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Akadémia pri príležitosti storočnice vzniku Gymnázia v Michalovciach

AKO SME 

CHVÁLILI ČAS

Pre žiakov Gymnázia Pavla 
Horova i širokú verejnosť boli 
určené dve predpoludňaj-

šie predstavenia, hlavný program 
začal popoludní. Okrem bývalých 
a  súčasných pedagógov a nepeda-
gogických pracovníkov či  absol-
ventov školy sa ho zúčastnili viacerí 
pozvaní hostia – poslanci NR SR 
z nášho mesta Miloš Svrček, Viliam 
Zahorčák a Milan Potocký, predse-
da Košického samosprávneho kraja 
(zriaďovateľa školy) Rastislav Trnka, 
predstavitelia samosprávy Micha-
loviec, zástupcovia verejnej správy, 
akademickej obce, inštitúcií, orga-
nizácií, partnerských škôl a cirkví. 

Po slávnostnom až hymnickom 
úvode v podaní speváckeho zboru 
Pro Musica/Magnólia pod vedením 
Viery Džoganovej vystúpili na pó-
dium traja poslední riaditelia školy 
– Anton Hnáth, Viliam Zahorčák 
a  Rudolf Gadomský, aby sme im 
symbolicky poďakovali za  úspešné 
riadenie školy v minulosti. Následne 
predniesla súčasná riaditeľka Gym-
názia Pavla Horova, Katarína Olša-
vová, slávnostný príhovor, v ktorom 
zhrnula doterajšiu históriu školy, 
naznačila ciele do budúcnosti a po-
ďakovala všetkým, ktorí prispeli 
k tomu, že michalovské gymnázium 
dnes predstavuje úspešnú výchov-
no-vzdelávaciu inštitúciu s boha-
tou minulosťou, o ktorú sa dá vždy 
oprieť. Storočné gymnázium po-
zdravila listom aj Zuzana Čaputová, 

prezidentka SR. Ďakovný list zaslal 
i Ján Horecký, minister školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR. Hos-
ťom sa tiež prihovoril predseda KSK 
Rastislav Trnka, pričom vyzdvihol 
významné postavenie školy v sys-
téme vzdelávania v regióne. Zria-
ďovateľ pripravil pre gymnázium 
i  darček v podobe nového veľkého 
športoviska v jeho areáli, ktoré bude 
slúžiť žiakom, klubom aj verejnosti. 
Jeho výstavba začne na jar budúce-
ho roka. 

Samotný kultúrny program 
pozostával z hudby, tanca, spevu, 
hovoreného slova, krátkych fil-
mových dokumentov, prezentácií 
i zo spomienok bývalých absolven-
tov na roky štúdia či z pripomenu-

tia si bývalých učiteľov a riaditeľov 
v podaní žiakov a absolventov školy 
– Branka Ladiča (dirigenta SND), 
Milana Zimnýkovala (rozhlaso-
vého a televízneho moderátora), 
Daše Kostovčik (speváčky), Igora 
Loškára (operného speváka), Kris-
tiána Dufinca a kapely Iconito, Ši-
mona Čižmára (recitátora), Mateja 
Kornúca (akordeonistu), ale i  čle-
nov tanečnej školy Grácia, SZUŠ 
TALENT-UM, TS Slniečko a  FS 
Zemplín, z  ktorých mnohí študu-
jú na Gymnáziu P. Horova, ako  aj 
súčasných učiteľov Mateja Starjá-
ka, Beáty Semkovej alebo Brigity 
Porvazníkovej. Celým programom 

Vyvrcholením niekoľko mesiacov trvajúcich osláv storočnice vzniku Gymnázia 
v Michalovciach bola slávnostná akadémia, ktorá sa konala 14. októbra vo veľkej 
sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. 

Šikovné 
ruky
na tvorivých dielňach
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8 pozývame...

ASTRONOMICKÉ 
POZOROVANIE 
PRE VEREJNOSŤ

28. októbra 
o 18.30 hod.

Krajská hvezdáreň 
a Zemplínske kultúrne 

centrum

JASENOVSKÍ 
MUČENÍCI 
VO SVETLE 

VZKRIESENIA
výstava obrazov 

sestry Marije z kláštora 
v Jasenovci

do 21. novembra
malá galéria MsKS

VÝBER Z TVORBY 
AUTOROV 
ZEMPLÍNA

do 2. novembra
Mestská galéria Zlatý 

býk

HABSBURGOVCI 
A SZTÁRAYOVCI
do 31. decembra

Zimná záhrada 
Zemplínskeho múzea

pokračovanie na 2. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Ňigda človek ňe je spokojni zos tim, co dňeška je pre ňoho dobre. Furt še 
budze snažic viľepšic veci tak, žebi bulo jutro inakši jak dnešok. Od maľučka 
še cali život pripravujeme robic ľepši. Jeden zna frišno behac. Druhi šumňe 
špivac. Treci šikovňe tancovac. Od talentu veľo zaľeži. No ňemeňej potrebna 
je snaha, ušilovnojs. Natrafic i na takich, co tomu rozumeju. Najs podporu 
i potrimac, kec še šicko ňepodari na perši raz. Nakoňec muši buc z toho i da-
jaki chašeň. Žebi najlepši bul i pre druhich prinosom. 

Abo choľem druhim to na obďiv i radojs prinašalo. U živoce sebe mušime 
najs mesto i vtedi, kec sme ňe najľepši. Bo i u fotbaľe treba ňeľem trenerov 
aľe i hračov. Muša tam buc i ďivaci. Bez ňich je to ľem kopaňe do lopti. Tak 
mi še pocešil i pri študovaňu predvolebňich materijalov. 

Teľo dobrich napadov. Šerco mi podskočilo. Ľem mi kuščok zažimňel, kec 
mi vžal papir i pingalu. Na papir mi klad, keľo to šicko budze koštovac. Žim-
ni pot me obľal. Popatrel mi na tohoročňi rozpočet mesta, keľo še nagazdo-
valo toho roku našich peňeži. Dajak mi sebe to ňeznal usporjadac. Šak to vi-
chodzi na vecej jak dvadcec roki. Ľem kec budu dobre i stabilne ceni. Jagbač 
tu ňemame dajakoho „Koprfilda“. Ozdaľ aňi vlastňika Alaďinovej čaroďejnej 
lampi. Bo kec še trižvo popatrime, keľo roboti bi trebalo spravic, ta še rozum 
zastavi. Bo ňichto na svojich materijaloch ňepiše, dze na to vežme peňeži. 
Jake budu daňe. Či sebe zna predstavic, či na to budze mac peňeži. Bo pome-
novac problematiku išče ňeznamena aj realne problem virješic. Od nakrešľe-
ňa projektu po postaveňe domu treba ňeľem času, no i peňeži. 

Nam už ňič inšo ňeostava, ľem dobre voľic. Ijs gu voľebnim urnom. Dac 
svuj hlas tim, co o tim šickim maju vedomosci. Co už daco doteraz nagazdo-
vaľi. Žebi nam počas štiroch rokov dobre spravovaľi „našo peňeži“. Bo spravic 
daco dobroho še i nam prida. I ruku gu tomu priložime. Ľem vtedi budze 
dobre, kec še daľej posuňeme. Bo Mihaľovce našo mesto a  z  ňoho ucekac 
nechceme. Bo ľudze chcu, žebi u Mihaľovci dobre bulo. 

Vaš Mižo z varoša

Ľudze chcu...

ZMENA LETNÉHO ČASU 
NA ZIMNÝ
v nedeľu 30. októbra o 3.00 hod. 
ráno posunieme hodiny 
o hodinu späť, t. j. nastavíme 
ich na 2.00 hod.
Striedanie času by malo v celej Európskej 
únii pokračovať ešte minimálne do konca 
roku 2026.

VRBOVČAN NA DUKLE 
Denné centrum č. 10 Vrbovec zorganizovalo 7. októbra jednodňový pozná-
vací výlet na Duklu. Účastníci akcie konanej pri príležitosti 78. výročia SNP 
a oslobodenia si na kolonáde vedúcej k Pamätníku Československej armády 
na Dukle prezreli vygravírované mena 1265 príslušníkov 1. Čs. armádne-
ho zboru v ZSSR, ktorí padli v Karpatsko-duklianskej operácii. Pred sochou 
československého vojaka, ktorý  vzdáva na poctu zbraň svojim mŕtvym spo-
lubojovníkom, členovia zájazdu zapálili kahance a spoločne vzdali úctu. 
Prezreli sme si aj Aleju hrdinov Dukly s uznaním, ako je dôležitý mier.

Ing. Miroslav Prega

Október sa niesol 
v pokračovaní aktivít 
v rámci projektu Umením 
búrame hranice z programu 
ENI cezhraničná spolupráca 
Maďarsko-Slovensko-
Rumunsko-Ukrajina. 
K týmto aktivitám navyše 
sa mesto zaviazalo, keďže 
projekt sa predlžuje 
do konca tohto roka.

Sto záujemcov si 4. a 5. októbra 
mohlo opäť dekupážou, výrobou 
vlastných ornamentov a  patinova-
ním ozdobiť krabičky, ktoré budú 
slúžiť nielen ako ozdobný doplnok 
či darček, ale aj spomienka na tvori-
vé dielne pod vedením pedagogič-
ky Aleny Niklasovej, ktorá svojou 
dobrou náladou a  prístupom vždy 
namotivovala účastníkov k vydare-
ným a originálnym výtvorom.

Dobrá nálada pokračovala aj na 
ďalších tvorivých dielňach s  nároč-
nejšou technikou Tiffany. Účastníci 
pod vedením lektorky Emílie Ru-
dincovej vytvorili vlastnými rukami 
originálne šperky. A v neposlednom 
rade práca s  ovčím runom oslovila 
skupinku žiakov prváčikov, pre kto-
rých to bola prvá takáto skúsenosť, 
vytvoriť si pestrofarebné lístočky 
podľa vlastnej fantázie. Rovnako 
aj neskoršia skupinka starších žiakov 
oživila priestory galérie a  prispela 
k  dodržaniu zámeru projektu, oslo-
viť aj mladšie ročníky a  pozvať ich 
do krásnych priestorov galérie, v kto-
rých momentálne prebieha výstava 
Výber z  tvorby autorov Zemplína, 
rovnako financovaná z projektu.

Veríme, že tak ako toho roku sa 
nám darilo zorganizovať rôznorodé 
aktivity pre všetky vekové kategórie, 
tak v takomto duchu sa bude pokra-
čovať, aby sa naplnili ciele projektu. 

mh

Šikovné ruky 

moderátorsky sprevádzali učiteľka 
Slávka Štovková a žiak gymnázia 
Gabriel Kuriľak. 

Celá akadémia sa pritom niesla 
v duchu motta „... chválime čas“. 
Čas totiž škole prial, veď vychovala 
množstvo významných absolven-
tov, ktorí sa presadili v rôznych ob-
lastiach doma i v zahraničí (celkovo 
bolo zdokumentovaných 440 ma-
turantských tried či skupín a 14 097 
abiturientov), a našla si  svoje zod-
povedajúce miesto v sústave stred-
ných škôl nielen v rámci regiónu, 
ale aj celého Slovenska. 

V samotnom závere progra-
mu odznela, opäť v podaní zboru 
Pro  Musica/Magnólia a opernej 
speváčky Antónie Novákovej, pie-
seň Stokrát chválim čas s upra-

veným textom od Samuela Naďa 
(Saul), predstavené bolo aj uprave-
né (rebrandované) logo gymnázia. 

Režisérsky celú akadémiu pri-
pravili Slávka Štovková, Alena Va-
siľová, Matej Starják a Helena An-
dreeva, technickú stránku zabez-
pečovali Mária Spišáková a Otília 
Heveryová. 

Pozvaní hostia, absolventi i  ve-
rejnosť slávnostnú akadémiu vysoko 
ocenili a zaželali našej inštitúcii ešte 
mnoho rokov, veľa motivovaných 
pedagógov a šikovných žiakov. Vďa-
ka tiež patrí KSK a všetkým partne-
rom i sponzorom, aj s ich prispením 
sme mohli dôstojne osláviť toto vý-
znamné jubileum našej školy. 

Gymnázium Pavla Horova 
v Michalovciach

Ako sme chválili čas
dokončenie článku z prvej strany
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Aj v Michalovskom 
domove seniorov 
je mesiac október spájaný 
s aktivitami zameranými 
na intenzívnejšie prejavy 
úcty k starším, a to aj 
prostredníctvom rôznych 
kultúrno-spoločenských 
podujatí. 

Tento rok sa stretnutia spoje-
né s  kultúrnym programom konali 
pravidelne každý týždeň počas celé-
ho mesiaca. Začiatkom októbra sme 
v kaplnke nášho zariadenia privítali 
žiakov tanečnej školy Grácia a spe-
vácku skupinu Hnojňane. Svoju lite-

rárnu básnickú tvorbu odprezento-
val v rámci programu jeden z klien-
tov zariadenia, Štefan Poľaško. Po-
zdraviť našich klientov a prihovoriť 
sa im prišli aj predstavitelia mesta. 
V ďalšom týždni pre našich klientov 
pripravili program žiaci ZŠ Pavla 
Horova.

Život seniorov v michalovskom 
domove je dôkazom toho, že aj je-
seň života má svoje čaro. Klientom 
sa veľmi páčili vystúpenia a odchá-
dzali z podujatí s pocitmi nadšenia, 
plní rozhovorov a očakávaní ďalších 
akcií. Všetkým účinkujúcim zo srd-
ca ďakujeme za vytvorenie príjem-
nej atmosféry a zanechanie hlboké-
ho umeleckého zážitku.

mds

Október v Michalovskom domove seniorov

Jediný spôsob, 
ako sa starobe vyhnúť, 
je zomrieť mladý. Vrásky, 
vysoký vek a starobu teda 
možno brať aj ako výsadu, 
ktorá mnohým nemusí byť 
dopriata. 

Hoci sa starnutie spája s odcho-
dom do dôchodku a  ukončením 
pracovných aktivít, nemusí to zá-
roveň znamenať koniec činorodej 
aktivity. 

Mesto Michalovce vytvára svo-
jim seniorom podmienky na to, 
aby mali tieto potreby naplnené 
aj prostredníctvom denných centier 
seniorov. Denné centrá sú regis-
trovanou sociálnou službou a ich 
zriaďovateľom je Mesto Michalovce. 
Na území mesta pracuje desať den-

ných centier, ktoré združujú približ-
ne 700 seniorov. Centrá seniorov 
slúžia ako spoločenské strediská, 
sú miestom zábavy a aktívneho trá-
venia času pre dôchodcov. Ich hlav-
ným poslaním je podnecovať aktivi-
tu seniorov, začleňovať ich do života 
spoločnosti, zbavovať ich pocitu 
osamelosti, uspokojovať ich kultúr-
ne a spoločenské potreby a podpo-
rovať osobné záujmy a záľuby. Mesto 
Michalovce financuje všetky nákla-
dy na chod centier, zabezpečuje pra-
videlnú údržbu priestorov, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta, financuje rôz-
ne kultúrne a spoločenské aktivity.

Počas celého októbra sa v den-
ných centrách konali slávnostné 
stretnutia pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. Pre seniorov sú mi-
lou príležitosťou, aby si uctili prácu 
svojich kolegov a  odmenili jubi-
lantov dožívajúcich sa okrúhlych 

životných výročí. Priebeh slávnost-
ných schôdzí poukazuje na bohatú 
činnosť seniorov v  našom meste, 
na ich vitalitu v tomto období živo-
ta a je najlepšou pozvánkou pre se-

niorov, ktorí zatiaľ nie sú organi-
zovaní, ale  chýba im spoločnosť 
a mnohostranné aktivity, aby zaví-
tali do kruhu svojich rovesníkov.

msú

Úcta k starším v denných centrách

ZABLAHOŽELALI SME SENIOROM 
JUBILANTOM 
V Michalovciach je tradíciou, že v októbri, Mesiaci úcty 
k  starším, si Mesto chce uctiť seniorov, osobitne však 
tých, ktorí sa v  danom roku dožívajú okrúhleho život-
ného jubilea. Po dvoch rokoch pandemických obmedzení 
sme sa k tejto tradícii opäť vrátili v stredu 19. októbra. 
Do veľkej sály mestského kultúrneho strediska prišlo 
postupne počas piatich stretnutí dovedna približne 1500 
seniorov, ktorí v rokoch 2020 až 2022 oslávili svoje jubile-
um. Seniorom sa prihovoril, k narodeninám zablahoželal 
a odovzdal drobnú pozornosť zástupca primátora Miro-
slav Dufinec. Stretnutia spríjemnilo vystúpenie ženskej 
speváckej skupiny Folklórneho súboru Zemplín.

rr

Mesiac október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším Valným zhromaždením Organizácie spojených národov 
ešte v roku 1990. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že našich starkých si máme vážiť a ctiť, dávať 
im najavo svoju náklonnosť a lásku. 

ABY JESEŇ ŽIVOTA BOLA KRÁSNYM BABÍM LETOM
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Po dvojročnej prestávke 
spôsobenej pandémiou 
sa 12. október niesol 
v znamení farieb strednej 
zdravotníckej školy. 

Ani chladné a  veterné počasie 
nás neodradilo usporiadať 10. roč-
ník Dňa Strednej zdravotníckej ško-
ly v  Michalovciach. Na tomto pod-
ujatí sme širokej verejnosti predsta-
vili študijné odbory praktická sestra, 
masér a farmaceutický laborant.

Priamo na námestí bol priprave-
ný bohatý program. Mladí zdravot-
níci merali krvný tlak, odoberali krv 
na zistenie hodnoty glykémie, zisťo-
vali krvnú skupinu či podiel celko-
vého a viscerálneho tuku v tele. Lá-

kavou ponukou bola možnosť využiť 
klasickú masáž rúk, krčnej chrbtice 
a  zábalov pod odborným vedením 
vyučujúcich. Upútali ukážky prvej 
pomoci či ukážky obväzovej techni-
ky. Michalovčania mali tiež možnosť 
pristaviť sa pri stánku virtuálnej rea-
lity a pozrieť si stavbu ľudského tela. 
Podujatie spestrili ukážky enkausti-
ky, ktorá je jednou z aktivít dobro-
voľníctva na našej škole. Okoloidúci 
sa zohriali pri ochutnávke bylinných 
čajov, ktoré pripravili mladí farma-
ceutickí laboranti.

V  spoločnosti Michalovčanov 
sme strávili príjemný deň, ktorý pri-
niesol prospešné podujatie so symbo-
likou číslice 2 – teda zrealizovaných 
bolo 2 222 praktických výkonov.

PhDr. Bibiána Lojanová

Žijeme neľahké časy, 
v ktorých mnohým ľuďom 
chýba nádej. Možno aj preto 
sa mestské kultúrne 
stredisko rozhodlo 
pre sprostredkovanú 
výstavu ikon, ktorých 
autorkou je výtvarníčka 
– rehoľná sestra žijúca 
v obnovenom kláštore 
Jasenovac. 

V Jasenovci bol koncentračný tá-
bor, ktorý bol založený v roku 1941 
a  zrušený v roku 1945. Mediálne 
zdroje uvádzajú, že na tomto mieste 
bolo aj fašistom zle. V tomto mieste 
smrti zomrelo množstvo Židov, Sr-

bov a Rómov. Sestra Marija ako re-
hoľná sestra dala tejto temnej realite, 
ktorá patrí k histórii Jasenovca, po-
žadovaný duchovný rozmer. Len ten 
môže dať hrozivej realite páchanej 
na ľuďoch, ba dokonca deťoch, zmy-
sel. Ikona vo všeobecnosti je obraz 
plný symbolov a rovnako je symbo-
lom stálosti. Sú písané v Kopasko-
va-arménsko-gruzínskom štýle. 

Nádej možno vnímať v dvoch 
aspektoch. Jedným je farebnosť ikon 
a tým druhým je svetlo vzkriese-
nia, ktoré možno vnímať vo viere. 
Za zmienku stojí, že o charakter pu-
tovnej expozície sa pričinili zástup-
covia pravoslávnej cirkvi. 

Expozícia je verejnosti dostupná 
do konca novembra. 

MsKS

Jasenovskí mučeníci Zdravotníci v uliciach

Svetová federácia 
duševného zdravia 
vyhlásila v roku 1991 
10. október za svetový deň 
duševného zdravia.

Pri tejto príležitosti sa v  našom 
regióne snažíme zvyšovať povedomie 
o  otázkach duševného zdravia. In-
tegra – združenie pre duševné zdra-
vie pripravilo v dňoch 10. – 14. ok-
tóbra výstavu s  názvom Moja duša. 
Išlo o  výstavu ručných prác ľudí 
s psychickými problémami, prijíma-

teľov sociálnych služieb Integry. Ma-
teriál pre túto aktivitu finančne po-
mohlo zabezpečiť Mesto Michalovce, 
ktoré oblasť duševného zdravia dlho-
ročne podporuje. Výstava prebiehala 
v  priestoroch Zemplínskej knižnice 
G. Zvonického v Michalovciach.

Zároveň sme v tomto týždni za-
merali svoje aktivity na prevenciu 
duševného zdravia u mladých ľudí. 
Študenti zo Strednej zdravotníckej 
školy v Michalovciach, Vysokej ško-
ly zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Michalovciach a Strednej 
odbornej školy obchodu a  služieb 

v Michalovciach mali možnosť zú-
častniť sa unikátneho programu 
s názvom „Šialený? No a!“.

Zámerom programu bolo po-
ukázať na dôležitosť duševného 
zdravia, ale aj prebudiť porozume-
nie k  ľuďom s duševnými problé-
mami. Strach z  psychického ocho-
renia alebo  z  toho, že sa dostane-
me do  „blázinca“, je rovnako silný 
ako  obava z  konfrontácie s  dušev-
ným zdravím. Chceli sme mladým 
ľuďom pripomenúť, že ak má niekto 
akékoľvek problémy, pomoc vždy 
existuje. Každý piaty študent v triede 

zažíva stresujúce situácie, ktoré  vy-
ústia do  duševných ťažkostí. Trvá 
šesť až osem rokov kým títo ľudia 
vyhľadajú odbornú pomoc. A práve 
preto prichádzame s projektom „Šia-
lený? No a!“ do tried, medzi mla-
dých ľudí, aby sme tieto čísla znížili.

V súčasnej dobe projekt rozširu-
jeme, a preto ak vás prevencia du-
ševného zdravia zaujala, alebo máte 
vlastnú skúsenosť s  psychickými 
problémami, radi vás v  našom 
tíme privítame. Viac na www.siale-
ny-no-a.sk. 

Jana Hurová

Žiaci Základnej školy T. J. 
Moussona sa začiatkom 
októbra vybrali na 
dejepisnú exkurziu 
do susedného Rakúska. 
Cieľom bola cisárska Viedeň, 
sídlo cisára Františka 
Jozefa, oboznámiť sa so 
životom na cisárskom dvore 
a spoznať architektonické 
skvosty rakúskej metropoly.

Naše prvé kroky viedli do zám-
ku Schönbrunn, kde sa nachádza 
viac ako 1400 miestností a iba 40 
z  nich je sprístupnených verej-
nosti. Žiaci prechádzali komnata-
mi s  audiosprievodcom pri uchu 
a nadchýnali sa obdivuhodným 
umením majstrov tých čias. Ro-
kokový interiér zo 14-karátového 
zlata vyrážal dych. Ocitli sme sa 
na  miestach, po  ktorých kedysi 
chodievala Alžbeta Bavorská, na-
zývaná Sissi, Mária Terézia a jej 
deti, kde  žil a  pracoval samotný 
cisár. V  impozantnej Zrkadlovej 
sále muzicíroval Wolfgang Ama-

deus Mozart. Cez Čínsky kabinet, 
miesto tajných rokovaní Márie Te-
rézie, cez Modrý salónik sme sa do-
stali až k miliónovej izbe obloženej 
drahocennosťami z Indie a  Perzie. 
Majestátne krištáľové lustre boli 
dielom českých majstrov. V  okolí 
zámku sú  kúzelné francúzske zá-
hrady, plné jesenného kvetenstva 
a oranžéria. Táto rozprávková stav-
ba, ktorej sa hovorí aj viedenský 

Versailles, si nás získala svojou zla-
tožltou farbou, symbolom vtedajšej 
ríše.

Prehliadka pokračovala vo Vied-
ni. Pristavili sme sa pri budove 
Štátnej opery, od Hofburgu, rezi-
dencie Habsburgovcov, sme pokra-
čovali k ikone mesta, gotickej stavbe 
Dómu svätého Štefana zo 14. storo-
čia. Navštívili sme aj Theresienplatz 
so  sochou Márie Terézie, Graben-

strasse, Trojičný stĺp, torzá Vindobo-
ny, Prírodohistorické múzeum s viac 
ako 25 miliónmi objektov. V kaviar-
ničke hotela Sacher sme ochutnali 
pravú Sacherovu tortu a tiež sa prešli 
známou nákupnou uličkou Maria-
hilferstrasse.

Za úžasný výlet ďakujeme ve-
dúcej miestnej cestovnej agentúry 
pani Gajdošovej.

Mgr. D. Rudášová

Úspešný týždeň v rámci duševného zdravia 

Exkurzia do cisárskej Viedne
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V Európskom týždni 
športu počasie neprialo 
pohybovým aktivitám 
vonku. Deti v Materskej 
škole, J. A. Komenského 
2, športovali v triedach 
a v telocvični. 

Športové popoludnie s  rodičmi 
sme zorganizovali 6. októbra, keď 
sa na nás usmialo slniečko a  areál 
školského dvora sa zaplnil športu-
júcimi deťmi a  rodičmi. Všetkých 
prítomných privítala riaditeľka školy 
Gabriela Melniková. Pani učiteľka 
Jana Funfrovičová všetkých prítom-
ných vyzvala, aby si v spoločnej roz-

cvičke rozhýbali svoje telá a  mohlo 
sa začať športovať. Deti s  rodičmi 
absolvovali šesť športových disciplín 
na stanovištiach. Radosť, smiech, 
ale  aj športové nadšenie vyžarovalo 
zo všetkých. Najväčšou odmenou 
potom bolo získanie medaily a  od-
meny.

V závere športového popoludnia 
sa deti zahrali s obrovským padákom 
a ich športové zápolenie sa ukončilo 
veľkým potleskom a  krátkou taneč-
nou zábavou. O úspechu tohto podu-
jatia svedčia nielen natešené očká 
detí pri odchode, ale aj vyjadrenia ro-
dičov, že rozhýbať si svoje telo prídu 
k nám do materskej školy aj častejšie.

Alena Pinčáková

Rozhýbme sa spolu

Takmer po troch rokoch 
pozastavenia kultúrno-
spoločenských aktivít 
z dôvodu epidemiologickej 
situácie Materská škola na 
Ulici J. Švermu 8 opäť ožila. 

V  rámci celoeurópskeho pro-
jektu Európsky deň rodičov a  škôl 
sme v októbri zorganizovali výsta-
vu tekvicových produktov spojenú 
s grilovačkou. 

Vyše týždňa mali rodičia s deťmi 
možnosť uplatniť svoju kreativitu 
pri vyrezávaní tekvíc a ich premie-
ňaní na zaujímavé tvary, z ktorých 
vznikla v  exteriéri školy výstava. 
Deti veselo pobehovali okolo tekvíc 
a mali možnosť vidieť, že kreati-
vita rodičov nemala hraníc. Ich 
originálne výtvory sa pyšne týčili 
na školskom dvore a v tichosti strá-
žili pokojný popoludňajší spánok 
detí. Po  oddychu nastal čas zába-
vy. Rodičia postupne prichádzali 
pre svoje deti, s ktorými sa vybrali 
na  krátku prechádzku školským 
dvorom, spojenú s  obhliadkou vy-

stavených prác. Tak, ako je u  nás 
zvykom, pri tejto akcii si  rodičia 
mali možnosť doniesť svoje klobás-
ky či iné mäsové výrobky na  ope-
kanie na pripravených griloch. 
Na  bezpečnosť a  zásobovanie po-
trebným materiálom dozeral pán 
školník. Okrem toho mohli rodičia 
s deťmi ochutnať špeciality školskej 
kuchyne – guľáš a  pečené české 
buchty s  lekvárom, začo patrí veľ-
ká vďaka vedúcej školskej jedálne 
a  pani kuchárkam. Dym z  grilov 
sa niesol okolím a priateľská debata 
dospelých dotvorila radostnú atmo-
sféru tohto dňa. O spestrenie akcie 
sa postarala pani riaditeľka, vďaka 
ktorej do materskej školy zavítali 
psovodi z  Mestskej polície Micha-
lovce. Predviedli ukážku dolapenia 
zlodeja a poskytli informácie o svo-
jej práci a úlohe psa v tomto útvare. 

Môžeme konštatovať, že toto po-
poludnie sa vydarilo a prinieslo oča-
kávané ovocie – oddych rodičom, 
radosť a  nevšedný zážitok deťom 
a utuženie vzťahov medzi rodinami 
a školou. 

Iveta Čechovičová

Európsky deň 
rodičov a škôl

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
28. októbra o 18.30 hod., Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

 výstavy
TVORIŤ JE UMENIE
Juraj Kováč a Mária Kováčová, autorská výstava, do 4. novembra, 
Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

JASENOVSKÍ MUČENÍCI VO SVETLE VZKRIESENIA
výstava obrazov sestry Marije z kláštora v Jasenovci, do 21. 
novembra, malá galéria MsKS

VÝBER Z TVORBY AUTOROV ZEMPLÍNA
do 2. novembra, Mestská galéria Zlatý býk

STREDOVEK V MÚZEU
výstava, do 30. októbra, Zemplínske múzeum

POKLAD Z THROVIŠŤA
výstava bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

GRÉCKO NA ÚSVITE DEJÍN
zo zbierky cestovateľa Jána Hertlíka
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava v Galérii pod nebom

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
do 31. decembra, Zimná záhrada Zemplínskeho múzea

MLADÍ BÁDATELIA 
Vďaka schválenému projektu, ktorý finančne podporilo 
mesto Michalovce a Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 
5, n. o., boli zakúpené pre žiakov školy nové mikroskopy. 
Predmetom projektu bolo doplnenie technického vybavenia 
na modernú výučbu biológie. Našou snahou je vytváranie 
učebných príležitostí na podporu prírodovednej gramotnosti 
žiakov a cieľom prejsť od prevažne teoretického vyučovania 
k vyučovaniu praktickému. Chceme umožniť žiakom, 
aby si postupne osvojili dôležité spôsobilosti poznávacími 
metódami, a tým zároveň zlepšiť prístup žiakov ku kvalitnému 
vzdelávaniu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podpore projektu 
podieľali.

PaedDr. Zlatica Mrázová
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Richard Varga
Liana Kostovčiková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a Športové správy

od štvrtka 27. októbra 

Záznam 
Z osláv 100 rokov gymnázia 

v Michalovciach 
zo 14. októbra

počas týždňa vždy o 14:00 a 20:00

Vysielanie TV Mistral 
v digitálnej sieti UPC a ANTIK

Nájdete nás aj na 
www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na YouTube (Redakcia Mistral)
A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN 

– v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT 

INVESTIČNEJ VÝSTAVBY  

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce – odbor výstavby, životné-
ho prostredia a miestneho rozvoja, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor stavebníctvo
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)  odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru podmienkou
d)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

otázok testu a pohovoru: zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
zákon o obecnom zriadení) 

e)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
7. platová trieda v  rozpätí od 950,50 do 1141,00 eur podľa odpracovaných rokov. 
Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva 
osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.   
Pracovný pomer: 
na dobú určitú na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Náplň práce: 
•  Zabezpečovanie dozoru investičnej výstavby na stavbách realizovaných v in-

vestorstve Mesta. 
•  Vedenie inventarizácie majetku na rozostavaných stavbách.
•  Zabezpečovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb v investor-

stve Mesta.
•  Zabezpečovanie podkladov pre výberové konania pre spracovateľov projektovej 

dokumentácie a dodávateľov stavebných prác.
•  Zabezpečovanie územných rozhodnutí, stavebných a kolaudačných povolení 

na stavby v investorstve Mesta.
•  Príprava zmlúv o dielo pre projektové a stavebné práce.
Predpokladaný dátum nástupu: 1. 12. 2022
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní, 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, zna-

lostí a zručností,
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku o bezúhonnosti, t. j. že nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
d)  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých 

na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane 
osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 14. 11. 2022 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na adresu 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
Forma obsadenia miesta: 
Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na základe oso-
bitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Kontaktná osoba:
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP 
a zariadení MsÚ, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 30
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primáto-
rom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spra-
covanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. 
Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivo-
vané podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so zverejne-
ním výsledku a priebehu výberového konania.

Bc. Tomáš Podprocký  
a Miriama Hospodárová 

Marcel Bodnár  
a Mgr. Vladimíra Schmidtová

Samuel Lenárt  
a Nikoleta Kondášová 

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@msumi.sk, redakcia: 
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk, Mgr. Adela 

Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, 
tel.: 6864 707, 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, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

0 EURO SOUVENIR
100 rokov Gymnázia 

v Michalovciach
je v predaji 

v Informačnej kancelárii mesta Michalovce
(Nám. osloboditeľov 10, budova Zlatý býk)

cena 4,00 €/ks
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Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, kni-
hy, porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky na ben-
zín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 
piva, hliník, 1944), medaily, plakety, odznaky, etikety, účtenky, listy, 
obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, pod-
pivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom 
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.  
Tel.: 0944 009 259

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je byt a smútok v ňom.
Dňa 30. októbra uplynie rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel a otec 

JOZEF ĎUĎA
Tichú spomienku venuje manželka Mária, dcéry 
Monika a Miriam s rodinami.

Dňa 25. októbra uplynulo 20 rokov 
od úmrtia našej drahej mamičky 

ANNY ASVERUSOVEJ
rod. Hozzovej

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
spomínajú deti s rodinami

CHÔDZOU K LEPŠEJ KONDÍCII A NÁLADE 
Vzdať úctu starším môžeme rôznou formou. V Olympijskom klube 
Michalovce sa rozhodli pripraviť pre seniorov lekciu Nordic 
Walkingu. Ide o druh chôdze so špeciálnymi chodeckými palicami. 
Podujatie sa konalo pri jazierku Baňa, v prostredí na tento druh 
pohybu priam predurčenom. Na mieste sa zišla skvelá partia ľudí 
a slnko a farebná príroda boli hnacím motorom. Ďakujeme všet-
kým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

OK MI

Pri príležitosti Európskeho 
týždňa športu sme 
na atletickej dráhe 
Základnej školy, J. Švermu 
6, usporiadali súťaž 
vo vytrvalostnom behu. 

Pre daždivé počasie v septembri 
sme túto športovú akciu preloži-
li na október a vo štvrtok 6. ok-
tóbra nám počasie konečne prialo. 

Na štart sa v určených časových 
intervaloch postavili žiaci z 15 tried 
druhého stupňa. Celkovo 223 žia-
kov zabehlo 284,67 km. Najviac kôl, 
158, zabehli žiaci 7.C triedy, čo je 
spolu 42,66 km. Na druhom mieste 
sa umiestnila trieda 5.C s  počtom 

zabehnutých kôl 128, čo predstavu-
je 34.56 km. Tretie miesto obsadila 
trieda 8. C so 119 odbehnutými ko-
lami, čo je spolu 32,13 km. 

Žiaci prvého stupňa absolvovali 
vytrvalostné behy 7. októbra. 176 
žiakom z 12 tried sa spolu podarilo 
zabehnúť 186,30 km. Najviac kôl za-
behli žiaci 3.B triedy, 108 kôl, čo je 
spolu 29,16 km. Na druhom mieste 
sa umiestnila trieda 2.B s  počtom 
zabehnutých kôl 103, čo  je spolu 
27,81 km. Tretie miesto obsadila 
trieda 3.A s 92 odbehnutými kola-
mi, čo je spolu 24,84 km. Všetkým 
žiakom blahoželáme k  dosiahnu-
tým osobným výkonom a tešíme sa 
na ďalší ročník. Športu zdar!

Erik Anguš

Máme tu spomienku 
na zosnulých. Bude o niečo 
viac tých, ktorí nám 
sú drahí a zamestnávajú 
našu myseľ v spomienkach. 

Viac ako inokedy prekročíme 
brány cintorínov a pristavíme sa 
pri chladnom kameni, na ktorom 
zostane teplý dych vznešených spo-
mienok. Tí, ktorých sme poznali, 
boli predovšetkým dobrými ľuďmi, 
ktorí po sebe niečo zanechali. Čosi, 
čo pre nás bude symbolizovať stá-
losť tak potrebného dobra a krásy. 
To sú tie hodnoty, ktoré by v kaž-

dom z nás mali nájsť svojich pokra-
čovateľov. Nie preto, že to musíme, 
ale preto, že to naozaj chceme. 
Tým, kým boli oni, máme v pozi-
tívnom slova zmysle byť aj my. Kaž-
dý z nás má rovnakú príležitosť pri 
postupnom zvládaní životnej cesty. 

Chladný pomník je maják živej 
spomienky, ktorá je cestou k tým, 
ktorí prešli bránou smrti do plnosti 
života. Tým majákom, ktorý umož-
ní, aby sme obstáli v mori zla, ktoré 
je vo svete stále prítomné. Pomník 
je ako maják nádeje, ktorej svetlo 
by malo byť rozliate v každom ľud-
skom srdci. Je to nádej vzkriesenia. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Európsky týždeň športu

Spomienka 
na zosnulých

Správy z Kaplnky 
Ružencovej Panny Márie
Účastníci Sviečkovej 
manifestácie z roku 
1988 boli 25. marca 
tohto roku prítomní 
na modlitbovom stretnutí 
na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave.

Prosili tam prítomných zúčast-
nených, aby sa v  našich mestách 
a  dedinách zhromažďovali ľudia 
na verejných priestranstvách a mod-
lili sa Večeradlo modlitby s Pannou 
Máriou za víťazstvo jej nepoškvrne-
ného srdca až do ďalšieho 25. marca. 

Kto sa chce pripojiť k  tejto ich 
výzve, má možnosť aj v Michalov-
ciach v Parku mieru pred Krížom, 
ktorý stojí pred Kaplnkou Ružen-
covej Panny Márie, a  to vždy 25. 
v mesiaci so začiatkom o 16.00 hod. 
Prosíme dobrovoľníkov, ktorí chcú 

byť nápomocní pri skrášľovaní 
a údržbe priestorov okolo Kaplnky 
Ružencovej Panny Márie, aby sa 
prihlásili u Anny Ivanišovej osobne 
alebo na čísle 0902 201 849 a dosta-
nú bližšie informácie.

Je možné vytvoriť aj Ružencové 
bratstvo pri Kaplnke Ružencovej 
Panny Márie, resp. pri kríži pred 
kaplnkou a  stať sa členom Živého 
ruženca. Každý člen sa modlí den-
ne svoj pridelený jeden desiatok na 
stretnutí vždy 7. v  mesiaci, ktorý 
dostane od horliteľky Ružencové-
ho bratstva. Denne sa tento úmysel 
modlí za obrátenie hriešnikov a  ži-
vých aj mŕtvych členov Ruženco-
vého bratstva a má účasť na modlit-
bách a všetkých dobrách rehole Do-
minikánov. Prihlásiť sa môže každý 
vo veku nad deväť rokov. Stretnutia 
budú vždy 7. v mesiaci o 15.00 hod.

ai



Stretli sme šarkaňa
Som rodák z Michaloviec, 
ktorý od roku 2001 žije 
v USA. Môj 11-ročný syn 
Jakub tu hrá hokej a je 
fanúšikom NY Rangers. 
Rozhodol som sa vziať ho 
na zápas s Anaheim Ducks, 
v ktorom hrá aj náš rodák 
Pavol Regenda. 

Pred samotným zápasom sa nám 
podarilo dostať sa k VIP sedadlám, 
blízko striedačky Anaheimu. Keď 
prišli všetci hokejisti na ľad, snažili 
sme sa získať Paľovu pozornosť, ale 
on, ako aj ostatní hokejisti, bol sú-
stredení na prípravu zápasu a nesle-
dovali hľadisko. Po chvíľke však pri-
šiel ku striedačke napiť sa, a tak sme 
so synom začali skákať a kričať. Mali 
sme oblečené dresy Michaloviec 

a môj syn dres Slovenska a ako sme 
tam skákali, Pali nás zbadal a v tom 
momente sme vytiahli plagát s nápi-
som „Šarkaň Pali z Mihaľovec, šmar 
hokejku abo puk, dzekujeme”. Paľo 
sa pohľadom pozdravil, zasmial sa 
a hodil nám puk. 

Po rozkorčuľovaní zostal Pali  
posledný na ľade, prišiel ku striedač-
ke, zobral svoju extra hokejku a ho-
dil nám ju. Môj syn vyhlásil tento 
moment za najkrajší v živote. Hokej-
ka pôjde na stenu a puk možno do-
nesieme do Michaloviec na štadión.

Pali v tomto zápase získal prvé 
dva body v  NHL. A  možno že ho 
na lepší výkon motivovala aj naša 
podpora z Michaloviec. Chcem po-
ďakovať Palimu, pretože aj taká ma-
ličkosť z  jeho strany dokáže urobiť 
obrovské veci pre deti. Dzekujeme, 
šarkaň Pali z Mihaľovec.

Robert Polony

OPEN LIGA V KICKBOXE 
V sobotu 15. októbra sa v bardejovskej športovej hale 
uskutočnilo 6. kolo Open ligy SZKB v kickboxe za účasti 239 
štartujúcich z 25 klubov a troch krajín. Súťaže sa zúčastnili 
aj pretekári Športového Kickbox klubu Michalovce, Emma 
Sabadošová, Jakub Kaločay, Dávid Stanko a Damián Rosol. 
Domov priviezli sedem medailí. Ukážkové výkony podľa 
očakávania predviedli Emma a Jakub. Dávid ukončil svoj prvý 
zápas predčasne vysokým technickým a bodovým rozdielom 
nad súperom. Damián predviedol proti poľskému pretekárovi 
veľmi pekný výkon, no na víťazstvo to nestačilo. 

Ľuboš Takáč

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
1.BK – INTER BRATISLAVA
5. 11., 16.00 hod., I. liga U19 – Juniori, skupina Gold; ŠH GPH

1.BK – BK LOKOMOTÍVA SEREĎ
6. 11., 10.00 hod., I. liga U19 – Juniori, skupina Gold; ŠH GPH
Info: http://new.1bkmi.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA 
6. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 11. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – OFK VOJČICE
6. 11., 13.30 hod., V. liga Juh, dospelí VsFZ – 14. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Hádzaná
MŠK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
5. 11., 12.00 hod, I. LSD – 7. kolo

MŠK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
5. 11., 14.00 hod, I. LMD – 7. kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHKM SKALICA 
5. 11., 16.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MHKM SKALICA
6. 11., 10.15 hod., Extraliga juniorov 
ŽHK Michalovce – ŽHK 2000 – Šarišanka Prešov
30. 10., 13.15 hod., Extraliga žien

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HOBA BRATISLAVA
29. 10., 16.15 hod., Kaufland extraliga dorastu

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HOBA BRATISLAVA
30. 10., 10.15 hod., Kaufland extraliga dorastu 
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

Turistika
PIRNAGOV VRCH, KYJOV
6. 11. 
Info: www.kstmichalovce.sk

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

Zväz vojakov Slovenskej 
republiky, Klub Michalovce, 
zorganizoval v októbri 
2. ročník Memoriálu 
mjr. v.v. Dušana Lelláka 
O putovný pohár 
v bowlingu.

Mjr. Dušan Lellák bol dlhoroč-
ným členom zväzu vojakov a dlho-
ročným členom Rady klubu. Bol 
iniciátorom a organizátorom mno-
hých akcií, ktoré Rada klubu pri-
pravila pre svojich členov. Jednou 

z  nich boli aj bowlingové turnaje. 
Na jeho počesť sa Rada klubu roz-
hodla organizovať turnaj.

Druhý ročník memoriálu 
sa  uskutočnil 14. októbra. Zúčast-
nilo sa ho 45 členov. Medzi ženami 
najlepšie výsledky dosiahla Anna 
Zabloudilová, druhá skončila Jana 
Vrábeľová a  tretia Anna Hodáňo-
vá. Medzi mužmi zvíťazil Štefan 
Kozák, druhý skončil Ján Kačala 
a tretí boli Ivan Šepták a Pavel Ho-
dáň. Držiteľom putovného pohára 
za dosiahnutie najvyššieho počtu 
bodov sa stal Štefan Kozák. 

J. Vetrecin

Memoriál Dušana Lelláka


