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pozývame...

ŠPACIRKY 
PO VAROŠU

Po stopách Štefánika  
v Michalovciach

24. mája o 17.00 hod. 
pred mestským úradom 

VOĽBY
 do Európskeho 

parlamentu

sobota 25. mája 
od 7.00 

do 22.00 hod.

FESTIVAL 
KULTÚRNYCH 

ČINNOSTÍ
28. – 30. máj

veľká sála mestského 
kultúrneho strediska

MIROSLAV 
BABINČÁK

portréty – kresba

do 31. mája
malá galéria mestského 

kultúrneho strediska 

Sto 
rokov 
ochrany prírody

2 Rezervujte 
si termín
v Sociálnej poisťovni

3 Arpád 
Soltész
diskutoval v knižnici

5 Michalovskí 
gymnasti
majstrami Slovenska

8

Plénum mestského zastupiteľstva sa stretlo na svojom treťom rokovaní

MÁJOVÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Zasadnutie otvoril a viedol 
primátor mesta Viliam Zahorčák. 
V  úvode poslanci prerokovali a 
schválili prijaté uznesenia mestskej 
rady, interpelácie poslancov a sprá-
vy hlavnej kontrolórky.

Vedúci odboru sociálnych vecí 
predložil na rokovanie poslancov 
dva nové návrhy k všeobecne zá-
väzným nariadeniam zo sociálnej 
oblasti. Prvým bol nový návrh zne-
nia Všeobecne záväzného nariade-
nia o jednorazovej dávke v hmotnej 
núdzi. Jednorazová dávka slúži na 
čiastočnú úhradu mimoriadnych 
výdavkov fyzických osôb a rodinám 
v hmotnej a sociálnej núdzi. Ide 
o  finančný príspevok hradený vý-
lučne z  rozpočtu mesta, čiže nejde 
o štátnu sociálnu výpomoc.

Oprávnenými žiadateľmi sú oso-
by, ktoré v čase podania žiadosti sú 
poberateľmi pomoci v hmotnej nú-
dzi alebo patria medzi nízkopríjmové 
skupiny obyvateľstva, ktorých príjem 
je menší ako 1,2 násobok životného 
minima, čo je v súčasnosti čiastka 
246 €. Keď je žiadateľ odkázaný na 
diétne stravovanie, hranica príjmu sa 
zvýši o 20 €, ak je aj držiteľom preu-
kazu ŤZP, zvyšuje sa o ďalších 20 €. 

Návrh pojednáva o novej dávke, 
a to pre tých občanov, ktorým sa na-
rodili trojčatá alebo viac detí, alebo 
opakovane do 2 rokov dvojčatá, bez 
ohľadu na výšku príjmu. 

Druhým návrhom bolo prijatie 
dodatku, ktorý pojednával o novej 
službe mesta pre občanov, a to o služ-
bách Krízového strediska osobnej 
hygieny (KSOH). Stredisko je určené 
pre osoby, ktoré si vlastným pričine-
ním nedokážu zabezpečiť základné 
životné potreby, čo je: bývanie, stra-
va, ošatenie a obuv a základná osob-
ná hygiena. A práve na zabezpečenie 
osobnej hygieny a vyprania šatstva 
bude slúžiť KSOH, ktoré je súčasťou 
objektu Komunitného centra a je po-
stavené v lokalite Angi mlyn.

Poslanci obidva návrhy schváli-
li. Nasledoval súbor ekonomických 
bodov programu, v ktorom poslanci 
prerokovali a schválili vyhodnotenie 
rozpočtu a návrh zmeny rozpočtu 
technických a záhradníckych služieb, 
aj mestského kultúrneho strediska 
a záverečný účet mesta za rok 2018. 
Záverečný účet mesta je spracovaný 
v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách a metodických postupoch 
MF SR, má predpísanú zákonnú 
štruktúru, vrátane hodnotiacej sprá-
vy k programovému rozpočtu. Kon-
štatuje sa v ňom, že za rok 2018 bol 
dosiahnutý celkový prebytok roz-
počtu, vrátane finančných operácií, 
vo výške 2 037 917 €. V uvedenom 
výsledku sú zúčtované aj nepoužité 
účelové zdroje zo štátneho rozpočtu 
a prijaté cudzie zdroje, ktoré prechá-
dzajú na použitie do roku 2019 v cel-

kovej výške 233 787 € a z prebytku 
sa v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách vylučujú. Takže čistý pre-
bytok na rozdelenie do fondov bol 
dosiahnutý vo výške 1 804 130 €. 

Mestské zastupiteľstvo zhodnotilo 
aj plnenie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Micha-
lovce na roky 2016 až 2025. Pred-
ložená monitorovacia správa, ktorá 
hodnotí roky 2016 až 2018, podrob-
ne mapuje plnenie jednotlivých pro-
jektových zámerov, ktoré si v troch 
oblastiach – hospodárskej, sociálnej 
a environmentálnej – predsavzalo 
mesto naplniť. Tento dokument po-
jednáva o ich plnení a aktuálnom 
stave realizácie. V prípade záujmu 
sa s ním môžu obyvatelia podrobne 
oboznámiť na web stránke mesta.

Mestskí zákonodarcovia schvá-
lili aj spolufinancovanie Mesta 
k  viacerým žiadostiam o finančný 
príspevok na realizáciu projektov, 
program Odpadového hospodárstva 
do roku 2020, organizačné zabezpe-
čenie škôl aj majetkovoprávne zále-
žitosti. Po schválení plánu rokovaní 
zastupiteľstva, mestskej rady, komi-
sií a  redakčnej rady Michalovčana 
na  druhý polrok 2019 nasledovali 
interpelácie poslancov.

Záver patril štvrťhodinke pre ob-
čanov, v ktorej so svojím problémom 
vystúpila obyvateľka Michaloviec.

ivpa

Michalovskí poslanci rokovali v utorok 14. mája v malej zasadačke mestské-
ho kultúrneho strediska. V programe mali pripravených takmer tridsať ma-
teriálov. Najdôležitejšími z nich boli Záverečný účet mesta Michalovce a Sú-
hrnná monitorovacia správa v rámci hodnotenia Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2025.
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V roku 2019 si 
pripomíname jubilejné 
100. výročie štátnej 
ochrany prírody na 
Slovensku. História štátnej 
ochrany prírody sa začala 
písať 20. októbra 1919, 
kedy československý 
minister pre správu 
Slovenska Vavro Šrobár 
podpísal nariadenie 
pre vznik Vládneho 
komisariátu na ochranu 
pamiatok na Slovensku, 
ktorého súčasťou boli 
aj prírodné pamiatky. 

Spolužitie štátnej ochrany prí-
rody s pamiatkovou starostlivosťou 
trvalo až do roku 1981, kedy sa štát-
na ochrana prírody osamostatnila. 

Sériu osláv tohto významného 
jubilea odštartoval štátny tajomník 
ministerstva životného prostredia 
Boris Susko a generálny riaditeľ Štát-

nej ochrany prírody Martin Lakan-
da zasadením prvého zo sto stromov 
– duba zimného v Hriňovej.

Stromy sadia aj všetky naše 
Správy národných parkov a chráne-
ných krajinných oblastí. My sme si 
na sadenie stromov vybrali pôvod-
né druhy drevín: lipu malolistú, ja-
vor horský, dub letný a dub zimný. 
Dub zimný a letný sme sa rozhodli 
zasadiť v historickom parku mesta 
Michalovce, tzv. Kerte, v spolupráci 
s Mestom Michalovce a Okresným 
úradom Michalovce, odbor starost-
livosti o životné prostredie. Na po-
moc nám prišli aj  žiaci Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb 
v Michalovciach. V rámci toho vy-
zbierali odpadky a pomohli nama-
ľovať lavičky na nábreží Laborca. 
Lipu a javor sme sadili v Zemplín-
skom múzeu v súlade s koncepciou 
výsadby drevín v areáli múzea.

Medzi ďalšie podujatia v rámci 
osláv okrúhleho jubilea bude pat-
riť odborná konferencia, po ktorej 
budú nasledovať aj ďalšie aktivity.

Správa CHKO Vihorlat 

Prírodu chránime 
už sto rokov

pobačeňe Miža z varoša

Prekvapil me muj vnuk Patrik u pjatok poobedze. Dakedi pridze za dze-
dom daco še popitac. No ňečekal mi od takoho dzecka interes, či pujdzem 
voľic do europarlamentu. Začal mi s tim, že šak ši zo mnu bul na voľbi 
do mesta a znaš, že dzedo chodzi voľic u každich voľboch. Bo i tote voľbi 
su ňeľem o nas, no i o vas. Jak dňeška budzeme vibirac ľudzi, co dňeš budu 
dobre gazdovac u Evropoj, ta tak budze še vam vodzic, robic, žic a chasnovac 
šicko co gu životoj treba. Jak zvoľime glupich, ta i z nas budu ľem slamene 
panaci a ňičoho dobroho ňečekajce. Pravda, šicki ľem dobre obecuju. No mi 
zname, že sladkima rečičkami še ňetreba ochabic obalamucic. Najľepši vi-
birac zoz takich, co už ukazaľi dajaku robotu. Bo tota robota pre co najvecej 
ľudzi osožna. Bo mladojs, pochabojs a ňebars dobre uveric takomu, co ľem 
sebe duma, že tak bi mal isc život. Bo to ňe o svojim rozhoduje, aľe o našich 
i vašich životoch. I taki še najdu, co bi dobre gazdovaľi zoz cudzima rukami, 
bo svojo maju obidva ľeve, do ňičoho ňevalušne. Zato bi malo co najvecej 
životom skušenich ľudzi isc voľic, žebi vam i nam dobre bulo. „Dobre dzedu, 
pujdzem i ja s tobu voľic,“ buľi ostatňe slova mojoho vnučika.

Vaš Mižo z varoša

Voľic či ňevoľic

 11. 5.  účasť na podujatí Deň múzeí v parku Kerta
 12. 5.  zastúpenie mesta na slávnostnej liturgii v Pravoslávnom 
  chráme pri umiestnení relikvií Sv. Cyrila
 14. 5.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 16. 5.  rokovanie regionálneho združenia ZMOS
 17. 5.  porada primátora
 17. 5.  reprezentácia mesta na otvorení jarmoku v meste Strážske
 20. 5.  rokovanie Valného zhromaždenia MFK Zemplín Michalovce
 21. 5.  rokovanie Valného zhromaždenia SMM, s.r.o.
 21. 5.  prijatie hádzanárok Iuventa Michalovce
 22. a 23. 5.  účasť na rokovaní republikového Snemu ZMOS  
        v Bratislave

aktivity primátora

Rok na Zemplíne

Trieď kovové obaly

V súčasnej dobe je „in“ 
návrat do minulosti, 
histórie, nielen čo sa 
týka folklóru a jedál. 
Dennodenne prichádzame 
na to, že to, čo sme tu 
kedysi mali, ako sa tu žilo, 
bolo jednoduchšie, no 
v mnohých sférach krajšie 
a zdravšie ako dnes.

Mladú generáciu vedieme 
k  tomu, aby bola na svoje korene 
hrdá, aby sa k nim vracala a aby 
ich dokázala prezentovať nielen 
návštevníkom nášho regiónu, ale 
i ďalšej generácii. Bolo by hriechom 
vzdať sa toho, na čo máme byť hrdí.

Rok na Zemplíne bol témou 
praktickej maturitnej skúšky žia-
kov odborov manažment regio-
nálneho cestovného ruchu a služby 
v cestovnom ruchu na SOŠ obcho-
du a služieb v Michalovciach. Žiaci 

predstavili zvyky, tradície a gastro-
nómiu každého ročného obdobia 
ako súčasť zážitkovej turistiky, kto-
rá je novým trendom cestovného 
ruchu. 

Budúcich absolventov pripra-
vujeme na to, aby dokázali ako 
pracovníci v cestovnom ruchu 
ponúknuť a predstaviť záujemcom 
nielen pamiatky ľudovej architek-
túry, ale pripraviť im aj ochutnáv-
ku regionálnych jedál, ponúknuť 
im možnosť vyskúšať si tradičné 
remeslá a prácu, započúvať sa do 
nádherných zemplínskych piesní 
a pri rezkej muzike si aj zatanco-
vať. To  títo študenti prezentovali 
práve na  spomínanej praktickej 
maturitnej skúške.

Mladá generácia pozná len málo 
z toho, čo nám naši predkovia za-
nechali, preto žiaci chceli poukázať 
na možnosť odovzdávať tieto tradí-
cie ďalej práve takouto zaujímavou 
a zážitkovou formou. 

SOŠOaS

Aj plechovky od nápojov 
či iné drobné kovové 
obaly je potrebné triediť, 
aby mohli naďalej slúžiť 
aj po spracovaní. 

Materiál, z ktorého sú plechov-
ky a  konzervy vyrobené, je odolný 
a v prípade ich vyhodenia vo voľnej 
prírode sa proces rozkladu odha-
duje na niekoľko desiatok rokov. 
Napríklad spomínaná hliníková ple-
chovka sa v prírode rozloží až za 60 
rokov. Naopak, recykláciou kovov 
sa  prírodné zdroje a energia vý-
znamne zachovávajú. Pred vyhode-
ním plechoviek do zbernej nádoby 
by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa 
ich objem zmenšil na čo najmenšiu 
možnú mieru. 

Do zberných nádob nie je vhod-
né vhadzovať kovové obaly, ktoré sú 
znehodnotené od farieb, chemikálií 
či lepidiel, ale aj obaly, ktoré sú kom-
binované s iným materiálom, naprí-

klad obaly od zubných pást. Po vy-
triedení prejde kovový odpad rôzny-
mi technológiami úpravy: strihaním, 
lámaním, lisovaním, drvením, brike-
tovaním. Dotriedené kovové odpady 
putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo 
v tomto odpade zostalo (napríklad 
zvyšky potravín alebo farby v kon-
zervách), zhorí pri teplote 1700 °C. 
Roztriedený a zlisovaný kov sa odvá-
ža na ďalšie spracovanie, kde dostane 
nový život v podobe kľúčov, rámov 
na bicykel či plechovky. A nezane-
dbateľné je aj šetrenie prírodných 
zdrojov. Napríklad na výrobu jednej 
tony ocele z recyklovaných materiá-
lov sa použije o 1,5 tony menej že-
leznej rudy, ušetrí sa 500 kilogramov 
uhlia, vody o 40 % a energie o 75 %. 
Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86 %, 
znečistenie vody o 97 % a zníži sa 
i ťažobný odpad o 97 %. 

Preto je dôležité nezabúdať aj na 
triedenie kovových obalov – o všetko 
ostatné sa postará OZV ENVI – PAK.

Pavol Fecak
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Poistenci Sociálnej 
poisťovne majú od začiatku 
roka k dispozícii novú 
službu, ktorá im uľahčuje 
život. 

Môžu si rezervovať termín náv-
števy v ktorejkoľvek pobočke Sociál-
nej poisťovne a vyhnúť sa zbytočné-
mu čakaniu. 

Rezervačný systém sa nachádza 
na webovej stránke Sociálnej pois-
ťovne a práca s ním je veľmi jedno-

duchá. Doslova do piatich minút si 
dokážete rezervovať deň a hodinu 
návštevy pobočky a Sociálna pois-
ťovňa vás vybaví bez čakania. 

Rezervácia termínu z pohodlia 
domova cez internet je najpohodl-
nejší spôsob, ako ušetriť čas alebo 
aj ďalšiu cestu do pobočky. Rezer-
vačný systém Sociálnej poisťovne 
je bezplatný a pre prístup netreba 
žiadne heslo. Stačí si otvoriť webo-
vú stránku www.socpoist.sk a klik-
núť na Objednajte si termín návšte-
vy v pobočke. 

Pri objednávaní termínu nemô-
žete zablúdiť ani sa pomýliť – systém 
vám vždy povie, čo urobiť: vyberiete 
si, čo vybavujete, bydlisko s poboč-
kou, určíte si dátum a čas návštevy. 
Potvrdenie s termínom a  menom 
zamestnanca Sociálnej poisťovne, 
ktorý vás vybaví, obratom dostanete 
na e-mailovú adresu. 

Ak ste prišli do pobočky So-
ciálnej poisťovne bez objednania 
a  až tam ste sa rozhodli nečakať, 
termín si môžete rezervovať pria-
mo na  mieste – počítač v kiosku 

pobočky je vám k dispozícii. Pri 
ďalšej návšteve už nebudete čakať 
vy, ale zamestnanec Sociálnej pois-
ťovne bude čakať na vás.

Ak si svoju životnú situáciu 
konzultujete cez Informačno-po-
radenské centrum (bezplatná linka 
pre dôchodky 0800 123 123 a pre 
ďalšie otázky 0906 171 989) a zis-
títe, že návšteve pobočky Sociálnej 
poisťovne sa nevyhnete, agentka na 
telefóne vám termín v pobočke tiež 
rada rezervuje. 

Sociálna poisťovňa 

Nečakajte, jednoducho si rezervujte termín

V zasadačke 
mestského úradu 
prijal v utorok 
popoludní primátor 
mesta Viliam 
Zahorčák úspešné 
hádzanárske 
družstvo žien 
IUVENTY 
Michalovce. 
V súťažnom 
ročníku 2018/2019 
sa opätovne stali 
Majsterkami 
Slovenskej republiky, 
víťazkami MOL 
LIGY aj Slovenského 
pohára. Srdečne 
gratulujeme!

Dobrovoľníci na Šírave
Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu počas uplynulého 
víkendu zorganizovala 
Dni dobrovoľníckych akcií 
na Zemplínskej šírave, 
ktorých sa zúčastnilo 320 
dobrovoľníkov. 

V piatok a sobotu 17. a 18. mája 
odštartovala pilotný ročník v troch 
strediskách – Hôrka, Kaluža a Klo-
kočov. 

Napriek tomu, že každý má svo-
je povinnosti, zamestnanie, dom, 
byt, záhradu, rodinu, mnohí do-
kázali prísť a podporiť úžasnú at-
mosféru tohto podujatia. Vymenili 
pohodlie domova za nadšenie po-
môcť a venovať svoj čas správnym 
veciam. Stále žijú medzi nami ľudia 
s chuťou meniť svet, okolie, prostre-
die, v ktorom žijú. Aj napriek tomu, 
že počas dvoch dní dobrovoľníci 
nezmenili svet, boli to možno iba 
kvapky v mori, ale ak by to neuro-
bili, tie kvapky by tam chýbali. 

V mene členov Zemplínskej ob-
lastnej organizácie cestovného ru-
chu sa chceme poďakovať všetkým, 
ktorí sa zapojili do aktivity. Bez 

ich činov by naša myšlienka niečo 
zmeniť, bola bezcennou.

Ďakujeme Gymnáziu Pavla Ho-
rova Michalovce, Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb Michalovce, 
Strednej odbornej škole sv. Cyrila a 
Metoda, Michalovce, Základnej 
škole na Komenského ulici, Micha-
lovce, Súkromnej základnej škole 
s  autizmom Klokočov, OZ Sloven-
skej únie sluchovo postihnutých, 
KST Brzda, záhradkárskej osade 
Imričky, 1. michalovskému klubu 
slovenských turistov, Šíravským 
bobrom, Dobrovoľníckemu centru 
Košického kraja, Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., 
závod Michalovce, TaZS Michalov-
ce, Slovenskému rybárskemu zvä-
zu, podnikateľom, občanom obcí 
a všetkým individuálnym dobrovoľ-
níkom, ktorí zanechali stopu v tejto 
lokalite. Tú môže urobiť každý z nás 
a kdekoľvek. Nech sú takým svetiel-
kom a vzorom pre nás ostatných.

Poďakovanie patrí aj členom 
Zemplínskej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, ktorí sa osobne 
zúčastnili akcie, poskytli občerstve-
nie, dopravu školám a bonusy pre 
zaregistrovaných výhercov.

Iveta Pazičová
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Skoro vo všetkých 
slovenských 
mienkotvorných 
novinách a časopisoch 
sú sústavne kritizované 
zdravotnícke zariadenia, 
vrátane poskytovania 
zdravotníckych služieb 
a zdravotníckeho 
personálu.

Sú však aj svetlé výnimky, kde 
je zdravotnícka služba poskyto-
vaná ako v luxusnom sanatóriu. 
Týmto oddelením je geriatrické 
oddelenie michalovskej nemoc-
nice. Sú tam pacienti s rôznymi 
diagnózami, väčšinou imobil-
ní a  niektorí aj psychicky chorí. 
Zdravotnícky personál obetavo 
ošetruje týchto pacientov, aj keď 
v priebehu 24 hodín musí jednot-
livého pacienta ošetriť, prebaliť 
a nakŕmiť viackrát.

Hygiena ležiacich pacientov je 
na vysokej úrovni. Personál pri 
každom zistení pribehne aj viac-
krát za deň očistiť a poumývať pa-
cienta, popritom podáva infúzie 

a lieky, čo niektorí pacienti strhá-
vajú a nie sú ochotní spolupraco-
vať s personálom.

V každom čase, či cez deň ale-
bo v noci je oddelenie vyluxované, 
pacienti sú oriadení, čo uznávajú 
aj príbuzní pacientov.

Na vizitách pani primárka 
MUDr. Tutková a pani doktorka sa 
milým hlasom prihovárajú každé-
mu pacientovi zvlášť, vypočujú si 
jeho ponosy, prípadne požiadavky, 
ktoré sa mu snažia splniť. 

Celý kolektív je perfektne zo-
hratý a funguje to tam ako švajčiar-
ske hodinky.

Len jedna chyba krásy je tam, 
a to, že sú rozhegané postele, sto-
líky a matrace, ktoré pamätajú ešte 
časy „Ferenc Jožka“.

A nedôstojná je aj kancelá-
ria pani primárky – v pivničných 
priestoroch s malým okienkom, 
rúrami a nízkym stropom.

Ja osobne som sa tam liečila tri 
týždne po hroznej rodinnej tragé-
dii. Svojím láskavým prístupom, 
rôznymi vyšetreniami a liečbou ma 
postavili na nohy, za čo im aj touto 
cestou ďakujem. 

Zuzana Adamová

Vzorné oddelenie
v nemocnici

Oteckovia v našom 
meste
Oslavy Dňa detí májú 
v našom meste dlhodobú 
tradíciu. Tentokrát prídu 
deti potešiť herci z ich 
obľúbeného seriálu. 

1. júna budú mať možnosť 
stretnúť sa s protagonistami úspešné-
ho seriálu Oteckovia. Táto akcia ne-
sie v sebe dôležité posolstvo. Okrem 
zámeru zabaviť deti je tu evidentná 
skutočnosť, ktorá aj samotným seri-

álom upozorňuje na radosti i starosti 
rodín, v ktorých každé dieťa po-
trebuje ochranu, pozornosť i lásku. 
V  rodinách však nie je zriedkavos-
ťou, že práve dieťa je školou pre svo-
jich rodičov. V akom duchu sa bude 
niesť toto podujatie, to vo veľkej mie-
re môžu ovplyvniť práve deti. Tešíme 
sa na vás v priestoroch Zlatého býka 
o 16.00 hod. Vstupenky na toto pod-
ujatie si môžete zakúpiť na avizova-
ných predajných miestach. 

nč
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Podnetná diskusia 
v knižnici
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
s pomocou Fondu 
na podporu umenia 
a KSK pripravila 
16. mája stretnutie 
s novinárom a politickým 
komentátorom Arpádom 
Soltészom. 

Slovenská verejnosť ho môže 
poznať skôr ako spisovateľa, hoci 
ako sa nechal na stretnutí po-
čuť, sám sa za veľkého spisovate-
ľa nepovažuje. Soltészove knihy 
Mäso – Vtedy na východe a Sviňa 
vzbudili ohlas čitateľov natoľko, 
že autor je nositeľom Ceny kniž-
ných blogerov v súťaži Panta rhei 
awards 2018.

V knihe Mäso – Vtedy na vý-
chode nejeden čitateľ pocítil pre-
pojenie s naším regiónom. Sám 
autor na stretnutí povedal, že jeho 
postavy sú fiktívne, ale udalosti, 
ktoré prežívajú, vychádzajú z rea-
lity. V spontánnej diskusii s čitateľ-
mi reagoval aj na otázku, či necíti 
strach, keď vo svojej práci odhaľu-
je nekalé praktiky mocných. „Čím 
viac zlých ľudí zažije trochu hanby, 
tým lepšie.“ V tom vidí dôležité 
poslanie práce novinárov, pretože 
ak ľudia nebudú reagovať na to, 
čo  novinári píšu, bude ich hlas 
bezmocný.

ZKGZ nám do mesta priviedla 
kvalitného autora a inšpiratívneho 
človeka, ktorého názory a ochota 
otvorene debatovať bola čitateľ-
ským publikom ocenená. 

Adela Makšimová

V galérii Mestského 
kultúrneho strediska 
v Michalovciach nás v júni 
nezohrejú len teplé slnečné 
lúče, ale pomyselne aj 
prezentovaná výstava 
umeleckých diel 
a dekorácií z vlny a ovčieho 
rúna. 

Pre takýto druh expozície sa roz-
hodli dve dámy: Emília Rudincová 
a Oľga Dzúrová. Emíliu Rudinco-
vú, ktorá žije v Michalovciach, nie 
je treba milovníkom výtvarného 
umenia nijako zvlášť predstavovať.

Širokú verejnosť aj mimo mesta 
samostatnými aj spoločnými výsta-
vami rôzneho druhu presvedčila 
o tom, že jej umenie učarilo. Nikdy 
si svoj dar nechcela nechať iba pre 

seba. Možno to je dôvod, prečo na 
prezentovanej expozícii hostí Oľgu 
Dzúrovú, ktorá žije v Liptovskom 
Mikuláši. Od paličkovanej čipky 
prešla k práci s vlnou a ovčím rú-
nom. 

Obe spojili svoj um a talent, aby 
verejnosti predstavili diela zhoto-
vené zo spomínaných materiálov. 
Pôjde o dekoratívne predmety zho-
tovené kombinovanou technikou, 
odevy, či obrazy zhotovené techni-
kou mokrého plstenia a technikou 
arttex. Celá expozícia je odkazom 
na jemnosť a originalitu ženskosti. 
A nie len to. 

Je evidentné, že obe dámy sa na-
vzájom obohacujú o osobné skúse-
nosti a nápady, ktorými rady pote-
šia širokú verejnosť od 4. – 28. júna. 
Výstava je organizovaná s  finanč-
nou podporou nášho mesta. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

ŠPACIRKY PO VAROŠU
Po stopách Štefánika v Michalovciach
24. mája stretnutie o 17.00 hod. pred mestským úradom 

PETROHRAD – SKVOST NA RIEKE NEVE
prednáška s umeleckou maliarkou Annou Mattou
24. mája o 10.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

FESTIVAL KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ
28. – 30. máj, veľká sála mestského kultúrneho strediska

JOZEF BANÁŠ
beseda spojená s autogramiádou
29. mája o 11.00 hod., 30. mája o  10.00 hod., 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Výstavy
MOKRADE – POKLADY PRÍRODY
výstava fotografií ornitológa Ervína Hrtana
do 30. mája, galéria ZOS

KRESLENÉ PORTRÉTY
výstava Miroslava Babinčáka
do 31. mája, malá galéria mestského kultúrneho strediska

KALEIDOSKOP – VEDECKÁ HRAČKA
do 31. mája 2018, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

WOOL♥VLNA
výstava Olgy Dzúrovej a Emílie Rudincovej
od 3. júna, malá galéria mestského kultúrneho strediska

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.  pozemok p. C-KN č. 993/3, o výmere 50 m2, p. C-KN č. 996 o výmere 

26 m2, časť pozemku p. C-KN č. 995 o výmere 663 m2, k.ú. Michalovce 
a nebytový priestor (garáž) na pozemku p. C-KN č. 994, k.ú. Michalovce 
o výmere 47 m2, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeľov v Michalov-
ciach, za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre kultúrno-spoločenské 
aktivity občanov Mesta Michalovce.

2.  Časť pozemku p. E-KN č. 843/3, k.ú. Michalovce o výmere 64 m2, ktorý 
sa nachádza sa na Ulici kpt. Nálepku v Michalovciach, za Zlatým bý-
kom, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a parkoviska, 
ktoré bude slúžiť pre širokú verejnosť bez vyberania poplatku.

3.  Prenájom pozemku p.C-KN č. 1535/6, k.ú. Michalovce o výmere 
178 m2, na záhradkárske účely a zeleň.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 10. júna 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.mi-
chalovce.sk.

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. 6 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 10. júna 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



2. KOLO 
PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

– OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Podľa § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, 

Ľ. Štúra 26, Michalovce oznamuje, 
že 18. júna 2019 o 08.00 hod. 

sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok 
na školský rok 2019/2020. 

Prosíme záujemcov, aby prihlášky potvrdené základnou 
školou doručili na gymnázium najneskôr 

do 10. 6. 2019.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Oliver Hreško
Júlia Kovaľčuková

Laura Tomčová
Adrián Adam

Samuel Meždej
Karin Poľašková
Samba Mbaye
Kristián Karch

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Tomáš Feceňko  
a Alexandra Bánociová 

Peter Lajtar  
a Erika Gregušiaková

Mgr. Michal Kuliňák  
a Mgr. Mária Tkáčová

Tomáš Sabol  
a Kamila Ješová

Dávid Ferenc  
a Petra Sopociová

Alexander Nagy  
a Silvia Baďurová

Ing. Jaromír Išky  
a Petra Semanová

Ing. Tomáš Škultéty  
a MUDr. Alexandra Linková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Piatková diskusná relácia
Téma: Ďalšia vynikajúca sezóna

Hostia: Peter Hatalčík – tréner Iuventy, 
Nikoleta Trúnková – hráčka Iuventy 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Koncert štyroch ZUŠ 

 repríza z marca 2017
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook Redakcia Mistral, 

YouTube a www.tvmistral.sk

Ľadová plocha v centre 
mesta zatiaľ nebude
Na poslednom zastupiteľstve 
bola jedným z bodov 
programu aj zmena rozpočtu, 
ktorá sa týkala najmä štatútu 
mesta športu. 

Okrem zvýšených dotácií pre 
športové kluby, či nákupu videoroz-
hodcu na zimný štadión sa zásadným 
spôsobom navýšila aj suma na pro-
pagáciu toho, že Michalovce sú eu-
rópskym mestom športu a to presne 
o 93 300,- Eur. Celková výška určená 
na propagáciu mesta športu a samot-
ného mesta Michalovce sa vyšplhala 
na neuveriteľných 259 269,- Eur. Pre 
náš poslanecký klub je takáto suma 
neprimeraná a podľa nášho názoru 
nemá žiaden významný prínos pre 
Michalovčanov, ktorí by zaiste oveľa 
viac ocenili investície do verejných 
športovísk a  ihrísk na jednotlivých 
sídliskách. Keďže sme toho názoru, 
že štatút mesta športu by mal mať 
širší záber ako len na profesionálny 
šport, chceli sme prísť s doplňujúcim 
opatrením, ktoré by širokej verejnosti 
ponúklo možnosť aktívneho rekreač-
ného zážitku a  zároveň by toto opat-
renie bolo samo o sebe výraznou pro-
pagáciou pre mesto v zmysle, že šport 
je v našom meste naozaj pre všetkých. 
Za náš poslanecký klub pripravil ten-
to návrh Radovan Geci, ktorý navrhol 

inštaláciu mobilnej ľadovej plochy 
do centra mesta v zimných mesiacoch, 
pričom financie na tento projekt by sa 
vzali práve z premrštenej sumy na pro-
pagáciu, čo by činilo 35 000,- Eur. Ľa-
dová plocha v centre mesta by bola 
dôstojným zakončením roka, ktorý 
bol venovaný športu a navyše by pri-
lákala do  centra mesta v krásnom 
vianočnom období množstvo rodín 
s deťmi. Bohužiaľ náš návrh sa stretol 
s nepochopením poslancov z klubu 
Smer-SD, ktorých na naše prekvape-
nie podporil aj najmladší poslanec 
za SNS M. Čornej. Propagácia a poli-
tický marketing je bohužiaľ pre týchto 
poslancov dôležitejší ako akékoľvek 
opatrenie, ktoré by reálne Michalovča-
nia pocítili. Samozrejme propagačné 
materiály a rôzne darčeky pre športov-
cov majú svoje opodstatnenie, avšak 
v zdravej miere a nie na úkor dôležitej-
ších vecí. Napriek tomu, že množstvo 
našich návrhov si nedokáže nájsť cestu 
k občanom kvôli pevnému múru klu-
bu Smer-SD a SNS, budeme aj naďalej 
prichádzať s nápadmi a riešeniami, 
ktoré budú v  prospech Michalovča-
nov. Opozícia tu nie je len kvôli kon-
trole a kritike, chceme inšpirovať, nútiť 
vládnucich v meste byť lepšími a v ne-
poslednom rade byť predĺženou rukou 
občana v meste.

Milan Kaplan, predseda klubu 
OĽANO, SAS, NOVA, SME RODINA
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prerušenie distribúcie elektriny

n	30. mája od 7. 40 hod. do 15.30 hod., úseky: bytový dom na Okružnej 
ulici 992/4

n	11. júna od 8.20 h do 13.10 h, odberné miesto: Ulica Fr. Kráľa 
1165/78

n	11. júna od 8.20 h do 13.30 h, odberné miesto: Ul. Petra Jilemnického 
č. d. 99 – 57 – nepárne, Ul. okružná – parcela č. 4643, Ul. Fr. Kráľa 
č. d. 82, 80, 57, 76 – 36 – párne, 3836

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu garáž, Ulica kpt. Nálepku, Michalovce. 

Tel.: 056 3812266

Rôzne
n	Predám kaktusy za symbolickú cenu. Tel.: 0918 099 299

malý oznamovateľ

Pozdišovský chrbát

Zlato, striebro aj bronz
z majstrovstiev SR 

Ďalšiu nenáročnú akciu v rámci 
63. ročníka celoštátneho podujatia 
100 jarných kilometrov členovia naj-
staršieho michalovského Klubu slo-
venských turistov Turista (NM KST 
T) www.kst-turista.sk uskutočnili 
neďaleko svojho rodného mesta. Zo 
známej hrnčiarskej obce Pozdišovce 

sa pohli severným smerom popri 
Ranči u Kosťu s interesantným poľ-
ným strašiakom k vodnej nádrži Po-
zdišovce. Hneď za rybníkom vhupli 
do lesa a cez lokalitu Pod čistinou 
okolo kopčeka Sadenec a cez Roveň 
zbehli do obce Lesné.

Anton Hasák

V dňoch 11. a 12. mája 
sa v Čadci konali 
Majstrovstvá SR v stolnom 
tenise v kategórii dorastu, 
na ktorých malo právo 
zúčastniť sa 32 chlapcov 
a 24 dievčat podľa 
slovenského rebríčka. 

ŠKST Michalovce na týchto maj-
strovstvách reprezentovali Daša Šin-
karová, Jana Terezková a vekom ešte 
len staršia žiačka Monika Šinkarová.  

Turnaj začal zápasmi v skupi-
nách, kde najprv príjemne prekva-
pila Monika keď v úvodnom zápase 
vyhrala nad 8. hráčkou slovenské-
ho rebríčka J. Dzelinskou z Košíc 
4:0 a hoci svoj ďalší zápas prehrala 
s F. Pisarčikovou z Ružomberka 2:4 
postúpila do osemfinále z 1. miesta 
v skupine vďaka lepšiemu pomeru 
setov. Daška zvládla svoju skupi-
nu bez zaváhania a po výhrach 4:0 
so S. Bilkovičovou z Malaciek a 4:1 
s D. Wiltchkovou z Galanty takisto 

vyhrala svoju skupinu. Janka najprv 
vyhrala 4:0 s V. Drobovou z Devín-
skej Novej Vsi ale potom trochu 
nečakane prehrala s E. Činčurovou 
z Topoľčian 2:4 a do ďalších bojov 
postúpila z 2. miesta. 

V osemfinále nestačila na svoju 
súperku iba Monika a po prehre 1:4 
s L. Vinczeovou z Prievidze obsa-
dila 9. – 16. miesto. Janka vyhrala 
s A. Illášovou z Prievidze 4:3 a Daš-
ka s  A. Kováčovou z Ružomberka 
4:2 a postúpili do štvrťfinále. V ňom 
si Daška poradila s Monikinou pre-
možiteľkou 4:1 a Janka s L. Dzuro-
vou z Majcichova 4:2. V semifinále 
už Janka nestačila na  E.  Labošovú 
z Valalík a po prehre 0:4 obsadila 
3.  miesto. Daška však nezaváhala 
a  po víťazstve 4:0 nad Z. Pekovou 
z  Trnavy sa tešila z  postupu do fi-
nále. V ňom prehrala 2:4 s E. Labo-
šovou.

Ďalšiu medailu, tentokrát zla-
tú, vyhrala Daška so svojou spo-
luhráčkou D. Karkušovou z Nitry 
vo štvorhe.  

Rastislav Terezka

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

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

SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU
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  
b)  minimálna prax pri správe majetku, v ekonomickej agende a riešení obchod-

ných alebo občiansko-právnych vzťahov minimálne 5 rokov

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, občiansky zá-
konník, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, základné znalosti 
ekonomických a účtovných predpisov) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  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 5. 6. 2019, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením "Výberové konanie referent správy bytového fondu". Pri osobnom doru-
čení 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 mes-
ta. 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 výbero-
vého konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania v rozsahu 
meno a priezvisko u víťazného uchádzača a prípadného náhradníka u ostatných 
uchádzačov iniciály mena a priezviska. Súhlasí, aby po skončení výberového ko-
nania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku 
Mestského úradu v Michalovciach.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

8 SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019

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

V sobotu 18. mája zástupcovia občianskeho združenia 
Asociácia cyklistov Mukačeva a Klubu cyklistov Michalovce 
podpísali v rámci Dní Európy a stretnutia členov obidvoch 
klubov v Michalovciach – Európskom meste športu 2019, 
dohodu o spolupráci za účelom prehlbovania aktivít 
v oblasti cyklistiky a vzájomného porozumenia.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV
28. 5., 9.30 hod., atletika, ZŠ, J. A. Komenského 1

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL 
29. 5., 9.00 hod., MŠ, Masarykova 30

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV 
MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
kolektívne športy (basketbal, volejbal, hádzaná)
30. 5., 8.00 hod.

JUNIORSKÁ ŠTAFETA 42 X 1 KM 
MICHALOVSKÝCH STREDNÝCH ŠKÔL
30. 5., 9.00 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092 

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV 
MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ATLETIKE
31. 5., 8.30 – 9.00 hod.; ZŠ, J. A. Komenského 1 
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912 

Basketbal
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ V4 KADETOV A KADETIEK 
31. 5. – 2. 6., XV. ročník, športová hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Cyklistika
BIKE FEST ŠÍRAVA – 10KRÁT OKOLO ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVY
2. 6., 13.00 hod.
Info: Michal Paľo, tel.: 0915 898 170 

Fitnes
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FITNES 
1. 6., 8.00 hod., mestské kultúrne stredisko 
Info: Ján Berdy, tel.: 0917 194 624

Florbal
4KA – HADZI
24. 5., 18.10 hod., 

SENATORS – NEZNAM TEAM
24. 5., 19.00 hod.

NEZNAM TEAM - RAKEŤÁCI
24. 5., 19.50 hod.

SENATORS – SNINA PENGUINS
31. 5., 18.10 hod.

SNINA PENGUINS – 4KA
31. 5., 19.00 hod.

SENATORS – 4KA
4. 6., 19.15 hod.
Mestská florbalová liga, 8. ročník, mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
25. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17,U16 – 30. kolo

MFK ZEMPLÍN – TJ LOKOMOTÍVA KOŠICE
29. 5., 16. 00 hod., I. liga dorastenky U19 – 20. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
2. 6., 11. 00 hod., I. liga starší dorast U19 – 31. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Michalovskí gymnasti 
opäť majstri Slovenska
V Dubnici nad Váhom 
sa v polovici mája konali 
Majstrovstvá Slovenska 
v gymnastickom štvorboji 
žiakov a žiačok. 

Košický kraj reprezentovali 
chlapci zo Základnej školy, Školská, 
Michalovce v dvoch kategóriách. 
V kategórii B obsadilo päťčlenné 
družstvo 2.  miesto a v súťaži jed-
notlivcov si Samuel Palinský vy-
bojoval striebornú medailu. V ka-
tegórii C sa chlapci stali majstrami 
Slovenska a v súťaži jednotlivcov 
obsadili prvé tri priečky. 1. miesto 
získal Dávid Čižmár, ktorý obhájil 
zlato z  minulého roka, 2. miesto 

Leonard Paľo a 3. miesto obsadil 
Dávid Kužma. 

Gymnastický štvorboj má šty-
ri disciplíny – akrobaciu, hrazdu, 
preskok a šplh a chlapci musia podať 
vyrovnané výkony vo všetkých z nich. 

Prísnemu oku profesionálnych roz-
hodcov zo Slovenskej gymnastickej 
federácie neujde ani najmenšia chy-
bička a strata desatinky bodu môže 
byť rozhodujúca. Koncentrácia a pre-
cíznosť v prevedení cvikov si vyžadu-
je dlhodobú prípravu. 

Potešujúce je, že  chlapci môžu 
v tejto kategórii pretekať minimál-
ne dva roky, pretože v tomto roku 
patrili k najmladším.

Radmila Hajduková 


