
typické, konštantne 
prítomné dva body: 
pevná kresťanská viera 
a neagresívny slovenský 
patriotizmus.

Tieto slovné spojenia sa dnes 
netešia veľkej popularite, skôr na-
opak.

Každému učaroval svojou 
nezištnosťou, otvorenosťou, svoj-
ským sangvinickým temperamen-
tom. Nezastupiteľný podiel dr. 
Sirochmana na propagácii diela 
našich bardov Horova, Kasardu, 
Pada, z mladších Zambora, Kras-
novského a ďalších je všeobecne 
známy, rovnako ako jeho rozsiahla, 
úctyhodná, publikačná, bibliogra-
fická, recenzná, esejistická tvorba. 

Slová jeho priateľa a dlhoročné-
ho kolegu Mikuláša Kasardu: „na 
priečelí gymnázia čierna zástava sa 
hlási, ale vy už ju nevyvoláte. Zažia-
rili ste srdcom v temnom ľudskom 
pralese a boli ste už ďaleko“ verne 
odzrkadľujú Ernestovo zanietené 
pedagogické pôsobenie, znáso-
bené primeraným etickým páto-
som, s akým sa v procese výchovy 
a vzdelávania stretávame len zried-
ka. Pri našom poslednom stretnutí 
mi s radosťou líčil, ako vnúčikovi 
rozprával epizódu zo slávnej novely 

Michaila Šolochova Osud človeka 
a ako ho stretnutie Sokolova so si-
rotou Váňom na pustom vojnovom 
rumovisku hlboko zaujalo.

Aj my, ktorí sme ho poznali 
a mali radi, sme po jeho odcho-
de svojím spôsobom siroty. Pocit 
osihotenosti nám budú uľahčovať 
spomienky na jeho šľachetnosť, ži-
člivosť a bezrozmernú sokolovskú 
ľudskosť.

Nech Ti je ľahká milovaná, rod-
ná zemplínska hruda. 

hh

Odišiel PhDr. Ernest Sirochman

Primátor mesta Michalovce Viliam 
Zahorčák prijal v uplynulých 
dňoch na pôde mestského úradu 
vzácneho hosťa – veľvyslanca 
Veľkej Británie na Slovensku 
Andrewa Gartha. V máji totiž 
mužská hokejová reprezentácia 
z tejto krajiny zavíta 
do Michaloviec a na Zemplínsku 
šíravu. Absolvuje tu prípravný 
kemp pred majstrovstvami sveta, 
ktoré sa v tomto roku uskutočnia 
na Slovensku. Britský veľvyslanec 
skonštatoval, že prijatie 
u primátora mesta bolo srdečné 
a priateľské. Zdôraznil, že pobyt 
reprezentácie Veľkej Británie 
v Michalovciach a okolí by radi 
využili aj na nadviazanie kontaktov 
medzi mestom Michalovce 
a reprezentačným mužstvom Veľkej 
Británie, ktoré je nováčikom 
v A-kategórii majstrovstiev sveta. 
Viliama Zahorčáka nesmierne 
teší, že Michalovce budú miestom 
kempu britskej hokejovej 
reprezentácie a aj dejiskom 
medzištátneho hokejového zápasu 
medzi reprezentáciami Veľkej 
Británie a Francúzska. Dodal, 
že je to výborná príležitosť 
na zviditeľnenie nášho mesta.

rr



Kamarát počítač

Sviatok žien  

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 
v Michalovciach, sa v piatok 
1. marca stretli nadšenci 
v hraní počítačových 
hier, aby si zmerali sily 
s rovesníkmi v 3. ročníku 
súťaže Môj kamarát počítač. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
mladší žiaci v kategórii Profík, star-
ší v kategórii Expert. 

V prvom kole si súťažiaci vy-
skúšali postreh a rýchlosť. Rýchla 
bowlingová guľa váľala kolky. Úlo-
hou bolo zbierať kolky a vyhýbať 
sa prekážkam. Druhé kolo bolo 

v pomalšom tempe. Na hracej plo-
che postupne pribúdali farebné 
loptičky. Úlohou súťažiacich bolo 
presúvať ich a vytvoriť rad alebo 
stĺpec aspoň piatich loptičiek rov-
nakej farby. Tie sa potom vymazali 
a uvoľnili miesto novým loptičkám. 
V treťom kole sa súťažiaci borili 
s logickými úlohami.

Súťažilo 41 žiakov zo základ-
ných škôl michalovského okresu. 
V kategórii Profík zvíťazil Filip No-
vák zo ZŠ, Moskovská 1, Michalov-
ce a v kategórii Expert Simona Dra-
biková zo ZŠ, J. A. Komenského 1, 
Michalovce.

Mgr. Slávka Kocúreková

V priestoroch elokovaného 
pracoviska Základnej školy, 
Moskovská 1, na Mlynskej 
ulici v Michalovciach 
sme si začiatkom marca 
pripomenuli medzinárodne 
uznávaný sviatok – 
Medzinárodný deň žien.

Tento sviatok má bohatú tradíciu 
po celom svete, slávi sa v rôznych 
končinách ako prejav úcty k ženám. 
Význam tohto sviatku spočíva v pre-
javovaní si solidarity medzi ženami 
a zároveň v kladení dôrazu na his-
torické spomienky v boji žien o do-
siahnutie zrovnoprávnenia.   

V súvislosti s tým si Komunitné 
centrum mesta Michalovce pri-
pravilo podujatie, v ktorom chcelo 
vyzdvihnúť nežné pohlavie. Svojou 
troškou prispeli predškoláci a ško-
láci mestského komunitného cen-
tra. Nacvičili si rôzne básne, tance 
a piesne, ktoré venovali svojim 
najbližším. Veľmi nás potešilo aj to, 
že naše pozvanie prijali žiaci a pe-
dagógovia zo Základnej umeleckej 
školy Michalovce a spevácka skupi-
na Klubovanka z Denného centra č. 
3 na čele s predsedom samosprávy 
Jaroslavom Koščom, ktorí svojím 
programom spríjemnili atmosféru 
počas priebehu celej akcie.

Komunitné centrum 
mesta Michalovce

4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Fašiangy medzi žiakmi
Je za nami obdobie 
fašiangov, čiže prechod 
od zimy k jari. Toto 
výnimočné obdobie 
sa vyznačuje hlavne 
hodovaním, hravosťou, 
bujarou zábavou...

Keďže sú fašiangové oslavy 
v  mnohých regiónoch už len spo-
mienkou, chceli sme vniesť trochu 
zabudnutej histórie zo Zemplína aj 
medzi našich žiakov v Základnej 
škole T. J. Moussona. 

Melodické tóny huslí, zemplín-
skych ľudoviek a tancov sa 26. febru-
ára rozliehali takmer po celej škole. 
Žiaci rozhlasového krúžku a masme-
diálnej výchovy pripravili pre svojich 
učiteľov a spolužiakov pôsobivé, ale 
aj poučné fašiangové dopoludnie. 
Cieľom bolo poukázať na zvyky a fa-
šiangové obyčaje na  Zemplíne, a to 
všetko umocniť zemplínskym folkló-
rom – ľudové tance, čapaše, karičky 
v sprievode rezkých zemplínskych 
ľudových piesní.

Bolože to radosti, smiechu, spo-
ločného tanca, ale aj plaču, ktorý 

vykúzlili naši žiaci pri symbolickom 
pochovávaní basy, pri lúčení sa s ho-
dovaním a maškrtením. Dozvedeli 
sme sa, ako vo Veľkých Zalužiciach 
„vyzvoľovali“ chlapcov za parobkov, 
aké boli „zapuški“ v Krásnovciach, 
Pozdišovciach či Zbudzi. A čo zna-
menalo „zubi plukac“ v Trhovišti, 
Zalužiciach a v iných obciach Zem-
plína v čase fašiangov? Alebo čo 
vieme o „lamaniku“ v Moravanoch, 
Rakovci nad Ondavou? V  redu-
kovanej forme si žiaci z týchto fa-
šiangových tradícií odniesli mnohé 
zaujímavé odpovede. Akéže by to 
bolo hodovanie bez typického pe-
čiva? Všetci žiaci si pochutnali na 
vysmážaných pampúšikoch, ktoré 
nám pripravili tety kuchárky.

Čo by sme si mohli z fašiango-
vých tradícií preniesť do dnešnej 
doby? Mohli by sme si popriať 
dobro, dobrú úrodu, dážď, a nie 
sucho, ako to robili mládenci vo fa-
šiangových sprievodoch nielen na 
Zemplíne. Naši žiaci spoločným 
spevom a tancom tak odpreva-
dili studené obdobie a už sa tešia 
na príchod teplejších dní.

Mgr. D. Rudášová

V rokoch 2013 – 2018 
najlepších 105 študentov 
Obchodnej akadémie v 
Michalovciach šesťkrát 
absolvovalo odbornú prax 
v Miláne v rámci projektu 
Erasmus+. Žiakov vždy 
sprevádzali dve učiteľky, 
ktoré monitorovali 
pracoviská, kontrolovali 
žiakov a komunikovali 
s tútormi. 

Žiaci pracovali v reálnych ta-
lianskych firmách, na ekonomic-
kých oddeleniach v partnerských 
firmách Unicasa a CLO. Náplňou 
zahraničnej praxe bolo triedenie 
faktúr podľa čísiel a dátumov, za-
kladanie faktúr a iných účtovných 
dokumentov do šanónov, zadáva-
nie faktúr a iných údajov do počí-
tačov, zoznámenie sa s talianskym 
účtovným programom. Taktiež 
monitorovanie uskladneného to-
varu vo veľkosklade, kontrola 

a  revízia skladovacích zásob a iné 
činnosti.

Firmy prijímali našich študen-
tov veľmi priateľsky, trpezlivo im 
vysvetľovali detaily práce a ochotne 
im pomáhali. Na konci praxe túto-
ri vyhodnotili ich prácu pomocou 
ECVET (Európsky systém kreditov 
pre odborné vzdelávanie a prípra-
vu). Po ukončení praxe študenti 
získali certifikát Europas Mobility 
a majú lepší predpoklad uplatniť sa 
na pracovnom trhu v našom regió-
ne a v krajinách Európskej únie. 

Vo voľnom čase bol pre študen-
tov pripravený kultúrny program 
– návšteva perly talianskej archi-
tektúry, symbol mesta Miláno – ka-
tedrály Duomo, Castello Sforzesko, 
prírodovedného múzea Leonardo 
da Vinciho a iných pamätihod-
ností v meste. Účastníci zahranič-
nej stáže v roku 2015 mali šťastie, 
pretože navštívili svetovú medziná-
rodnú výstavu EXPO 2015 a videli 
nádhernú svetelno-hudobnú šou 
STROM ŽIVOTA naživo, čo všet-
kých potešilo.

Domov si študenti priniesli 
okrem fotografií a darčekov 
aj  množstvo zážitkov a skúseností, 
ktoré ostanú v ich pamäti navždy. 
My, všetci účastníci zahraničnej stá-
že v rokoch 2013 – 2018, sme veľmi 
vďační národnej agentúre SAAIC 
a našim učiteľom, že sa zapojili do 
projektu Erasmus plus a  umožnili 

nám nezabudnuteľný pobyt v Mi-
láne. 

Záujem študentov o zahraničnú 
stáž je veľký a aj preto nový projekt 
bol podaný na rok 2019 do Milá-
na a do Prahy, aby aj ďalší študenti 
mohli vyskúšať svoje schopnosti 
a vedomosti počas zahraničnej stáže.                                                            

Irena Leczová

Zahraničná prax študentov v Miláne

Výbor ZO SZZP v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
27. marca o 14.00 hod. 

v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach



Detské divadelné 
súbory uspeli v súťaži
Regionálna prehliadka 
detskej dramatickej 
tvorivosti a ochotníckeho 
divadla Zemplínska 
scénická jar 2019 
priniesla žiakom literárno-
dramatického odboru ZUŠ, 
Štefánikova 20, Michalovce 
dvojitú radosť. 

Nielenže sa verejnosti pred-
stavili divadelnými inscenáciami, 
ktoré tvorili v prvom polroku toh-
to školského roka, ale potešilo ich 
aj hodnotenie odbornej poroty. 
Do súťaže sa zapojili štyri detské 
divadelné súbory s piatimi insce-
náciami. V striebornom pásme sa 
umiestnili divadelný súbor Hrkál-
ky s inscenáciou Muchy, divadelný 
súbor „Ticho tam!“ s inscenáciou 
O Červenej čiapočke, divadelný 
súbor Bobuľky – mladšia skupina 
z  elokovaného pracoviska ZUŠ 
v  ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom 
s inscenáciou O repke. V zlatom 
pásme sa umiestnili divadelný 
súbor Asi tak s inscenáciou Prvá 
pusa a Bobuľky – staršia skupina 
z  elokovaného pracoviska ZUŠ 

v ZŠ S MŠ F. J. Fugu vo Vinnom. 
Bobuľky spolu s týmto ocenením 
získali postup do krajskej súťaže 
Detské divadelné Košice 2019, 
ktorá sa bude konať v apríli.

Odborná porota ocenila aj 
učiteľku literárno-dramatického 
odboru Annu Kornajovú, ktorej 
udelila cenu za textovú predlo-
hu a autorský prínos. Pre žiakov 
literárno-dramatického odboru 
ZUŠ sa účasťou v regionálnej sú-
ťaži ich aktivita neskončila. Diváci 
budú môcť oceniť ich výnimoč-
nosť aj  v  Koncertnej sále ZUŠ 
na  koncertoch hudobného odbo-
ru. Najbližšie víťazné súbory Bo-
buľky a  Asi tak vystúpia koncom 
marca počas Noci s Andersenom 
v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického. Divadelný súbor Asi 
tak sa s  inscenáciou Prvá pusa 
predstaví v polovici marca aj na 
besede so  spisovateľkou Lenou 
Riečanskou. So všetkými insce-
náciami by sa žiaci chceli v máji 
predstaviť verejnosti v Michalov-
ciach na spoločnom vystúpení di-
vadelných súborov. Zároveň tam 
vystúpia aj talentovaní recitátori 
uvedených súborov.

ZUŠ Michalovce

5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
15. marca o 19.00 hod., Hvezdáreň Michalovce
20. marca o 19.30 hod., Hvezdáreň Michalovce
22. marca o 19.30. hod., Hvezdáreň Michalovce

KRÁČAJ S KNIHOU
autorské čítanie Evy Várádyovej
19. marca o 9.00 hod., galéria Zemplínskeho osvetového strediska

EUGEN BOTOŠ FINALLY FEAT. PETE RAY BIGGIN FROM LEVEL 42
koncert, 20. marca o 18.30 hod., Zlatý býk

TO NAJLEPŠIE ČO V MESTE MICHALOVCE MÁME
odovzdávanie titulov Čin roka 2018
21. marca o 17.00 hod., Mestské kultúrne stredisko Michalovce

SPIEVANKOVO
koncert, 22. marca o 17.00 hod., 23. marca o 10.00 hod. 
Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Výstavy
KRUHY A MANDALY
výstava Ľudmily Tokárovej
od 18. marca, malá galéria mestského kultúrneho strediska

VESMÍR OČAMI DETÍ
do 22. marca, vestibul mestského kultúrneho strediska 

PO STOPÁCH KOCÚRA FELIXA 
podľa Lenky Šingovskej 
do 27. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

MEDZITÝM NA INOM MIESTE
Sto rokov českého komiksu 
do 29. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

TVORBA 
regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov
do 5. apríla, galéria Zemplínskeho osvetového strediska

V roku 2019 sa mesto Michalovce stalo Európskym 
mestom športu. Pri tejto príležitosti sa členovia MsO JDS 
v Michalovciach zapojili do športových aktivít. Taktiež 
pri príležitosti MDŽ usporiadali 8. marca druhý ročník 
turnaja žien v hode šípiek v priestoroch Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Partizánskej 
ulici. Prvé miesto obsadila H. Ľašová, 2. miesto A. Peterčíková 
a tretie miesto M. Cibereová. V priebehu celého roka chcú 
seniori MsO JDS v Michalovciach i naďalej pokračovať 
v rôznych športových, turistických a spoločenských 
aktivitách a tak podporiť šport v našom meste i v zrelom veku.

Anna Vojtaššáková

Zber biologicky 
rozložiteľného odpadu 

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa 
podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových 
hnedých nádob, že v tomto roku začneme zber postupne 
podľa jednotlivých obvodov od 1. apríla. Zber bioodpadu 
bude vykonávaný v jednotlivých obvodoch v pravidelných 
intervaloch v rovnaký deň, ako je zber komunálneho odpadu. 
Bioodpad bude možné naďalej celoročne odovzdávať 
na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce, Partizánska 
ul. 55 a Lastomírska ulica. V prípade veľkého objemu 
bioodpadu je možné za určených podmienok požiadať TaZS 
aj na odber bioodpadu priamo z miesta vzniku. 

TaZS Michalovce
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Matúš Hotový
Petra Bridišová
Šimon Vrabeľ

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ján Tomáš  
a Iveta Feňovčíková

Mgr. Ján Dudáš  
a Renáta Berková

Juraj Príhoda  
a Alexandra Kelemecová

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO 
Téma: Pečeň – jej funkcie,  

choroby a starostlivosť o ňu
Hostia: Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce, primár
 a MUDr. Peter Posypanka,  

Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce, lekár
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z akadémie  I. ZŠ T. J. Moussona

repríza z decembra 2018
Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi... 

denne od 14.00 hod. 

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

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

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.

KNIŽNÁ ZÓNA BEZ PEŇAZÍ 
v sobotu 23. marca od 9.00 do 17.00 hod. 

Freedom, Nám. osloboditeľov 80, Michalovce

blahoželanie
Dňa 17. marca oslávi krásne životné jubileum 
90 rokov náš drahý otec a starý otec 

VILIAM MAICHER
Veľa zdravia do budúcnosti mu prajú 
dcéry Eva, Anna, Monika, zaťovia Vlado a Carlo, 
vnúčatá Vladko, Carolina, Valentína.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov v 
bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 3. 2019 do 18. 3. 2019. 

Číslo bytu:   Adresa:   Poschodie:   Bytový dom:   Počet izieb:   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
15   Obrancov mieru 4   prízemie   malometrážne byty  1,5  43,91 m2

85  Obrancov mieru 4   2. poschodie  malometrážne byty   Garsónka   28,19 m2

117  Obrancov mieru 4  4. poschodie   malometrážne byty  Garsónka  28,19 m2
 
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk  
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budo-
va Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prí-
zemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní 
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 3. 2019 do 18. 3. 2019. 

Číslo bytu:   Adresa:   Poschodie:   Bytový dom:   Počet izieb:   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
11   Ul. obrancov mieru 8  3. NP   „A“  1-izbový  41,45 m2

21   Ul. obrancov mieru 8  6. NP   „A“  2-izbový  55,55 m2
 
Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.                                                                                                                          
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budo-
va Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prí-
zemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní 
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.138/2011 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej 
v polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 1. 3. 2019 do 18. 3. 2019. Žiadosti 
podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 

Číslo bytu:           Adresa                       Poschodie                 Počet izieb       Podlahová plocha
-----------------------------------------------------------––––--------------------------
5                 Ul. okružná 92B         1. poschodie              2-izbový              51,41 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk  
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne infor-
movaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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prerušenie distribúcie elektriny

n	19. marca od 08.00 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 od 07.40 hod. do 16.40 hod, úseky: záhradkárska oblasť 
Pláne a ul. Užhorodská č. 433

n	28. marca 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

n	29. marca  od 08.00 hod. do 12.30 hod., úseky: Ul. partizánska 
č. 66, Ul. partizánska č. 4998 a odberateľ na Ul. partizánska s 
číslom elektromera 30003000

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo väčšiu garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0940 388 629
n	Voľné záhradky (3 ár, 6 ár) na pestovanie zeleniny (bezodplatne), 

Ulica kapušianska. Tel.: 056 642 37 85, 0915 644 483

malý oznamovateľ

Strelecké preteky
Aj v tomto roku absolvovali 

strelci streleckého klubu Mládež 
Michalovce, žiaci ZŠ P. Horova, 
sériu pretekov národnej ligy, maj-
strovstiev Košického a Prešovské-
ho kraja v streľbe zo vzduchových 
zbraní. Vďaka dobrej príprave aj do-
tácii od mesta Michalovce si počí-
nali veľmi dobre. Na majstrovstvách 
Prešovského kraja obsadil J.  Ha-

chol 1.  miesto, D.  Ladič 2. miesto 
a B.  Hreňová medzi dievčatami 
skončila na 3. mieste. Družstvo ŠSK 
Mládež súťaž vyhralo. V Rožňave 
na majstrovstvách Košického kraja 
skončilo družstvo ZŠ P. Horova na 
2. mieste. K dobrým výsledkom 
mladých strelcov sa pripojil J. Eľko 
v streľbe z pištole. 

J. Kisty

MICHALOVSKÁ DUKLA 
JE OPÄTOVNE VÍŤAZOM 
PRVEJ LIGY
Hokejisti HK Dukla Ingema 
Michalovce zvíťazili 
v siedmom finálovom zápase 
St. Nicolaus I. ligy nad HK 
Martin 6:2 a v sérii tak 
triumfovali 4:3 na zápasy. 
Sezóna sa pre nich ešte 
nekončí. Začala sa totiž 
baráž o najvyššiu Tipsortligu, 
v ktorej michalovskí hokejisti 
vyzvali Žilinu. Prvé dva zápasy 
sa hrali pod Dubňom. V sérii 
vedie Žilina 2:0. doma sa naši 
hokejisti predstavia v sobotu 
16. a nedeľu 17. marca.

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE – POLICAJT  

(predpokladaný nástup do zamestnania 1. 5. 2019) 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia  
Neodpustiteľné kvalifikačné  predpoklady: 
minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné  vzdelanie 
s maturitou

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
Po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu minimálne 3. platová trieda 
od 551,50 eur do 662,50 eur podľa odpracovaných rokov. Do získania osobit-
ného kvalifikačného predpokladu platová trieda 2 od 530,50 do 637,00. Tarifný 
plat sa zvyšuje o 15 % za výkon samosprávnych pôsobnosti. K základnému platu 
možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %. K platu  sa vyplácajú  
všetky zákonné príplatky (za zmennosť, prácu v noci, za prácu v sobotu, alebo 
nedeľu, za prácu vo sviatok, za prácu nadčas).    

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení )  
b)  osoba staršia ako 21 rokov  
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovacími 

jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia  B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti
 (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriade-

ní, o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť 
trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná 
spôsobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon)  

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávne-

nia a doterajšej praxe
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa  podmienku bezúhonnosti, t.j. že nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 29. 3. 2019, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením "Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt". Pri osobnom do-
ručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je 
potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.  
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta.  
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním 
požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie 
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí 
so zverejnením výsledkov výberového konania v rozsahu meno a priezvisko u ví-
ťazného uchádzača a prípadného náhradníka u ostatných uchádzačov iniciály mena 
a priezviska. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné 
údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach. 

Výbor mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 
pozýva členov a sympatizantov MsO JDS na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
20. marca o 13.00 hod.

v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
JARNÝ BEH MICHALOVČANOV
16. 3., 10.30 hod., SOŠ OaS, Ul. školská 4
Info: http://jarnybeh.preteky.com/propozicie.html

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – SVIT                      
24. 3., 11.30 hod., dorastenecká liga, športová hala GPH

I.BK MICHALOVCE – MŠK ŽIAR NAD HRONOM                     
22. 3., 17.30 hod., starší žiaci, skupina o 9. – 13. miesto; športová hala GPH

I.BK MICHALOVCE – MŠK ŽIAR NAD HRONOM
23. 3., 17.00 hod., starší žiaci, skupina o 9. – 13. miesto; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
24. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
13. 3., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 
Info: http://new.mfkzemplin.sk/ 

Florbal
FBK MICHALOVCE – ŠK LIDO PRÍRODOVEDEC BRATISLAVA
16. 3., 10.00 hod., extraliga – ženy; baráž, športová hala Košice

FBK MICHALOVCE – ŠK LIDO PRÍRODOVEDEC BRATISLAVA
17. 3., 10.00 hod., extraliga – ženy; baráž, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – HKM 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
16. 3., 14.00 hod., extraliga dorastu – play-out
Info: http://mladez.hkmichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov 
19. – 22. 3., 17.00 hod., XI. ročník – 17. kolo
25. – 29. 3., 17.00 hod., XI. ročník – 18. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
MEMORIÁL GUSTÁVA BODAJLU
17. 3., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe, trojboj – 15. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ÚDOLÍM TRNAVSKÉHO POTOKA
16. 3., 8.00 hod., 9. ročník

63. OTVORENIE JARNÝCH KILOMETROV
24. 3., 8.00 hod., Brekov
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

ZAHÁJENIE CYKLOTURISTICKEJ SEZÓNY 
250 JARNÝCH KILOMETROV
24. 3., 7.30 hod.

OTVORENIE 100 JARNÝCH KILOMETROV – HRAD BREKOV
24. 3., 7.10 hod., 
Info: https://www.kst-turista.sk/

Čím ťažšia výhra, tým väčšia radosť z víťazstva“, povedal 
Pelé. Túto skutočnosť si zaiste uvedomujú všetci športovci, 
tí z nášho z mesta, z Michaloviec, nie sú výnimkou. Tvrdá 
práca na tréningoch je častokrát jediná cesta, ktorá vedie 
k vytúženému cieľu – k víťazstvu. V tomto výnimočnom 
roku, kedy sme Európskym mestom športu, športom 
žijeme niekoľkonásobne viac, no stále rovnako sa tešíme 
z každého športového úspechu. Sme hrdí na všetkých 
športovcov zo všetkých klubov v našom meste, ktorých nie 
je málo. Tak ako každý rok aj v tomto roku sme najlepších 
dospelých jednotlivcov, mládežníkov i kolektívy pozvali 
na mestský úrad, aby sme im slávnostne odovzdali ocenenie 
Najúspešnejší športovci  a športové kolektívy za rok 
2018. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 
v stredu 13. marca v obradnej sieni Mestského úradu 
v Michalovciach. Z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka 
si ocenenie prevzalo 27 jednotlivcov a 16 kolektívov. 


