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Poslanci schvaľovali aj návrhy na udelenie mestských ocenení

ROKOVANIE 

ZASTUPITEĽSTVA

Vúvode prerokovali poslanci 
informatívnu správu o  pri-
jatých uzneseniach mestskej 

rady na máj až august 2020 a infor-
matívnu správu o  plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva za I. polrok 
2020.

Zasadnutie pokračovalo správou 
o  vykonaných kontrolách, ktorú 
predložila hlavná kontrolórka mes-
ta. Spolu bolo vykonaných desať 
kontrol, ktoré prebiehali od  mája 
do júla tohto roku.

Nasledovali body, ktoré sa veno-
vali rozpočtom rôznych mestských 
inštitúcií a  rozpočtu Mesta. Moni-
torovaciu správu k tomuto rozpoč-
tu predložila Gabriela Miľková, pri-
čom poukázala na fakt, že muselo 
dôjsť k  jeho úprave z dôvodu pan-
démie, ktorá zasiahla všetky sféry 
života v meste. 

Za Technické a záhradnícke 
služby Michalovce predkladal vy-
hodnotenie rozpočtu riaditeľ Július 
Olejár, ktorý podotkol, že väčšia časť 
rozpočtu bola použitá na zabezpeče-
nie ochrany zdravia zamestnancov 
a na ich ochranné pomôcky. 

Ako druhá predložila vyhodno-
tenie svojej činnosti riaditeľka mest-
ského kultúrneho strediska Milada 
Tomková. Poukázala hlavne na fakt, 
že tohtoročná činnosť bola pozna-
menaná koronakrízou. Tá  značne 
zasiahla do fungovania kina a  ob-
medzila taktiež rôzne predstavenia. 

Obdobie, počas ktorého mestské 
kultúrne stredisko nenavštevo-
vali občania, využili zamestnanci 
na úpravu priestorov v budove.

Správu o činnosti mestskej au-
tobusovej dopravy predložila Anna 
Mrázová, vedúca odboru výstavby, 
životného prostredia a  miestneho 
rozvoja. Poslanci taktiež navrhli, 
ako prispieť k skvalitneniu tohto 
druhu dopravy a prispôsobiť spoje 
k spokojnosti občanov. Diskutovalo 
sa aj o spôsoboch, ako zatraktívniť 

tento druh dopravy pre obyvateľov 
Michaloviec a  taktiež pre osoby, 
ktoré cestujú z priľahlých obcí. 

Poslanci taktiež hlasovali 
aj o voľbe prísediacich na Okresnom 
súde v  Michalovciach pre funkčné 
obdobie 2021 – 2024. Pre potreby 
okresného súdu navrhol predseda 
súdu zvoliť prísediacich, ktorí túto 
funkciu plnili v  predošlom funkč-
nom období a  to vzhľadom na ich 
zodpovedný prístup a  taktiež navr-
hol aj jedného nového člena.

V  ďalšom bode sa poslanci ve-
novali zaujímavej téme a  to bikes-
haringu, teda vypožičiavaniu bi-
cyklov priamo v  meste. Mesto tak 
chce zredukovať premávku na  ces-
tách, poskytnúť alternatívnu formu 
dopravy nie len svojim obyvateľom, 
ale aj návštevníkom mesta  alebo 
občanom dochádzajúcim do Mi-
chaloviec. V  súčasnosti však ešte 
nepoznáme firmu, ktorá bude tento 
projekt realizovať.

Ku koncu mestského zastupi-
teľstva sa poslanci venovali aj  té-
mam ako návrh na udelenie mest-
ských ocenení v roku 2020 a návrh 
na udelenie ceny Košického samo-
správneho kraja. Navrhovaných 
bolo množstvo osobností, ktoré 
sa  svojou činnosťou zaslúžili nie 
len o  rozvoj rôznych sfér života 
v Michalovciach, ale aj o propagá-
ciu mesta.

Po predložení informatívnej 
správy o  hospodárení spoločnosti 
Služby mesta Michalovce a infor-
matívnej správe o  hospodárení 
spoločnosti TV Mistral za rok 2019 
poslanci schválili plán rokovaní 
redakčnej rady Michalovčan a  ko-
misií pri mestskom zastupiteľstve 
na druhý polrok roku 2020. 

V  závere predložili poslanci 
svoje interpelácie a do Štvrťhodi-
ny pre občanov sa prihlásila jedna 
občianka.

Simona Pažinková

Poslanci mesta Michalovce sa stretli vo štvrtok 27. augusta na svojom deviatom 
zasadnutí. Na programe mali viac ako tridsať bodov. Venovali sa v nich rôznym té-
mam, vrátane výsledkov kontrol, rozpočtovým otázkam a taktiež návrhom na ude-
lenie mestských ocenení.



Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Michalovciach zverejnil 
vyhlášku, ktorou sa 
oznamuje vydanie 
rozhodnutia o nariadení 
opatrenia na predchádzanie 
vzniku a šíreniu prenosných 
ochorení podľa § 48 ods. 
2 písm. a) a ods. 4 písm. c, 
d) a e) zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane a podpore 
a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

OPATRENIA 
1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 

písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
sa všetkým fyzickým osobám, fy-
zickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám v okrese 
Michalovce zakazuje organizo-
vať a usporadúvať hromadné 
podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej, či inej povahy nad 
500 účastníkov v exteriéri a nad 
250 účastníkov v interiéri a sú-
časne na verejných hromadných 

podujatiach sa zakazuje príprava 
a predaj občerstvenia (pokrmov 
a/alebo nápojov) s výnimkou 
poskytovania občerstvenia pre 
športovcov. 

2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 
písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 
sa všetkým fyzickým osobám, fy-
zickým osobám – podnikateľom 
a právnickým osobám v okrese 
Michalovce odporúča úprava 
prevádzkového času všetkých 
interiérových a exteriérových 
podujatí a to do 23.00 hod. prí-
slušného dňa a zároveň sa od-
porúča obmedziť prevádzkové 
hodiny všetkých zariadení spo-
ločného stravovania (reštaurácie, 
bary, diskotéky, herne, hostince, 
a pod.) do 23.00 hod. príslušné-
ho dňa s výnimkou svadieb. 

3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 
4 písm. e) zákona č. 355/2007 
Z. z. sú verejní a neverejní po-
skytovatelia sociálnych služieb 
povinní zabezpečiť zákaz náv-
štev v interiérových priestoroch 
pobytových zariadení sociálnej 
starostlivosti. 
Termín opatrení v bode č. 1 – 3: 

dňom 01.09.2020 od 00:00 hod. do 
13.09.2020.

rúvz
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pobačeňe Miža z varoša

Hutori še, že kec chceš znac pravdu, ta sluchaj, jak to vidza dzeci. Na totu 
prislovku mi sebe spomnul, kec mi šedzel na lavočkoj a  sluchal mi, jak še 
zhvarjaľi rovesňici mojoho vnuka Patrika. Perši začal Patrik na Jožka. „Čul 
ši, že u škoľe budzeme mušec nošic rušku na ksichce?“ 

Ten še zadumal a spuščil: „Ta choľem učiteľka ňebudze znac, či tu ja, kec 
me vivola a ňebudzem znac, ta ňemušim isc odpovedac. Bo i u teľevizore mi 
vidzel, že kec na politikov ukazuje kamera a hutorja do ňej, ta rušku maju. 
Veckaľ ukaže kamera, jak stoja a hutorja medži sobu, ta rušku ňemaju. Voňi 
jagbač tiž ňeznaju, co povedzec. Abo ňechceju, žebi ľudze znaľi, chto to pove-
dzel. Bo i tote, co do banki prišľi robic prepad, ta še maskovaľi, žebi jich ňichto 
ňespoznal. I kec ukazovaľi zašidaňe vladi u televizoru, ta tam šicki ruški maľi. 
Jagbač tiš še richtuju porobic taku robotu, žebi ňichto ňeznal, chto to spravil. 
Šak kec šicki znaju, že ňebuľi u rizikovej oblasci a še poznaju, ta čom bi maľi 
maskovaňe s tima ruškami. A vidzel mi, že maľi na stoľe fľaški z vodu i po-
hare. Jak še napiju pres rušku? Muša ju dac dolu, ta nač ju maju na ksichce?“

Sam mi zvedavi, co z toho Jožka virošňe. Ozdaľ še toho dožijem.
Vaš Mižo z varoša

Dzecinske mudrojsci

Nové nariadenia 
pre okres Michalovce

Mestský úrad Michalovce 
z dôvodu karanténnych opatrení 

OBMEDZUJE 
POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

v budove na Nám osloboditeľov 30 
od 28. augusta do 9. septembra

s výnimkou nevyhnutných matričných služieb (úmrtie, 
narodenie) a podateľne. Ostatné služby sa poskytujú výlučne 

elektronicky alebo telefonicky. Finančný odbor služby 
neposkytuje vôbec. Prístup do budovy je cez bočný vchod.
Odbory umiestnené v budove na Nám. slobody 1 (odbor 

sociálnych vecí, odbor hospodárenia s majetkom, odbor výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja a odbor informatizácie 

a grantov) poskytujú služby v čiastočne obmedzenom rozsahu 
v odporúčaných klientskych hodinách.

Základná škola T. J. 
Moussona v Michalovciach 
sa hrdí mnohými benefitmi 
ako sú Zelená škola, Modrá 
škola, vlastnia certifikát 
pre európske jazyky, 
vyučujú predmet Fenomény 
sveta, deti tancujú 
v legendárnom Slniečku. 

V oblasti športu sa im darí v Čo-
koládovej tretre a od roku 2008 sú aj 
vďaka spolupráci s FBK Michalovce 
viacnásobnými majstrami Sloven-
ska vo florbale. 

Oblasť spolupráce tentoraz roz-
šírili v oblasti olympijskej výchovy, 
keď po schválení vo výkonnom 
výbore olympijského klubu sa stali 
patronátnou školou Olympijského 
klubu Michalovce. Ten od augusta 
tohto roka preniesol svoje sídlo prá-
ve na túto školu a hneď v posledný 
augustový týždeň sa v školskom 
areáli konal už XII. ročník Športo-
vej olympiády seniorov. Olympijský 

klub spolu s  Jednotou dôchodcov 
Slovenska ďakuje vedeniu školy 
za ústretovosť a pomoc pri organi-
zácii tohto podujatia. Množstvo ze-
lene a príjemné prostredie seniorov 
nadchlo a  mnohí začali atletický 
ovál využívať aj na nordic walking, 
ktorému sa pravidelne venujú.

Zainteresovaní veria, že toto 
podujatie bolo prvou lastovičkou 
a  ich spolupráca bude takto po-
kračovať v  ďalších olympijských 
aktivitách. Ak to epidemiologická 
situácia dovolí, plánujú práve v Zá-
kladnej škole T. J. Moussona opä-
tovne otvoriť Športovú akadémiu 
olympijského klubu pre predškolá-
kov, naďalej organizovať cyklistickú 
súťaž Olympijský pedál, tradičné 
podujatie V  stopách Pavla Gajdo-
ša a  Žiacku konferenciu o  športe. 
Zároveň sa budú snažiť prinavrátiť 
zašlú slávu školského atletického 
oválu, ktorý je jedinou 400 m drá-
hou v  širokom okolí, a  vrátiť sem 
tradičné podujatie, mestskú športo-
vú olympiádu základných škôl.

ju

Športová olympiáda 
seniorov 

Zákaz návštev v nemocnici 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese 

platí na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Michalovciach od 27. augusta zákaz 

návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice 
v Michalovciach. Výnimky zo zákazu návštev sú platné 

v súlade s usmernením hlavného hygienika SR. 
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Pred začatím školského 
roku 2020/2021 sa stretli 
zástupcovia mesta 
s riaditeľmi základných 
a materských škôl. 

Stretnutie pozostávalo z  troch 
častí, pričom úvodná časť bola ve-
novaná štatistickým údajom. Tieto 
údaje sa týkali nie len počtu žiakov, 
ale aj ich správania sa a taktiež pro-
jektov, do ktorých sa žiaci so školou 
zapojili. Zahrnuté tu boli aj údaje 
týkajúce sa základných umeleckých 
škôl, ktorých žiaci robia radosť nie 
len rodičom, ale aj svojim učite-
ľom, keďže päť z nich bolo prijatých 
na  konzervatórium. Na základe 
údajov bolo zrejmé, že vzdelávacie 
poukazy boli dobrou motiváciou 
pre deti. Ich ďalšie využitie však zne-

možnila koronakríza. Táto situácia 
zasiahla aj do mnohých ďalších pod-
ujatí, na ktoré sa žiaci celý rok pri-
pravovali. Zrušené boli vedomost-
né súťaže a  olympiády a  dokonca 
aj obľúbený záver roka na mnohých 
školách, športové olympiády. Žiaci 
sa  však radi zapájali aj do činností 
v záujmových útvaroch, pričom nie-
kedy pôsobili aj vo viacerých. 

Po tejto časti, v ktorej boli zhrnu-
té štatistické údaje, sa k slovu dostala 
vedúca odboru školstva a športu Ing. 
Poláková. Uviedla zoznám opráv, 
ktoré sa realizovali na jednotlivých 
základných a  materských školách 
a  tie, ktoré sa budú realizovať. Té-
mou stretnutia boli aj multifunkčné 
ihriská či obedy zadarmo, ale hlav-
ne to, ako budú prebiehať prvé dni 
v  školách a  aké obmedzenia budú 
musieť školáci a ich rodičia dodržia-

vať. V  závere poďakovala všetkým 
zamestnancom za to, že zvládli pre-
došlý školský rok v značne sťažených 
podmienkach a  trpezlivo doviedli 

svojich žiakov ku koncu školského 
roka a popriala im veľa šťastia v nad-
chádzajúcom školskom roku.

Simona Pažinková

Riaditelia škôl pred začiatkom školského roka

Situácia v cestovnom 
ruchu bola tento rok 
na Slovensku všeobecne 
veľmi zaujímavá. Prognózy 
v prvej etape koronakrízy 
boli veľmi negatívne, čo sa 
odrazilo aj v ekonomickom 
aspekte cestovného ruchu 
počas jari a začiatkom leta. 
S príchodom uvoľňovania 
opatrení sa však začal 
turizmus veľmi výrazne 
prebúdzať na celom území 
krajiny.

Veľmi citeľne aj na území Dolné-
ho Zemplína, ktorý je aj vďaka mož-
nosti kúpania vyhľadávanou letnou 
destináciou. Príliv návštevníkov 
bolo výrazne cítiť najmä po prícho-
de teplého a slnečného počasia pri-
bližne po  polovici júla, návštevnosť 
však mimoriadne vrcholila v priebe-
hu augusta. Pláže vo vyhľadávaných 
destináciách na  Zemplínskej šírave 
a Vinianskom jazere boli najmä po-
čas víkendov preplnené a  mnohým 
tak pripomínali stav týchto lokalít 
spred niekoľkých desaťročí. Návštev-
nosť v tejto sezóne lámala rekordy. 
Úprimne nás teší, že Zemplín začali 
objavovať aj turisti zo vzdialenejších 
častí Slovenska, citeľne zo západu. 
Strach z  cestovania do zahraničia 
ale aj ekonomický faktor tak vysoko 
prispeli k masívnemu dovolenkova-
niu na Slovensku. 

Plánovanie letnej turistickej se-
zóny bolo tento rok mimoriadne 
náročné, lebo koronakríza úplne 

zmenila už naplánované aktivity. 
Táto zmena sa týkala aj poskytova-
nia dotácie zo strany Ministerstva 
dopravy a  výstavby Slovenskej re-
publiky, pod ktoré patrí aj sekcia 
cestovného ruchu, ktorej sa naša 
oblastná organizácia cestovného ru-
chu takpovediac zodpovedá. Tohto-
ročné aktivity sa  museli dodatočne 
meniť na základe usmernenia mi-
nisterstva a takmer v celom rozsahu 

boli prepracované žiadosti o  dotá-
ciu. Najväčšia zmena postihla najmä 
masové kultúrne podujatia, z  kto-
rých väčšina bola pre tento rok úpl-
ne zrušená, alebo podujatia museli 
podliehať aktuálnym bezpečnost-
ným opatreniam. Naše aktivity tak 
mali byť primárne cielené na pro-
pagáciu a  marketing, aktualizáciu 
webových sídel, zlepšenie informo-
vanosti návštevníkov, značkovanie 

turistických a cykloturistických trás, 
značenie v  turistických destináci-
ách či vypracovanie strategických 
dokumentov. Tento rok sme teda 
upriamili pozornosť na činnosti, 
ktoré potrebovali výrazne pridať – 
ide najmä o zmenu loga a vizuálov, 
tvorbu nového moderného webu, 
online marketing na sociálnych 
sieťach a  offline marketing, ale aj 
zapojenie sa do  veľkej celokrajskej 

kampane Košický svetový kraj – 
Kraj sveta, ktorá propaguje zážitky 
a destinácie v celom Košickom kra-
ji. Finančné prostriedky sme sa roz-
hodli použiť aj na značenie turistic-
kých a  cykloturistických trás sme-
rujúcich na Horný Zemplín, v okolí 
Zemplínskej šíravy, na  Viniansky 
hrad a  Senianske rybníky. Výrazne 
by sme však ako región mali pridať 
v  budovaní segregovaných cyklot-

rás a  taktiež v  značení cyklotrás, 
ktoré na Dolnom Zemplíne dosť 
absentujú aj napriek tomu, že sme 
rovinatým regiónom. Dobrou sprá-
vou však je, že nová segregovaná 
cyklotrasa vznikne na  juhovýchod-
nej strane Šíravy v  smere Zalužice 
– Lúčky a  s  výstavbou sa plánuje 
začať už  budúci rok. Nové znače-
nie dostanú aj rekreačné strediská 
na Zemplínskej šírave vo forme veľ-
koformátových informačných tabúľ 
s mapou, popisom, produktmi a tip-
mi na rekreáciu. Veríme, že všetky 
tieto produkty prispejú už budúcu 
sezónu k skvalitneniu našich služieb 
a k zvýšeniu, resp. k udržaniu náv-
števnosti v regióne. 

Dolný Zemplín má nádherné 
miesta a  má čo ponúknuť, ale po-
trebujeme aj výraznejšie pridať, 
napr. na Zemplínskej šírave, ktorá 
je hlavnou destináciou návštevní-
kov v  našom regióne. Absentujú 
kvalitné pláže a kvalitné kempy 
21.  storočia, vodné atrakcie a  zá-
žitkové produkty či cykloturistická 
sieť. Nehovoriac o  tom, že Šírava 
nemá jediné návštevnícke centrum 
v  podobe kvalitnej turisticko-in-
formačnej kancelárie. Toto by mali 
byť priority do budúcich rokov. 
Aj napriek týmto nedostatkom je 
ale tohtoročná sezóna výnimočná 
a  my sa tešíme z  každého turistu, 
ktorý náš región navštívi. Veľká 
vďaka patrí  samosprávam, ktoré 
chcú cestovný ruch úprimne rozví-
jať v  tejto neľahkej dobe, a podni-
kateľom, ktorí sa museli tento rok 
snažiť najviac a ktorí robili túto let-
nú sezónu ešte krajšou.

Patrik Cimprich

Letná turistická sezóna z pohľadu Zemplínskej 
oblastnej organizácie cestovného ruchu



Počas druhého 
augustového týždňa 
sa v Lastomíri uskutočnil 
evanjelický biblický tábor 
pre deti vo veku od 5 
do 15 rokov. Organizoval 
ho Cirkevný zbor ECAV 
Michalovce v spolupráci 
s Cirkevným zborom 
Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v Lastomíri. 

Biblického tábora sa zúčastnilo 
25 detí. Hlavnou témou bol staroz-
mluvný prorok Nehemiáš. Každý 
deň doobeda deti absolvovali bib-
lickú časť a oboznamovali sa s prí-
behom o Nehemiášovi. K tejto téme 
mali pripravené pracovné zošity. 
Zaujímavým spôsobom cez kresby, 
testy, doplňovačky bol tento prí-
beh prezentovaný a deti tak mohli 
lepšie pochopiť, prečo si Pán Boh 
vybral Nehemiáša, aby pomohol 
svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. 
Boh si ho vyvolil, aby postavil múry 
a opevnenie Jeruzalema. Nehemiáš 

však nevedel, s akými problémami 
a prekážkami sa stretne pri práci. 
Pretože dôveroval Bohu, Boh bol 
s ním, pomohol mu byť múdrym 
a urobiť správne rozhodnutia, keď 
ho nepriatelia chceli zastaviť. Deti 
pochopili, že Pán Boh má i pre nás 
prácu, ktorú chce, aby sme konali, 
len Mu musíme dovoliť, aby nás 
viedol. 

Po spoločnom obede nasledo-
vala kreatívna činnosť detí. Na tvo-
rivých dielňach mohli deti preu-
kázať svoju šikovnosť, tvorivosť 
i  fantáziu. Vyrábali rôzne darčeky, 
záložky do  kníh, ovečku, kalich, 
pokladničku. Všetky veci, kto-
ré boli z  papiera, si  deti dozdobili 
podľa svojej fantázie a mali z toho 
obrovskú radosť. Popri tvorivých 
aktivitách sa zapájali do množstva 
zábavných súťaží, kvízov a prežili 
mnoho radostných chvíľ. V záve-
re tábora  sa  uskutočnil celodenný 
výlet autobusom. Cestou na Ľu-
bovniansky hrad a do  skanzenu 
si všetci preverili svoju kondičku. 
Tábor deti ukončili spoločnou ope-
kačkou, zhodnotením týždňa a za-

spievaním piesní. Darovali si aj dar-
čeky, ktoré budú každému pripo-
mínať spoločné chvíle a  následne 
tábor ukončili vďačnou modlitbou. 

Za tento krásny a požehnaný 
týždeň chceme poďakovať pre-
dovšetkým Pánu Bohu, že nás 
ochraňoval, dal nám pekné po-
časie, ale  aj poslušné deti, ktoré 
počúvali, aby sa čo najviac naučili 
a s radosťou tvorili pekné veci. To-

uto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať všetkým, ktorí tento tábor 
pripravili, hlavne pánovi farárovi 
Meňkymu s  manželkou, dvom 
profesionálnym učiteľkám a našim 
šikovným mládežníčkam, ktoré sa 
o deti vzorne starali, rodičom, OZ 
Peniél za darčeky, a taktiež mestu 
Michalovce za poskytnutý finanč-
ný príspevok.

Anna Balogová

Putovanie s Nehemiášom
4

Papier v dnešnej dobe 
zohráva významnú úlohu 
a je aj napriek súčasným 
vyspelým elektronickým 
technológiám 
neodmysliteľnou súčasťou 
života nielen pre školákov 
či podnikateľov, ale aj pre 
obalový priemysel. 

Vyrába sa zhutnením celulózy, 
ktorá sa získava väčšinou z ihlična-
tých stromov, ako je smrek, jedľa, 
ale pri jeho výrobe môžu byť použi-
té aj iné dreviny a materiály (bavl-
na, alebo konope). K výrobe jednej 
tony papiera sú potrebné približne 
2 až 3 tony dreva, veľké množstvo 
vody a elektriny. 

Papier patrí do skupiny dob-
re recyklovateľných materiálov, 
ale  nedá sa recyklovať doneko-
nečna – vlákna celulózy sa pri 
opakovanom recyklovaní skracu-
jú. Preto je ho  možné recyklovať 

len päť až  sedemkrát. Poslednou 
formou recyklácie je napríklad 
obal na vajíčka a  rolka od toalet-
ného papiera. Papier tvorí približ-
ne 14  % hmotnosti v  celkovom 
množstve komunálneho odpadu 
z  domácností. Na to, aby mohol 
byť recyklovaný, je potrebné pred 
vyhodením ho  vytriediť.  Vytrie-
dený papier nesmie byť znečistený, 
mokrý ani mastný.

Do triedeného zberu papiera 
patria: noviny, časopisy, kancelár-

sky papier, zošity, reklamné letáky, 
plagáty, krabice a kartóny, papiero-
vé obaly a podobne. Nepatria sem: 
väzbové obaly kníh, mokrý, mastný 
alebo znečistený papier, asfaltový 
a dechtový papier, použité plienky 
a hygienické potreby, alobal.

Dôležitým pravidlom je krabi-
ce pred vyhodením zložiť naplo-
cho, aby bol ich objem čo najmen-
ší a neobsahoval zbytočne veľa 
vzduchu. Zostane tak viac miesta 
pre ďalší odpad. Odvážanie vriec 

a kontajnerov, ktoré sú správne 
naplnené, je nielen efektívnejšie, 
ale aj priateľské k životnému pro-
strediu.

Triedením papiera šetríme 
nielen lesy, ale tiež vodné zdroje 
a energie. Z vytriedeného papiera 
sa ďalej vyrába novinový papier, 
zošity, lepenkové škatule, toalet-
ný papier, puzzle, obaly na vajíčka 
a podobne. Každá tona zberového 
papiera zachráni 17 stromov. Vy-
zbieraný papier je potrebné ešte 
dotriediť na jednotlivé druhy, na-
koľko sa každý druh papiera inak 
spracováva. Na triediacej linke 
sa vytrieďujú jednotlivé druhy pa-
piera a odpadu, ktorý tam nepatrí. 
Následne sa papier lisuje do balí-
kov a odváža sa k spracovateľom. 
Pri recyklácii sa papier namáča, 
rozvlákňuje, odstraňujú sa z neho 
lepidlá, spinky a tlačiarenská farba 
a nakoniec sa suší a  lisuje, aby sa 
z neho mohli vyrobiť nové papie-
rové produkty. 

P. Fecák

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie kolaudačného konania pre stavbu: 
REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV MICHALOVCE, STRÁŇANY, 

VIŠŇOVÁ, UO02826_2019 

Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli 
Mesta Michalovce.



5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

BOHUSLAV MARTINŮ
cyklus prednášok z českej histórie, 7. septembra o 16.00 hod., ZKGZ

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO – MUŽSKÉ ODDELENIE
divadelné predstavenie, 17. septembra o 19.30 hod., MsKS

ŠPACIRKI PO VAROŠU
Cintorín Červenej armády, Facebook TV Mistral

Výstavy
HISTÓRIA A MYTOLÓGIA V OBRAZOCH
historické reprodukcie a remeselné výrobky, do 30. septembra, ZKGZ 

VINIANSKY HRAD V SRDCI ZEMPLÍNA
výstava fotografií spojená s prezentáciou knihy, do 14. septembra 
malá galéria MsKS

MIROSLAV BABINČÁK – POP ART
do 25. septembra, Zemplínske osvetové stredisko

POD TMAVOU OBLOHOU
fotografie oblohy od slovenských a českých astrofotografov
do 30. októbra, Hvezdáreň Michalovce

EUGEN HOCHMAN – PANORÁMA ZEMPLÍNA
autorská výstava, od 15. septembra, malá galéria MsKS

REVOLUČNÉ UDALOSTI 1917 A OSUDY RUSKÉHO KOZÁCTVA
historicko-dokumentárna výstava, do 25. októbra, Zemplínske múzeum

V  druhej polovici septembra 
mestské kultúrne stredisko pripra-
vilo milovníkom výtvarného ume-
nia expozíciu rodáka z Michaloviec 
Eugena Hochmana. 

Autor v  minulosti prezentoval 
grafiku týkajúcu sa nášho mesta. 
Teda Michalovce súčasnosti i  mi-
nulosti. V  prezentovanej expozícii 
pôjde o  olejomaľby, ktoré budú 

zobrazovať architektúru mesta. Je 
treba podotknúť, že Hochman patrí 
medzi tých autorov, ktorých expo-
zície patria medzi najviac navšte-
vované. Možno práve preto, že ide 
o  detailné stvárnenie architektúry 
a rôznych zákutí nášho mesta. Vý-
stava bude verejnosti sprístupnená 
do konca septembra.

MsKS

Panoráma Zemplína 
v maľbách

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Michalovce

na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Michalovciach žiada klientov, 

aby vzhľadom na zvýšené riziko nákazy Covid 19 v okrese 
Michalovce

ZVÁŽILI OSOBNÚ NÁVŠTEVU ÚRADU
a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt 

a poštové služby. Vzory žiadostí sa nachádzajú 
na internetovej stránke úradu www.upsvarmi.sk.

Počas druhého 
augustového týždňa, ako je 
už v tomto letnom období 
zvykom, sa na Zemplínskej 
šírave konal ďalší ročník 
denného prázdninového 
plaveckého klubu Orcáčik 
pod záštitou PK ORCA 
Michalovce. Zúčastnilo sa 
ho 25 detí, ktoré o zážitky 
nemali núdzu.

So základňou pri Thermalparku 
Šírava sa plavci a ich tréneri pohy-
bovali po celej vodnej dĺžke Zem-
plínskej šíravy od hotela Glamour 
až po stredisko Lúč. Okrem pláva-
nia sa paddleboardovali, bicyklo-
vali na vode, skákali, šmýkali sa, 
hrali vo vode loptové hry a zabávali 
sa. Športové zážitky sú umocnené 
dennými cyklo-presunmi z Micha-
loviec na Zemplínsku šíravu. Aby 
toho nebolo málo, tréneri pripravili 
pre deti spestrenie vo forme cyklo-
výletu na kúpalisko do Strážskeho 
a  výletu vlakom na bazén do Tre-
bišova. Úplným bonbónikom bolo 
prekvapenie, cyklovýstup na Vi-
niansky hrad. Spojený s opekačkou 
a následným prenocovaním na hra-
de. Deti tak spojili športové aktivi-
ty so spoznávaním regiónu a dob-
rodružstvom v  prírode. Bodku 

za  vydareným denným plaveckým 
klubom spravilo krásne počasie. 
Čo viac si priať? Veríme, že tieto 
dni boli pre našich malých plavcov 
príjemnou zmenou v  rozbehnutej 
plaveckej sezóne, veď mnohých 
z  nich už nasledujúci deň čakalo 
4. kolo Slovenského pohára v diaľ-
kovom plávaní a zároveň 2. ročník 
Šíravského Orcáča. 

Touto cestou by sme sa radi 
poďakovali celému realizačnému 
tímu a všetkým, ktorí priložili ruku 
k dielu. Zišla sa super partia plavcov 
a ich rodičov. Veľká vďaka patrí pá-
nom Naščákovi a  Kozmovi (Ther-
malpark Šírava), Gorásovi (Zem-
plínsko-užská hradná cesta, o.z.), 
hotelu Merkúr, letnému kúpalisku 
v  Strážskom a  v  Trebišove za  spo-
luprácu, lebo bez ich pomoci by 
sa táto akcia určite v takejto podo-
be nepodarila. Vďaka samozrejme 
patrí aj predsedníčke klubu ORCA 
Kataríne Hamadejovej za  zorgani-
zovanie ďalšieho skvelého prázdni-
nového plaveckého klubu. Veríme, 
že Katka pre nás opäť pripraví ne-
jaké prekvapenie a zídeme sa takto 
znova o  rok. Našim malým plav-
com prajeme pevné zdravie a drží-
me im palce pri dosahovaní ďalších 
krásnych výsledkov. No najmä nech 
im plávanie naďalej prináša úsmev 
na tvári.

kolektív rodičov

Prázdninový 
ORCA klub

Zemplínske múzeum 
v Michalovciach, kultúrne 
zariadenie Košického 
samosprávneho 
kraja, v spolupráci 
so Všekozáckym zväzom 
Českých zemí a Slovenska 
pripravilo výstavu 
približujúcu fenomén 
ruských dejín – kozáctvo. 

Historicko-dokumentárna vý-
stava Revolučné udalosti 1917 a 
osudy ruského kozáctva bola otvo-
rená 28. augusta vo výstavných 
priestoroch západného krídla 
Zemplínskeho múzea. Slávnostne 

ju uviedol jej autor, ataman Všeko-
záckeho zväzu Českých zemí a Slo-
venska, Michael Dzyuba. Výstava 
prostredníctvom informačných 
panelov približuje osobnosti a de-
jiny kozákov, pričom je obohate-
ná o viaceré autentické predmety, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 
kozáckeho spôsobu života a folkló-
ru. Otvorenie výstavy bolo spojené 
s koncertom folklórneho súboru 
Kozáci Vltavy, na ktorom zazneli 
tradičné kozácke piesne.

Výstava Revolučné udalosti 
1917 a osudy ruského kozáctva 
bude v priestoroch múzea sprístup-
nená do 25. októbra v čase otvára-
cích hodín múzea.

zm

Osudy ruského 
kozáctva

Hvezdáreň Michalovce pozýva deti na 

Astronomické krúžky 
Prvé stretnutia sa uskutočnia takto:

začiatočníci 30. septembra o 14.30 hod.
stredne pokročilí 29. septembra o 14.30 hod.

pokročilí 30. septembra o 15.30 hod.
Krúžky budú prebiehať v priestoroch budovy hvezdárne. 

Kontakt: 056 644 32 60



6  

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Adam Koník
Adela Bavoľarová

Christián Leo Megles

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Rokovanie mestského zastupiteľstva

z 27. augusta 2020
vo vysielaní TV Mistral od piatka 4. 9. 2020

počas celého týždňa od 14.00 do 20.30

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR.

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Ľubomír Kijovský  
a Alexandra Treľová

Boris Žolna  
a Žaneta Falisová

PharmDr. Pavol Chomanič  
a PharmDr. Nikola Sabová

Miloš Jenčík  
a Monika Stašková
Dominik Maskaľ  
a Saskia Jurinová

Lukáš Stričko  
a Simona Chorovská

Matúš Danko  
a Mária Kovaľová

Ing. Ondrej Rabatin  
a Mgr. Ivetka Labaj

Lukáš Panda  
a Ivona Perželová

MUDr. Diana Bruňová  
a Ing. Jaroslav Čech

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. oslo-
boditeľov 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. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, JUDr. Simona Pa-

žinková, e-mail: simona.pazinkova@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.
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt 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 02.09.2020 do 18.09.2020.
Počet bytov: 1 
Číslo bytu   Adresa         Poschodie      Bytový dom     Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------
17  Obrancov mieru 4  1. poschodie  malometrážne byty  1,5-izbový     43,91 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, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 
na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne in-
formovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Povinnosť prekryť si horné 
dýchacie cesty rúškom, 
šatkou, šálom alebo inou 
vhodnou alternatívou 
platila od marca s určitými 
výnimkami. 

V septembri dochádza v  týchto 
opatreniach k  čiastočným zmenám, 
ktoré platia od 2. septembra 06.00 hod. 
do 14. septembra 18.00 hod. 

Výnimky z nosenia rúšok 
po novom pribudnú u:
n žiakov prvého stupňa základnej 
školy v interiéri školy v rámci výchov-
no-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti 
budú rúško na tvári akceptovať, jeho 
nosenie jednoznačne odporúčame) 
n žiakov so stredným a ťažkým men-
tálnym alebo sluchovým postihnutím

Neplatia už nasledovné výnimky 
z nosenia rúšok:
n pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov (napr. asistent 
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rám-
ci výchovno-vzdelávacieho procesu, 
n žiakov základnej a strednej ško-
ly v interiéri školy v rámci výchov-
no-vzdelávacieho procesu, 
n osôb s chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest s dychovou nedosta-
točnosťou a osôb s kožnými ocho-
reniami tváre, u ktorých by nosenie 
rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu 
(Táto výnimka bola kedysi stanovená 
aj s ohľadom na horúce dni počas let-
ných mesiacov, ktoré už v septembri 
nebývajú tak časté. Rovnako treba 
brať ohľad na to, že sa blíži obdobie 
zvýšeného výskytu respiračných in-
fektov.)

V opatrení naďalej ostávajú 
nasledovné výnimky:
n deti do 3 rokov veku, 
n osoby so závažnými poruchami au-
tistického spektra, 
n vodiči verejnej dopravy, ktorí sú 
sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb,
n žiaci pri konaní prijímacích skúšok, 
komisionálnych skúšok, jazykových 
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti 
na výkon povolania a pri ukončovaní 
výchovy a vzdelávania,
n poslucháči pri konaní štátnych ja-
zykových skúšok,
n deti v interiéri materskej školy 
a jaslí,
n osoby pri výkone športu,
n fotografované osoby na čas nevy-
hnutný pre výkon procesu fotografo-
vania,
n osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
n deti pristupujúcich k prvému sväté-
mu prijímaniu,
n účinkujúci pri nakrúcaní audiovi-
zuálneho diela alebo výrobe programu 
a výkonných umelcov pri podávaní 
umeleckého výkonu,
n osoby vo wellness a umelých kúpa-
lísk,
n účastníci zotavovacích podujatí pre 
deti a mládež, vrátane personálu, pri 
všetkých aktivitách v rámci lokality, 
vyhradenej na konanie daného zota-
vovacieho podujatia, ako aj pri pobyte 
vo voľnej prírode,
n zamestnanci vykonávajúci prácu 
v  spoločnom pracovnom priestore, 
ak  sú od seba, alebo od iných osôb 
vzdialení minimálne 2 metre, ale-
bo zamestnanec, ktorý sa nachádza 
na pracovisku sám.

úvzsr

Povinnosť nosiť rúško



n	11. septembra od 09.20 hod. do 11.50 hod., úseky: Ul. močarianska 
č. d. 154 – 194 párne, 119 – 161 nepárne

n	17. septembra od 09.00 hod. do 13.10 hod., úseky: Ul. konečná 16, 
ČOM: 0000623395, EIC: 24ZVS0000069143J, Ul. konečná 18, ČOM: 
0000623397, EIC: 24ZVS0000069161H, Ul. konečná 18, ČOM: 
0000623398, EIC: 24ZVS00000691659, Ul. konečná 20, ČOM: 
0000623399, EIC: 24ZVS00000691691, Ul. konečná 20, ČOM: 
0000623400, EIC: 24ZVS00000691837

n	17. septembra od 09.00 hod. do 13.10 hod., úseky: Ul. konečná č. 1 – 
11 nepárne, 10 – 20 párne a garáže pri č. 11

n	18. septembra od 09.00 hod. do 11.30 hod., úseky: Ul. meďovská č. d. 
30 – 44 párne

n	24. septembra od 09.00 hod. do 13.50 hod., úseky: Ul. J. Alexyho 
1, ČOM: 0000372293, EIC: 24ZVS0000047365N, Ul. Štefánikova 1, 
ČOM: 0000434621, EIC: 24ZVS00000181398 

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.  

Tel.: 0944 009 259
n	Predám starší RD, postavený v roku 1972, po čiastočnej 

rekonštrukcii – nová strecha a plastové okná v prekrásnom 
a tichom prostredí dedinky Husák, 37 km od Michaloviec. V dome 
je plynové kúrenie, možné kúrenie aj tuhým palivom. K domu 
prináleží vínna pivnica, sad, garáž. Tel.: 0908 446 411

n	Hľadám prenájom 1-izbového bytu, nezariadený, na najvyššom 
poschodí (7., 8. poschodie). Tel.: 0907 084 720 

n	Hľadám do prenájmu 1,5-izbový byt, nezariadený, na najvyššom 
poschodí. Tel.: 0907 474 907

n	Predám rohovú gaučovú súpravu zelenej farby, rozťahovacia 
s úložným priestorom + kreslo, slovenská výroba, vo veľmi dobrom 
stave. Cena 300 €. Dohoda možná. Tel.: 0907 769 185

malý oznamovateľ

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 02.09.2020 do 18.09.2020. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 
Počet bytov: 1

Číslo bytu       Adresa            Poschodie      Počet izieb     Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
        4          l. Okružná 92A    1. poschodie        1-izbový                 26,31 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. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovania

spomienka

Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach.
Chceme sa poďakovať susedom a známym, 

ktorí sa pre obmedzenia karantény nemohli 
zúčastniť na smútočnom obrade manžela, otca, dedka 

KAROLA ADÁMEKA
za prejavenú podporu, úprimné slová útechy 

a kvetinové dary. 
rodina Adámeková

S bolesťou v srdci znamujeme, 
že 2. augusta vo veku 79 rokov nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a brat 

KLAUS SCHOTTEK
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej 
rozlúčke. Zvlášť ďakujeme dekanovi, duchovnému 
otcovi Stanislavovi Pavúkovi.
smútiaca rodina

Dňa 7. septembra uplynie 20 rokov 
od náhlej smrti manžela a otca 

VIKTORA HURU
s láskou spomína manželka, 

syn Peter a dcéra Jana 
s rodinami

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

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk



8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Prázdniny plné športu 
i nových vedomostí

Podporte náš
basketbalový klub

Letné prázdniny zaklopali 
na dvere tohto roku trošku 
netradične. Žiaci od marca 
„sedeli doma“ a viac ako 
učenie im chýbal pohyb.

Myšlienky usporiadať letnú ško-
lu sa preto chytili aj vo Florbalovom 
klube Eastern Wings Michalovce 
a v spolupráci so ZŠ T. J. Moussona 
pripravili pre deti vo veku od 6 do 
15 rokov Letnú florbalovú školu. 
Počas dvoch turnusov sa vystrieda-
lo viac ako 40 detí, ktoré spoznali 
dnes veľmi populárny florbal, nau-
čili sa pravidlá hry, základy športo-
vého tréningu a zistili, že dôležitá 
nie je len rozcvička ale aj pitný re-
žim a  správna životospráva. Pohy-
bu bolo v tejto školičke dosť a preto 
poobede prišlo na rad aj vzdeláva-
nie a ako inak, ak nie interaktívne. 

Na Vinianskom hrade spoznali 
históriu blízkeho okolia a  preniesli 

sa do čias rytiera Alberta. Nasáva-
nie vedomostí a  praktických zruč-
ností ich čakalo aj v  Sobranciach 
na  dopravnom ihrisku. Veď kto sa 
dnes zaobíde bez vozidla, hoci len 
na vlastný pohon? V letnej škole pl-
nej športu a pohybu nesmeli chýbať 
ani olympijské myšlienky. V  spolu-
práci s  Olympijským klubom Mi-
chalovce  deti spoznávali olympij-
ské symboly, históriu olympijských 
hier, súťažili, kreslili, písali básne 
s olympijskou tematikou a vytvorili 
skutočnú olympijskú dedinu, v kto-
rej zaviala olympijská vlajka, zaznela 
hymna a  zahorel olympijský oheň. 
Týždeň rýchlo ubehol a  posledný 
deň si mladí športovci merali sily 
vo florbalových zručnostiach a v mi-
niturnaji boli hráčmi, rozhodcami 
i  trénermi svojich tímov. Po  toh-
toročnej premiére vo florbalovom 
klube už vedia, že brány letnej školy 
budú chcieť otvoriť aj o rok.

rh

Ako mládežnícky 
basketbalový klub 
z Michaloviec 
sa uchádzame o grand 
spoločnosti Niké z fondu 
pre budúcnosť športu. 

Hlasujte za naše video 1. BAS-
KET KLUB MICHALOVCE lajkom 
(páči sa mi to) na https://nikefond-
sportu.sk/video/1-basket-klub-mi-
chalovce/ a podporte basketbal 
v našom meste. 

Naši tréneri sa venujú de-
ťom už  od predškolského veku až 
po  juniorov. Budujeme v  nich po-
zitívny vzťah k  pohybu a  celkovo 

k športu, ktorý ich bude sprevádzať 
celý život. Naším cieľom je vycho-
vať nielen reprezentantov Sloven-
ska, ale aj dobrých ľudí pre spoloč-
nosť. Aby sme sa mohli zlepšovať 
a ukázali deťom, že to čo robia, 
má zmysel, musíme sa vzdelávať 
a porovnávať s lepšími s cieľom po-
sunúť našu prácu kvalitatívne zno-
va o niečo vyššie. Dotáciu z Fondu 
pre budúcnosť športu by sme radi 
využili pre našich hráčov a  tréne-
rov na účasť na medzinárodných 
turnajoch a  kempoch, nákup ino-
vatívnych tréningových pomôcok 
a podporili takto odborníkov, ktorí 
pracujú s mládežou. 

Peter Biganič

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

Futbal
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
12. 9., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 6. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
13. 9., 11.00 hod., I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
5. 9., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 

MFK ZEMPLÍN – FC KOŠICE
12. 9., 10.00 a 12.00 hod., I. LMD U15, U14 
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – TJ SLAVOJ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
6. 9., 15.30 hod.

AFK TOPOĽANY – 1. ŠK TATRAN SPIŠSKÉ VLACHY 
20. 9., 15.00 hod.
IV. liga Juh, dospelí VsFZ, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – ŠK NACINÁ VES
6. 9., 15.30 hod.

TJ SOKOL MOČARANY – FK TJ LOKOMOTÍVA ŠM MICHAĽANY
20. 9., 15.00 hod. 
V. zemplínska liga muži, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – HC DAC DUNAJSKÁ STREDA
5. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 2. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
15. 9.,12.00 hod, I. LSD – 3. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
15. 9., 10.00 hod, I. LMD – 3. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Strelectvo
POHÁR PREDNOSTU OÚ MICHALOVCE – STRELECKÝ TROJBOJ
13. 9., 14. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ZA HISTÓRIOU HRADU ČIČVA      
13. 9. 
Info: www.kstmichalovce.sk

SUCHOU NOHOU PO LABORCI
12. 9., 39. ročník
Info: www.kst-turista.sk


