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Jubilejný desiaty ročník mal rekordné čísla účastníkov

ZEMPLÍN POP

Hudobná súťaž vznikla pred 
desiatimi rokmi ako platforma pre 
spevákov a kapely populárnej hud-
by pôsobiacich v základných ume-
leckých školách (ZUŠ). Bola medzi 
prvými svojho druhu na Slovensku. 
Myšlienku jej založenia zhmotnili 
na pôde michalovskej ZUŠ peda-
gógovia Atilla a Peter Baloghovci. 
Na  východnom Slovensku je to 
momentálne najväčšia súťaž svojho 
druhu. 

Tohtoročná jubilejná súťažná 
prehliadka bola počtom prihláse-
ných účastníkov rekordná. Organi-
začne ju má pod palcom Základná 
umelecká škola v Michalovciach. 
Muzikanti a speváci na celý deň 
obsadili MsKS v Michalovciach. 
Súťaž prišiel otvoriť primátor mes-
ta Michalovce Viliam Zahorčák, 
ktorý nad týmto podujatím prevzal 
záštitu.  

O priazeň poroty a divákov sa 
okrem základných umeleckých škôl 
Košického a Prešovského kraja, 

uchádzali hudobné kapely z  No-
vák, Prievidze, či Rajca. Účastníci 
zaspievali známe slovenské a  za-
hraničné populárne piesne. Viaceré 
kapely sa predstavili aj autorskými 
skladbami. Podľa organizátorov 
mala súťaž až 305 účastníkov, me-

dzi ktorými boli aj pedagógovia pri-
pravujúci žiakov na vystúpenia. Ich 
výkony hodnotila odborná porota 
zložená z pedagógov konzervatórií. 
Tak ako vlani, aj v tomto roku v nej 
zasadol spevák Tomáš Buranovský. 

Laureátkou súťažnej prehliad-
ky v kategórii sólo speváci do 11 

rokov sa stala Mariana Novotná 
zo Smižian. Ema Mitríková z Pre-
šova zvíťazila v kategórii speváci 
do 15 rokov. V kategórii sólo spe-
váci do 20 rokov si víťazstvo od-
niesla Lila Hakhan z Košíc. Moja 
mama spieva lepšie ako tvoja je 
názov víťaznej skupiny z Novák 
v kategórii do 15 rokov a v kategó-
rii hudobné skupiny do 20 rokov 
si  víťazstvo odniesla Via Arto 
Band z Humenného.

Podľa Atillu Balogha má súťaž 
pre žiakov a pedagógov ZUŠ veľ-
ký význam. Ponúka nielen mož-
nosť prezentácie pred publikom, 
ale  hlavne možnosť zdravej kon-
frontácie či motivácie do ďalšej 
činnosti. Nie je tajomstvom, že veľa 
talentovaných spevákov a  muzi-
kantov pôsobiacich na slovenskej 
či zahraničnej hudobnej scéne do-
stalo svoje hudobné základy práve 
na základných umeleckých školách 
východného Slovenska.

ZUŠ MICHALOVCE

O účasť v hudobnej súťaži ZEMPLÍN POP 2019 bol v tomto roku mimoriadne 
veľký záujem. V utorok 9. apríla sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Mi-
chalovciach súťažne predstavilo až 80 spevákov a 25 kapiel žánrovo zame-
raných na populárnu hudbu.

pozývame...

VEĽKONOČNÝ 
KONCERT

21. apríla o 19.00 hod.
 veľká sála Mestského 
kultúrneho strediska 

v Michalovciach

KAREL RODEN 
S JANOU 

KRAUSOVOU 
O LÁSKE
komédia

 
24. apríl o 19.00 hod.
 veľká sála Mestského 
kultúrneho strediska 

v Michalovciach

LENKA FILIPOVÁ 
A JEJ HOSTIA

koncert

25. apríl o 18.00 hod.
 veľká sála Mestského 
kultúrneho strediska 

v Michalovciach

AMFO 2019
regionálna 

postupová súťaž 
a výstava 

amatérskej fotografie

do 3. mája
 galéria Zemplínskeho 
osvetového strediska

Právne
poradenstvo
bezplatne

2 Čisté 
Močarany 
vďaka dobrovoľníkom

3 Ruský deň
na gymnáziu
Vstreča s Rossijej

4 Jednotka 
víťazom 
volejbalového turnaja
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Bizovňe ňeľem naša fajta, no i ostatňe Mihaľovčaňe buľi zvedave na toto 
čudo. Doznaľi me še, že z piatka na sobotu privežu novu lavku. Patrik 
zo mnu bul visunuti pozorovateľ. Mobil bul pohotovo u kešeňi. Pozorovaťeľ-
ňa pri mosce. Takoj, jak to privežu, treba volac ostatňich našich z fajti. Bulo 
vidno, že taku taktiku zvoľiľi i ostatňi zvedavci. Bo jak še to stalo, ta na mo-
sce bulo jak na jardze na silvestra. Ľem škoda, že tam ňebula i televizija. 
I  dobri komentator bi še bul zišol. Nakoňec, keľo ľudzi, teľo nazorov. Jak 
pri šickim. Jednim še vidzela kratka, druhim barz uzka. Treci už chceľi i dru-
hu do kerti. Buľi i taki, co še jim ňevidzelo, jak še budze po ňej chodzic 
a kebi še dalo, ta bi še tadzi i špacirovaľi. No najľepše na tim je, že teľo ľudzi 
še interesovalo o novinkoj pre Mihaľovce. Ozdaľ še budu i daľej interesovac 
o dobrich počinoch u svojim mesce.

Vaš Mižo z varoša 

Co šickich nas interesuje

 1. 4.  rokovanie so zástupcami plaveckého klubu ORCA
 1. 4.  rokovanie so zástupcami michalovského kynologického klubu
 2. 4.  účasť na Valnom zhromaždení Košice Región Turizmus
 3. 4.  rokovanie o finančnom vyhodnotení roka 2018 s MsKS
 3. 4.  rokovanie o finančnom vyhodnotení roka 2018 s TaZS
 3. 4.  rokovanie so zástupcami spoločností NNG, a.s. a VVS, a.s.
 4. 4.  zasadnutie komisie školstva pri zastupiteľstve KSK  
  v Košiciach
 5. 4.  porada primátora
 5. 4.  rokovanie s vedením HK Dukla Ingema a zástupcami RTVS
 8. 4.  porada k materiálom do mestskej rady
 8. 4.  rokovanie s vedením Zemplínskeho múzea Michalovce
 8. 4.  rokovanie so zástupcami OV SZZ
 9. 4.  otvorenie súťažnej prehliadky Zemplín pop
 9. 4.  účasť na zasadnutí komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
  spolupráce KSK
 10. 4.  účasť na prvom zasadnutí okrskových volebných komisií 
  pre voľby do parlamentu EÚ
 11. 4.  účasť na otvorení Majstrovstiev Slovenska starších žiakov 
  v ľadovom hokeji
 12. 4.  návšteva Zemplínskeho múzea
 12. 4.  návšteva GPH
 12. 4.  rokovanie so zástupcami miest Dubnica nad Váhom a Prešov
 12. 4.  nahrávanie relácie TV Zemplín v Sobranciach

aktivity primátora

Ako už zaiste všetci viete, Michalovce sú Európskym 
mestom športu 2019. Je to výnimočná udalosť pre naše mesto, 
ktorá si zaslúži aj výnimočné činy. Preto by sme vás radi 
informovali, že od piatku 6. apríla do 5. mája je na pošte 
Michalovce 1 nasadená a používaná príležitostná poštová 
digitálna pečiatka – Michalovce – Európske mesto športu. 
Táto pečiatka bude používaná na listových zásielkach 
1. a 2. triedy. Nasadená bude opätovne v novembri.

Blížiace sa veľkonočné sviatky pripomína v centrálnej 
mestskej zóne veľkonočná výzdoba. V tomto roku s novou 
veľkou kraslicou uprostred námestia.

IQ olympiáda je 
súťaž určená deťom 
z celého Slovenska 
a nadväzuje na osem 
úspešných ročníkov. 
Slúži na identifikáciu 
a vyhľadávanie žiakov 
s nadpriemerným 
inteligenčným kvocientom. 

Je určená pre 
všetkých žiakov 5. – 
9. ročníka ZŠ, resp. 
prímy až kvarty 
osemročných gym-
názií a prebieha v 
troch kolách (škol-
ské on-line, regionálne semifinále, 
celoštátne finále). IQ olympiáda 
nepreveruje "naučené" vedomosti, 
ale najmä schopnosť logicky uva-
žovať. 

Súťaž organizuje nezisková 
organizácia MENSA Slovensko, 
združujúca nadpriemerne inteli-
gentných ľudí. Nad deviatym roční-
kom IQ olympiády prevzal záštitu 
prezident Slovenskej republiky pán 

Andrej Kiska. Naším cieľom je sprí-
stupniť súťaž čo najväčšiemu počtu 
detí, a preto školské kolo prebieha-
lo on-line v dňoch 8. až 12. apríla. 
Súťažiaci sa mohli pripojiť v škole, 
doma, v  knižniciach, skrátka kde-
koľvek. Po školskom kole budú pre-
biehať tri regionálne kola. Uskutoč-
nia sa od 7. do 10. mája, za účasti 
80 najlepších účastníkov z každého 
z  troch regiónov, t. j. spolu 240 

žiakov. Po ukonče-
ní regionálnych kôl 
sa 27. mája usku-
toční celoslovenské 
kolo IQ Olympiády 
v  prostredí Sobáš-
neho paláca Bytča, 
ktoré je veľmi repre-

zentatívne a motivujúce pre mladé 
talenty. Do celoslovenského kola 
bude pozvaných 20 najlepších „re-
gionálnych“ riešiteľov, spolu 60 žia-
kov. Úlohy sú rôznorodé a pestré, 
aby hlbšie skúmali viaceré formy 
logického nadania detí a prehĺbili 
záujem o efektívne využitie voľ-
ného času. Účasť je bezplatná pre 
všetky deti a všetky kolá.

Gabriela Klamová

Slovenská advokátska 
komora pri príležitosti Dňa 
advokácie 2019 organizuje 
v Michalovciach po prvýkrát 
bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov. 

V stredu 24. apríla vás pozý-
vame, v spolupráci s primátorom 
mesta Viliamom Zahorčákom, do 
priestorov budovy mestskej polície 

na Námestí osloboditeľov 81, kde 
vám regionálni advokáti poradia 
v  oblastiach pracovného, rodinné-
ho, civilného i trestného práva. 

Poradenstvo sa uskutoční v čase 
od 9.00 do 14.00 hod. Viac infor-
mácií o tom, ako si správne vybrať 
advokáta, ako si s ním dohod-
núť odmenu a v akých prípadoch 
ho  vyhľadať, nájdete na stránke 
www.advokatinavasejstrane.sk.

gd

IQ olympiáda 
aj v tomto roku 

Využite bezplatné 
právne poradenstvo
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V týchto dňoch prebieha 
na Slovensku registrácia 
do kampane Do práce 
na bicykli 2019. Prvý 
a najdôležitejší krok sme 
urobili my – zaregistrovali 
sme naše mesto do tejto 
celoslovenskej kampane. 

Teraz je rad na vás, obyvatelia 
Michaloviec, ale aj zamestnanci, 
ktorých firma sídli v našom mes-
te. Vytvorte si 2 – 4 členné súťažné 
tímy a najneskôr do 5. mája sa za-
registrujte na internetovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu.

Princíp tejto súťaže je jednodu-
chý – dochádzať do práce na bicykli, 
čím spoločne podporíte myšlienku 
ekologickej, zdravej a finančne vý-
hodnej dopravy do zamestnania. Ak 
sa do tejto kampane zapojíte, máte 
možnosť zabojovať o atraktívne ceny 
v podobe elektrického bicykla, elek-
trokolobežky či skladacích bicyklov, 
a zároveň podporíte naše mesto v sú-
ťaži o cyklostojiská s verejnými cyk-
lopumpami, ktoré poputujú do pia-
tich aktívnych samospráv. Kampaň 
nie je určená len pre zamestnancov, 
ale zúčastniť sa jej môžu tiež študen-
ti stredných a vysokých škôl.

rr

ROZTOČÍME TO 
SPOLU? 

Umenie žiť – spoznávať 
slzy nielen vo svojich 
očiach, pocítiť úsmev 
nielen na svojich perách, 
pozerať a vidieť, počúvať 
a počuť je dôležitým 
poznaním pre prácu 
pedagóga.

28. marec bol pre všetkých pe-
dagógov dňom stavovskej hrdosti, 
spoločenského uznania a ocene-
nia. Mesto Michalovce usporiadalo 
slávnostné stretnutie učiteľov mi-
chalovských škôl s predstaviteľmi 
mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. 
V obradnej sieni Mestského úradu 
v Michalovciach sa vyznačovalo 
slávnostnou atmosférou.

V návale pracovných povinností 
a v hektike životného tempa nie je 

čas počas školského roka na takéto 
stretnutia. Už tradične sa stretávajú 
učitelia na pôde mestského úradu, 
aby ako pokračovatelia učiteľa ná-
rodov, J. A. Komenského, oslávili 
svoj sviatok. Pedagógovia pozitívne 
oceňujú fakt, že naša samospráva si 
uvedomuje náročnosť a zodpoved-
nosť učiteľského povolania. Vytvá-
ra vhodné materiálno-technické 
podmienky pre školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta, pomáha 
a spolupracuje so školami a ich 
pedagógmi. Usiluje sa o to, aby prá-
ca pedagóga sa stala v spoločnosti 
akceptovanou so všetkou úctou 
a  vážnosťou, aby sme my, učitelia, 
neboli v očiach širšej verejnosti 
vnímaní len cez tzv. výhody, ako sú 
napr. dĺžka pracovnej doby alebo 
prázdniny. Učitelia – to sú „povahy 
vznešené“, tak sa o nich vyjadroval 
sám učiteľ národov.

Z rúk primátora mesta Viliama 
Zahorčáka si viac ako 50 pedagó-
gov prevzalo ďakovné listy za dlho-
ročnú a zodpovednú prácu učiteľa 
pri výchove a vzdelávaní mladej 
generácie. Ocenení učitelia prija-

li tento slávnostný deň ako prejav 
vďaky, že na prínos a význam uči-
teľskej profesie sa v našom meste 
nezabúda.

Za ocenených pedagógov
Mgr. D. Rudášová

V Močaranoch sa v sobotu 
6. apríla uskutočnila 
brigáda nadšených 
dobrovoľníkov. Svojou 
prácou všetci malí i veľkí 
účastníci, ktorých bolo 
približne päťdesiat, chceli 
prispieť k likvidácii 
smetiska. 

Stala sa ním tzv. zadná cesta k cin-
torínu, no nie našim pričinením. 
Ani nie kilometrový úsek cesty slúži 
niektorým vodičom ako prechod od 
obce Pozdišovce ku obci Krásnovce, 
ale tým nezodpovedným aj na to, aby 
z auta vyhodili nielen prázdne fľaše, 
ale aj plné vrecia domového odpadu, 
nepoužitý a rozbitý stavebný mate-
riál, pneumatiky, elektromateriál, 
televízory. Na tejto brigáde sa ako 

dobrovoľníci zúčastnili mladé rodi-
ny s deťmi, členovia denného centra 
a Občianskeho združenia Močarany 
a pripojili sa k nám aj členovia pla-
veckého klubu ORCA z Michaloviec.  

Je až neuveriteľné, čoho sú ľudia 
schopní. Popri ceste stálo 165 plne 
naložených vriec odpadkov, nemých 

svedkov barbarských činov nezod-
povedných ľudí. Deti, ktoré pomá-
hali, aby sa tu mohli bezpečne bicyk-
lovať a ísť s rodičmi na prechádzku, 
nechápavo krútili hlávkami a hútali, 
prečo tí dospeláci sú takí zlí a neno-
sia odpadky do kontajnerov. 

OZ Močarany

Učitelia boli ocenení 

Čisté Močarany Prihláste sa na týždenný odber 
newslettera

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk



Hvezdáreň v Michalovciach
usporiada ekologickú súťaž 

spojenú s orientačným behom 
pre žiakov 5. ročníkov ZŠ v meste

 EKOBEH
26. apríla o 8.30 hod.

v Lesoparku Hrádok

Skupina Zemplindance 
pôsobí pri Slovenskej únii 
sluchovo postihnutých 
v Michalovciach. 
Pravidelne sa, aj napriek 
svojmu handicapu, 
stretávajú v klubových 
priestoroch tri generácie 
žien od 30 do 73 rokov, 
čo je veľmi vzácne. 

Vedúcou skupiny a choreograf-
kou je Valéria Mitrová, ktorá ich 
poháňa stále vpred. Ďalšie členky: 
Eva Maščáková, Ľubica Donnero-
vá, Viera Fiťmová, Ružena Húro-
vá, Anna Mitrová, Valéria Vargová 
a Ružena Osypčaková si to len po-

chvaľujú. Pohyb im dáva občerstve-
nie a energiu do ďalšieho života. 

Počas svojho pôsobenia nacvi-
čili osem choreografií, s ktorými 
sa prezentovali na súťaži  Srdce ako 
dar, jubileách občianskych združe-
ní, Plese seniorov mesta, kde vystú-
pili s kankánom. Najzaujímavejšou 
je však pre nich celoslovenská súťaž 
Pohyb bez bariér. Tej sa zúčastňujú 
pravidelne každý rok ako znevý-
hodnená skupina. Pochvaly od po-
rotcov a známych osobností ako 
napr. Dominika Mirgová, ktorá sa 
so svojou skupinou tiež zúčastni-
la súťaže, ich posúvajú stále ďalej. 
Aj v tomto roku v marci obsadili 
prvé miesto a získali tak možnosť 
účasti na medzinárodnej súťaži 
v  Chorvátsku a tiež na Ostravskej 

pyramíde. Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo, že im udelí titul Čin roka 
2018, ktorý si prevzali od primátora 
mesta Michalovce Viliama Zahor-

čáka. Členky Zemplindance si veľ-
mi si vážia toto ocenenie a rady by 
naďalej pokračovali v tejto činnosti.

Valéria Mitrová

Zemplindance ďakuje

Ruský deň alebo 
„Vstreča s Rossijej“
Na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štúra, 
Michalovce sa ruský jazyk 
učí už niekoľko rokov. 
Mnohí žiaci si ho zvolili 
ako svoj druhý cudzí 
jazyk.

Každý rok sa zapájame do sú-
ťaží a olympiády v ruskom jazyku,  
snažíme sa rozvíjať komunikačné 
schopnosti žiakov i rôznymi netra-
dičnými aktivitami a zážitkovým 
vyučovaním. Ruštinári sa 20. marca 
stretli na podujatí Ruský deň, ktorú 
pripravili učitelia ruského jazyka 
a vybraní žiaci. Celým programom 
sprevádzali žiačky Žofia Hrindová 
a Olívia Baková.  

Po úvodnom príhovore riadi-
teľky školy sa predstavili žiačky, 
ktoré úspešne reprezentovali školu 
v prednese poézie a prózy a v spe-

ve Ruské slovo. Daniela Janošová, 
Zuzana Kropáčová a Darya Stepa-
nova obsadili v krajskom kole sú-
ťaže 1. miesto a postúpili do celo-
slovenského kola, Marína Lukače-
ňová bola tretia. Uspávanku z filmu 
Dračia nevesta zaspievala Aneta 

Faťolová v hudobnom doprovo-
de Viktórie Walterovej a Simony 
Borkovej. Súčasťou programu boli 
nádherné ruské piesne, prezentá-
cia o Sankt-Peterburgu, ktorý sme 
navštívili, a tiež netradičné spra-
covanie rozprávky o repe v podaní 
žiakov.

Poslednou časťou tohto podu-
jatia bolo zoznámenie sa s ruskou 
gastronómiou. Žiaci doniesli a po-
tom ochutnali typicky ruské jedlá –
pirôžky, palacinky, boršč, peľmene 
a rôzne iné sladkosti. 

PhDr. Jana Husárová

4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
12. apríl o 20.30 hod., 17. apríl o 21.00 hod., 24. apríl o 21.30 hod., 
Hvezdáreň v Michalovciach

ŠPACIRKI NA KAVEJU – ZEMPLÍN – PAMIATKY A KNIHY
17. apríl o 16.30 hod., Obradná sieň Mestského úradu v Michalovciach

VEĽKONOČNÝ KONCERT
21. apríl o 19.00 hod., veľká sála mestského kultúrneho strediska

KAREL RODEN S JANOU KRAUSOVOU – O LÁSKE
24. apríl o 19.00 hod., veľká sála mestského kultúrneho strediska

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
25. apríl o 17.00 hod., Hvezdáreň v Michalovciach

LENKA FILIPOVÁ A JEJ HOSTIA
25. apríl o 18.00 hod., veľká sála mestského kultúrneho strediska

Výstavy
ČAROVNÉ KRASLICE
Výstava kraslíc rôzneho druhu a techník, do 16. apríla 
galéria Zemplínskeho osvetového strediska

 AMFO 2019
regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie, do 3. mája, 
galéria Zemplínskeho osvetového strediska

V TIENI SVETLA
výstava fotografií Stanislava Orolina a Františka Demského, 
do 30. apríla, malá galéria mestského kultúrneho strediska

VODNÉ DOBRODRUŽSTVÁ II.
výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Slovensko, krajina plná 
tajomstiev, do 28. apríla, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

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

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

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

s materskými školami
Na Základnej škole Pavla 
Horova v Michalovciach 
sa v marci konal veľmi 
vydarený projekt 
na základe každoročnej 
spolupráce s materskými 
školami.

Zúčastnili sa ho tieto materské 
školy: MŠ na Ulici Fraňa Kráľa, MŠ 
na Ulici Komenského, MŠ, Ulica 
Masarykova a Cirkevná materská 
škola sv. Terezky.

V úvode každého dňa zástupky-
ňa riaditeľa školy Ingrid Balogová 
privítala všetkých predškolákov. 
Žiaci 3. A si s triednou učiteľkou 
Zuzanou Gajdošovou a pani vycho-
vávateľkou Máriou Kráľovou pri-
pravili krásne divadielko z rozpráv-

ky O dvanástich mesiačikoch. Žiaci 
boli po každom odohraní obdarení 
neutíchajúcim potleskom.

Po veľmi pútavej rozprávke sa 
predškoláci na chvíľu stali súčas-
ťou tejto rozprávky. V lesíku stretli 
mesiačikov, sediacich pri ohníku, 
ktorým pomohli zaujímavými po-
kusmi vykúzliť jar a roztopiť všetky 
ľady, pootvárať v lete kvietky a urobiť 
jesennú hmlu. Predškolákom pomá-
hali pani učiteľky Ondičová, Karoľo-
vá, Hrdinská. Deti hravo zvládali aj 
pohybovo-matematické úlohy, ktoré 
si pre ne pripravili lesné víly – pani 
učiteľky Hospodárová a Orenčáková. 

Na záver stretnutia každý pred-
školák dostal na pamiatku krásnu 
magnetku a odchádzal s veľmi pek-
nými zážitkami. 

Mgr. Zuzana Gajdošová

Lenka Filipová a hostia
Mestské kultúrne stredisko 
je organizátorom koncertu 
Lenky Filipovej a jej hostí. 

Legenda českej populárnej hud-
by sa divákom na Slovensku pred-
staví so svojim koncertným progra-
mom, aby tak nenápadne a s veľko-
dušným postojom ohlásila svoj ná-
vrat na scénu. Jej texty a hudba sú 
životom a na druhej strane ponú-
kajú poslucháčovi ovlažujúci prúd 
prameniacej rieky života. Speváčka 

sa spolu so svojimi hosťami podelí 
o seba. Podelí sa o lesknúci diamant 
osobnosti, ktorý v sebe zahŕňa zre-
lé ovocie lásky k životu a k človeku. 
Lenka je jednou z tých osobností 
na scéne, ktoré nezabudli žasnúť 
nad plynúcou prítomnosťou a pre-
žívať ozajstnú radosť v  najhlbšom 
vnútri. Hudba je istým druhom 
komunikácie. Veríme, že  koncert-
ný program legendy bude toho dô-
kazom. Tešíme sa na Vás 25. apríla 
o 18.00 hod.  

PaedDr. Ivana Mochorovská

5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO
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Žihadlo 
Téma: Krasokorčuliari 

už aj na Zemplíne
Hostia: Mgr. Jozef Kužma 

– riaditeľ klubu Kraso
a Bc. Diana Rišková – trénerka klubu Kraso

Moderuje: Ján Čúrny 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z biskupskej vysviacky eparchiálneho biskupa M. Pacáka 

2. 9. 2018
denne od 14.00 hod. 

Primátor mesta Michalovce 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov   

vyhlasuje dňom 12. 04. 2019
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka 

Materskej školy, Fr. Kráľa 78, Michalovce
Materskej školy, Školská 5, Michalovce

Materskej školy, J. A. Komenského 2, Michalovce
Materskej školy, Okružná 19, Michalovce

Materskej školy, Leningradská 1, Michalovce
Materskej školy, S. H. Vajanského 5, Michalovce

Materskej školy, J. Švermu 8, Michalovce
Základná umelecká škola, Štefánikova 20, Michalovce

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
– na základe zákona č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov v znení zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa ponúkaná zložka mzdy pohybuje v rozmedzí od 797,00 – do 1329,50 €

– k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100%;
– k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), 
a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy 

v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

– vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy 
– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
– bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
– zdravotná  a duševná spôsobilosť, 
– ovládanie štátneho jazyka, 
– spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
– absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie 

riadenia a rozvoja školy 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej ško-

ly, na ktorú sa hlási,
– doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy 

(overené kópie),
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov peda-

gogickej činnosti,
– čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
– písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu najviac 4 strán,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej čin-

nosti a riadiacej pedagogickej v zmysle (nie staršie ako 3 mesiace),
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
– čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods 7. písm. 

a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.  
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 9. mája 2019 
do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa 
a označenej: „Výberové konanie – uviesť príslušnú školu – neotvárať“. Vyhlasovateľ výbe-
rového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového kona-
nia nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na účel preukázania 
bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Zoja Pavlová
Vladimír Tomko 

Dárius Dobrowolski
Matej Farkáš
Max Čižmár

Ján Bega

Michalovčan informuje

blahoželania
14. apríla oslávi 6. narodeniny 

ADRIANKO HOSTOVIČAK
K sviatku prajeme hlavne zdravíčko, šťastie 
a radosti v každom dni života. S láskou Ti praje 
mamka, ocko, babka, prababka, krstná, krstný, 
Ludik, Igorko a braček Ondrik.
Ľúbime Ťa.

4. apríla sa dožil krásnych 85 rokov 
drahý ocko, dedko, pradedko 

JOZEF KATINGER
Zdravie a Božie požehnanie mu prajú dcéry 

Monika a Ivka s rodinami. Adamko a Ninka dedka 
za všetkých bozkávajú.

Základná škola T. J. Moussona 
organizuje súťaž

ČOKOLÁDOVÁ 
TRETRA

17. apríla o 9.00 hod.  
Súťažia zvlášť dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 rokov 

v kategóriách a disciplínach:
100 m: rok narodenia 2012 – 2013 a mladší

200 m: rok narodenia 2010 – 2011
300 m: rok narodenia 2008 – 2009
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prerušenie distribúcie elektriny

n	30. apríla od 10.40 hod. do 14.10 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, 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	2. mája od 07.00 hod do 17.30 hod, úseky: Kapušianska 2, 
Užhorodská 78, 78A, 432.

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

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Voľné záhradky (3 ár, 6 ár) na pestovanie zeleniny (bezodplatne), 

Ulica kapušianska. Tel.: 056 6423785, 0915 644 483
n	Kúpim 2-izbový byt v Michalovciach, ulice Štefánikova, Hollého, 

Kuzmányho. Platba v hotovosti. Tel.: 0948 031 202. Nie sme 
realitná kancelária.

Rôzne
n	Predám okno, rozmer 225 cm x 133 cm, dvojfarebné – biele 

zvnútra, hnedé zvonku. Cena 100 €. Tel.: 056 6420127

malý oznamovateľ

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
SAMOSTATNÝ(Á) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA) 

ODBORU KOMUNIKÁCIE, MARKENTINGU A KULTÚRY    
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce  
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
6. platová trieda v rozpätí od 792,00 eur do 950,50 eur podľa odpracovaných 
rokov. Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu 
priznáva osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.      
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
 a)  druhostupňové vysokoškolské vzdelanie (vzdelanie v oblasti komunikácie, 

marketingu, respektíve kultúry výhodou) 
 b)  znalosť jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky) požadova-

ný stupeň znalosti B1
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, tlačový zákon, zákon o in-
formáciách, všeobecný spoločenský prehľad, spoločenská etiketa, znalosť mikro-
prostredia mesta Michalovce a jeho makroprostredia, znalosť spisovného jazyka) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  perfektná znalosť spisovného jazyka
f)   kultivovaný verbálny a písomný prejav 
g)  komunikačné a sociálne zručnosti  
 Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:  
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
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. 4. 2019, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením "Výberové konanie referent komunikácie, marketingu a kultúry". 
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým ozna-
čením. 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.

ÚSPEŠNÍ FUTSALISTI ZO SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
Študenti SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach sa stali 
víťazmi stredoškolského futsalu na východe Slovenska. 
Súťaž o pohár dekana organizovala Fakulta výrobných 
technológií v Prešove 21.marca. Turnaja sa zúčastnilo 
šestnásť družstiev z Prešovského a Košického kraja. 
Futsalisti našej školy boli nielen víťazmi celého turnaja, 
ale boli aj úspešní  v individuálnom oceňovaní. Žiak uvedenej 
školy Tomáš Bak sa stal so siedmimi gólmi najlepším strelcom 
turnaja. Tento úspech bol pozitívnou motiváciou pre 
mladých, aby sa šport stal súčasťou ich každodenného života.

PaedDr. Jozef Tomko

Jednotka víťazom 
volejbalového turnaja
V Mestskej športovej 
hale mesta Michalovce 
sa 21. marca uskutočnil 
už siedmy ročník 
volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev 
chlapcov a dievčat 
základných škôl O pohár 
primátora mesta 
Michalovce. 

Turnaja sa zúčastnilo osem zá-
kladných škôl mesta Michalovce. 
Hralo sa na dvoch volejbalových 
ihriskách v dvoch skupinách, kde 
si každý s každým zmeral svoje sily. 
Víťazi skupín následne odohrali ďal-
šie dva zápasy, ktoré boli napínavé 
do poslednej minúty. Vo finále sa ví-
ťazom VII. ročníka volejbalového 
turnaja zmiešaných družstiev chlap-

cov a dievčat základných škôl stala 
Základná škola T. J. Moussona, ktorá 
porazila Základnú školu, Ul. Švermu 
6. Tretie miesto obsadila Základná 
škola, Okružná 17, ktorej sa podari-
lo zdolať na dva víťazné sety Základ-
nú školu Pavla Horova. Piate miesto 
obsadili Základná škola, Krymská 5, 
spolu so Základnou školou, Školská 
2. Siedme miesta obsadili Základ-
ná škola, Moskovská 1, a Základná 
škola, Komenského 4. Všetky zápasy 
sa hrali podľa platných pravidiel vo-
lejbalu. Poďakovanie patrí usporia-
dateľovi Základnej škole, Moskov-
ská 1, za bezkonfliktný priebeh sú-
ťaže, všetkým trénerom základných 
škôl za prípravu žiakov, hlavnému 
rozhodcovi Jurajovi Vetrecinovi 
a  hlavnej rozhodkyni Helene Ľašo-
vej za  rozhodovanie počas celého 
turnaja v duchu fair play. 

lk
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Kickboxeri súťažili 
Po sérii významných 
ocenení mesta Michalovce, 
v ktorých si Športový 
Kickbox klub Michalovce 
z rúk primátora Viliama 
Záhorčáka prevzal ceny 
ako najúspešnejší športový 
kolektív mesta Michalovce 
za rok 2018 v kategórii 
žiactva, dorastu a dospelých 
a udelenia titulu Čin roka 
2018 v oblasti športu, 
sa pretekári klubu 
23. marca 2019 zúčastnili 
2. kola Open ligy SZKB 
v kickboxe v Poprade. 

Na tento turnaj vycestovalo se-
dem pretekárov, Emma Sabadošo-
vá, Marko Bálint, Karel Svobodník, 
Štefan Mlynár, Matej Hospodár, 
Dávid Havran a Michaela Tomko-
vá, vo skvelej forme, čo sa preta-
vilo do celkovo ôsmich predčasne 
ukončených zápasov, z dôvodu vy-
sokej technickej prevahy. 

Na tomto turnaji sa zúčastnilo 
209 štartujúcich a 28 klubov z Poľ-
ska a Slovenska. Pretekári micha-
lovského Športového Kickbox klu-
bu, pod vedením trénerov Ľuboša 
Takáča a  Matúša Bazgera, vybojo-

vali a domov doniesli celkovo deväť 
zlatých a tri bronzové medaily. Prvé 
dve zlaté medaily vyboxovala Emma 
Sabadošová, ktorá štartovala ako ka-
detka v disciplínach poinf fighting 
nad 42 kg a light contact do 50 kg. 
Karel Svodobník rovnako vybojo-
val dve zlaté medaily, v disciplínach 
light contact do 63  kg a kick light 
do 63  kg, seniori. Ďalšia kadetka 
Michaela Tomková získala dve zlaté 
medaily v disciplínach light contact 
do 37 kg a kick light do 37 kg. Nová-
čik sezóny Dávid Havran sa predvie-
dol rovnako dobre a v disciplínach 
light contact do 52 kg a kick light 
do 52 kg, obe kadeti, svojím výko-
nom nezaostával za ostrieľanejšími 
pretekármi a obe disciplíny vyhral. 
Matej Hospodár, aj napriek príprave 
na maturitné skúšky a  kratšej tré-
ningovej príprave, zdolal vo finále 
light contactu do 69 kg súpera a zís-
kal zlatú medailu. Bronzovú me-
dailu vybojoval v ringu v disciplíne 
K1 rules do 67  kg. Štefan Mlynár 
získal bronzovú medailu v disciplí-
ne light contact do 69 kg. Na záver, 
po dlhšej prestávke v ringových zá-
pasoch, sa predviedol Marko Bálint 
v disciplíne K1 rules do 81 kg, v kto-
rej  bol, žiaľ, počas druhého zápasu 
zranený, a tak napokon získal bron-
zovú medailu.

Elena Takáčová

TROFEJ MAJSTROVSTIEV SVETA 
V ĽADOVOM HOKEJI V NAŠOM MESTE
A nešlo o žiadnu repliku. Originálna a vzácna trofej 
bola verejnosti, rodinám a všetkým športovým nadšencom 
vystavená v utorok 9. apríla v Obchodnom centre Zemplín. 
Vzácna IIHF Ice Hockey World Championship bola 
predstavená pri odštartovaní hokejovej kampane 12. marca 
v Bratislave za prítomnosti ambasádorov Mariána Hossu 
a Patrika Eliáša. Až do 13. apríla táto trofej navštívila každý 
deň iné mesto. Medzi vybranými mestami boli aj Michalovce. 
Program bol tvorený nielen z výstavy trofeje s možnosťou 
spoločnej fotografie, ale bol aj príležitosťou vyskúšať si 
hokejovú virtuálnu realitu alebo si pozrieť slávne hokejové 
momenty Slovenskej a Českej republiky. 

av

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
ČOKOLÁDOVÁ TRETRA – ZÁKLADNÉ KOLO
17. 4., 9.00 hod., ZŠ T. J. Moussona
Info: I. Štefanisková, tel.: 0904 828 804

Florbal
ALFA UŽHOROD – NEZNAM TEAM
SNINA PENGUINS – SENATORS
ALFA UŽHOROD – RAKEŤÁCI
14. 4., 18.10 hod., 19.00 hod., 19.50 hod.

SENÁTORS – HADZI
15. 4., 19.00hod.

SENÁTORS – RAKEŤÁCI
SNINA PENGUINS – 4KA
19. 4., 18.10 hod., 19.00 hod.

HADZI – RAKEŤÁCI
23. 4., 19.00 hod.
Mestská florbalová liga, 8. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 10904 DUNAJSKÁ STREDA    
20. 3., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – play off

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA                           
19. 4., 11.00 hod., I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD                           
13. 4., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 

MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV                                       
20. 4., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina C
Info: http://new.mfkzemplin.sk/ 

AFK TOPOĽANY – SLÁVIA TU KOŠICE
14. 4., 15.30 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ
Info: Ing. Jozef Horňák,  tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – TJ ŠM STREDA NAD BODROGOM                      
14. 4., 15.30 hod., V. zemplínska liga muži VsFZ  
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – ŠSK PREŠOV                                        
14. 4., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE              
11. 4., 17.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – BYTČA              
14. 4., 9.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE              
11. 4., 18.45 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – BYTČA              
14. 4., 10.45 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/ 

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
15. – 17. 4., 17.00 hod., XI. ročník – 21. kolo
23. – 26. 4., 17.00 hod., XI. ročník – 22. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912


