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Odovzdali sme ocenenia Čin roka za roky 2019, 2020, 2021

TO NAJLEPŠIE, 

ČO V MESTE MÁME

Tradične sa slávnostné odo-
vzdávanie titulu konalo vždy 
v marci. Rok 2020 a opatre-

nia súvisiace s pandémiou spôsobi-
li, že sošky michalovského Pegasa 
spolu s  diplomom sa do rúk oce-
nených za uplynulé tri roky dostali 
až tohto roku. Slávnostný program 
spojený s odovzdávaním ocenení sa 
konal 8. apríla v mestskom kultúr-
nom stredisku. 

ČIN ROKA 2019
V  roku 2019 bol titul udelený 

ôsmim jednotlivcom: PaedDr. Ján 
Čižmár, Dávid Čižmár, PaedDr. 
Radmila Hajduková, Erik Kolesár, 
Nela Kucáková, Katarína Ondočíko-

vá, Peter Ondrík, Zuzana Sekletáro-
vá, a  štrnástim kolektívom: Detský 
spevácky zbor Pro Musica, Občian-
ske združenie Integra, Hádzanársky 
klub Iuventa Michalovce, Folklórny 
súbor Zemplín, Olympijský klub 
Michalovce, päťčlenné družstvo žia-
čok výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy, Štefánikova 20, ŠK 
Zemplín judo – družstvo žien, trie-
da IX. B, ZŠ T. J. Moussona, spoloč-
nosť Unomedical, s.r.o., Michalovce, 
Základná škola, Moskovská 1, Zá-
kladná škola, Školská 2,  Základná 
škola, Okružná 17, Základná škola 
T. J. Moussona, žiacky parlament 
ZŠ, Okružná 17. Medailóny o týchto 
ocenených sme uverejnili v  novi-

nách Michalovčan v  roku 2020 po-
stupne v číslach 8 až 11.

ČIN ROKA 2020
Špecifickosť roka 2020, po-

značeného pandémiou a všemož-
nými opatreniami, sa odzrkadlili 
aj v množstve návrhov na udelenie 
tohto titulu. Boli iba dva. V kategó-
rii jednotlivcov bola ocenená Slávka 
Jalčová a ako kolektív bolo ocenené 
Infekčné oddelenie Nemocnice Svet 
zdravia Michalovce pod vedením 
primára MUDr. Štefana Zambu. 
Medailóny o ocenených boli uverej-
nené v roku 2021 v novinách číslo 8.

Mestské zastupiteľstvo Michalovce začiatkom kalendárneho roka schvaľuje ude-
lenie titulu Čin roka. Návrh na jeho udelenie môže podať poslanec mestského 
zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné 
organizácie a občan najneskôr do 31. decembra bežného roka. Tento titul sa ude-
ľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mi-
moriadny výsledok v rôznych oblastiach života.
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pobačeňe Miža z varoša

Veľkonočna...

ČIN ROKA 2021
Za uplynulý rok bol titul Čin 

roka udelený pätnástim jednotliv-
com. 

Laure Borovičovej za získanie 
strieborného pásma na medzinárod-
nej akordeónovej súťaži Czech Ac-
cordion OnLine Competition 2021 
v  3. kategórii Deti 12 – 14 rokov 
a za strieborné pásmo v piatom roč-
níku Celoslovenskej online súťažnej 
prehliadky umeleckých škôl, organi-
zovanej Združením akordeonistov 
Slovenska (ZAS). Laura Borovičová 
navštevuje v  tomto školskom roku 
3. ročník 2. časti I. stupňa hudobné-
ho odboru zameranie Hra na akor-
deóne a 3. ročník 2. časti I. stupňa 
odboru zborový spev. Je členkou 
akordeónového súboru a zúčastňu-
je sa aj na výchovných, interných 
a benefičných koncertoch organizo-
vaných školou v rámci nášho mesta, 
regiónu, kraja a Slovenska. 

Ocenení boli aj Dominika Kin-
celová a  Milan Ruják. Športová 
dvojica získala titul majstrov Eu-
rópy v  katame-no-kata v  kategórii 
do 23 rokov na Majstrovstvách Eu-
rópy v  judo kata v poľskej Varšave 
v  júli 2021. Ide o  historicky prvý 
pár zo Slovenska, ktorý sa zúčastnil 
súťaže v  kategórii kata európskych 
rozmerov. Dominika Kincelová je 
jedna z najúspešnejších športovkýň 
oddielu ŠK Zemplín Michalovce, 
oddiel judo, vyše 20-násobnou 
majsterkou Slovenska, držiteľkou 
majstrovského stupňa 3. dan, roz-
hodkyňou kategórie a  krajskou 
predsedníčkou komisie rozhodcov. 
Milan Ruják je členom oddielu ŠK 
Zemplín Michalovce, oddiel judo, 
pravidelným medailistom z  maj-
strovstiev Slovenska v  zápase judo 
a  zároveň niekoľkonásobným maj-
strom Slovenska v  rôznych cviče-
niach kata. Je držiteľom majstrov-
ského stupňa 3.  dan, rozhodcom 
kategórie B a  predsedom krajskej 
športovo-technickej komisie.

Erik Kolesár bol ocenený titu-
lom Čin roka za získanie popred-
ných umiestnení so svojimi žiakmi: 
1. miesto žiaka Adama Paľovčíka 
v  hre na husliach na medzinárod-
nej súťaži v  Sátoraljaújhely v  Ma-
ďarsku – online, 3. miesto na me-
dzinárodnej súťaži The world of 
art – online, 4. miesta na medziná-
rodnej súťaži Prime violin – online. 
Žiačka Timea Fedorišinová získala 
pod jeho vedením 2. miesto v  hre 
na husliach na medzinárodnej sú-
ťaži v Sátoraljaújhely v  Maďarsku 
– online, 2. miesto na medzinárod-
nej súťaži The world of art – onli-
ne a  4.  miesto na medzinárodnej 
súťaži Prime violin – online. Erik 
Kolesár je učiteľom hry na hus-
liach, gitare a  violončele na ZUŠ 

na Štefánikovej ulici. Získal so svo-
jimi žiakmi desiatky popredných 
umiestnení na krajských, celoslo-
venských a  medzinárodných súťa-
žiach v klasickej aj populárnej hud-
be. Výrazné sú úspechy jeho žiakov 
v  celoslovenskej súťaži vo vlastnej 
tvorbe v  Revúcej. S  kapelami The 
Fusion a  Bonn sa zúčastnil mno-
hých koncertov a festivalov. Skupi-
na The Fusion nahrala dokonca dva 
CD albumy s vlastnými skladbami.

Nela Kucáková je žiačkou 6. roč-
níka Základnej školy T. J. Mousso-
na v  Michalovciach. Od začiatku 
v atletických disciplínach zdolávala 
svojich rovesníkov v  rámci mesta 
aj kraja. Vyskúšala si meranie síl 
aj  v  celoslovenskej atletickej súťa-
ži Čokoládová tretra, kde porazila 
nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Nela 
Kucáková reprezentuje naše mesto 
a Slovensko na medzinárodnej súťa-
ži Čokoládová tretra v Ostrave, kto-
rú pravidelne vyhráva od roku 2017. 
Ocenenie Čin roka jej bolo udelené 
za 1. miesto v  medzinárodnom 
kole súťaže Čokoládová tretra, tiež 
za zisk 2. miesta v skoku do diaľky 
na 16. ročníku Európskych det-
ských atletických hier 2021 v Brne, 
pri účasti 1500 detí zo 16 krajín, 
čím sa stala vicemajsterkou, a za ví-
ťazstvo v  behu na 60 metrov, čím 
sa stala detskou majsterkou Európy. 

Ocenenie Čin roka bolo udele-
né aj Mgr. Renáte Perunkovej, a to 
za získanie 1. miesta žiakov pod jej 
vedením v  celoslovenskom kole 
technickej olympiády. Renáta Perun-
ková je učiteľkou biológie a techniky 
na  Základnej škole T. J. Moussona 
a jednou z pedagógov, ktorí sa venu-
jú žiakom aj v čase mimo vyučova-
nia a dlhodobo s nimi dosahuje vy-
nikajúce výsledky. Pri práci so žiak-
mi je dôsledná, no úsmev jej neschá-
dza z tváre, a tým motivuje aj svojich 
žiakov k cieľavedomej činnosti. Pod 
jej vedením žiaci reprezentujú mesto 
i kraj.

Bc. Alena Niklasová, DiS. bola 
ocenená za získanie hlavnej ceny 
žiačky Dominiky Puchírovej na VI. 
ročníku celoslovenskej súťaže Bie-
nále detskej výtvarnej tvorby v Ga-
lante – Gabi. Ďalšia jej žiačka, Sára 
Dzurjová, získala 2. miesto na ce-
loslovenskej súťaži Talent, umenie, 
kumšt TUK. Alena Niklasová je pe-
dagógom výtvarného odboru ZUŠ 
Michalovce, Štefánikova 20. Lásku 
k umeniu rozdáva deťom už 35 ro-
kov. Skôr narodení si pod jej vede-
ním rozvíjajú svoj talent v  projekte 
Vzdelávanie a tvorivé dielne pre se-
niorov, ktorý je organizovaný v spo-
lupráci s Mestom Michalovce. Svoje 
skúsenosti z  celoslovenských tvori-
vých dielní, ktorých sa každoročne 
zúčastňuje, odovzdáva nielen svojim 

žiakom, ale aj pedagógom mater-
ských, základných aj stredných škôl 
a klientom DSS Anima Michalovce. 
Počas svojej profesionálnej dráhy 
dosiahla so svojimi žiakmi a  štu-
dentmi celý rad celoslovenských 
a medzinárodných úspechov.

Matej Uhľár je žiakom športovej 
triedy so zameraním na atletiku na 
Základnej škole, J. A. Komenského 
1. Titul Čin roka mu bol schválený 
za získanie striebornej medaily na 1. 
svetových školských majstrovstvách 
sveta v atletike, v športovej disciplí-
ne skok do výšky. Preteky sa usku-
točnili pod patronátom Medziná-
rodnej federácie školského športu 
(ISF) v  srbskom Belehrade. Sveto-
vých školských majstrovstiev sveta 
sa aj v čase pandémie zúčastnilo 27 
krajín sveta a  konali sa v  septem-
bri 2021. Na týchto majstrovstvách 
sveta si Matej zlepšil svoj osobný 
rekord o  šesť cm, a  to na 177 cm. 
Matej trénuje pod vedením učiteľa 
Mgr. Miroslava Kostovčíka.

PaedDr. Ľubica Šaffová pôso-
bí ako učiteľka na Základnej škole, 
J. A. Komenského 1. Žiaci sa pod 
jej vedením zúčastňovali mnohých 
regionálnych, krajských, celoslo-

venských i  medzinárodných súťaží 
a  dosiahli mnohé úspechy. V celo-
slovenskom finále súťaže Jazykové 
eso získali 1. miesto. Na celoslo-
venskom finále akreditovanej súťa-
že Jazykový kvet 2021 získali žiaci 
pod jej vedením 3. miesto, 2. miesto 
a tri prvé miesta. Certifikát za účasť 
získali žiaci na medzinárodnej pro-
jektovej súťaži Project competition 
2021 (vydavateľstva Oxford Uni-
versity Press) a tiež na medzinárod-
nej súťaži v písaní esejí International 
Essay Contest for Young People (MŠ 
VVaŠ SR a The Goi Peace Founda-
tion z Japonska), kde navyše žiacka 
práca postúpila na záverečné vy-
hodnotenie. 

Za mimoriadne úspechy v  ja-
zykových súťažiach boli ocenení 
viacerí žiaci. Sofia Janošová, Ma-
rek Senaj, Bruno Kanca, Terézia 
Husťáková, Tamara Popovičová 
a Karin Kotrlová. Zvíťazili v  troch 
kategóriách celoslovenského finále 
akreditovanej súťaže Jazykový kvet 
2021. Žiak Marek Senaj reprezento-
val školu a mesto už niekoľko rokov 
za sebou. Žiaci pracujú pod vede-
ním Mgr. Jozefíny Romanyszynovej.
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To najlepšie, čo v meste Michalovce máme
dokončenie článku z  pr vej  strany

Šňižok na vodičku premeňi,
Jarne slunočko i vitrik ceplučki

Mišeľ še takoj obmeňi 
Ľem radojsc i pocešeňe še pridaju,

Ftački od rana boži dzeň vitaju
Kvitočki hlavki gu ňebu dzvihaju
Pčolki cali dzeň kvitočki hľedaju

Bahňatka zoz žoltu farbu tancuju
Že žima skončila jasňe ukazuju. 
Ľem na novu radojsc še hotuju. 

Tak ľudzom je tota doba predstavena
Žebi še hotovaľi radojsc prejavic

Žebi ňezapomľi dušu sebe poľepšic.
Šicko plane moreňe ochabic,

Dolu vodičku šicke hrichi odplavic.
Zamocovac šicko kolo sebe i na sebe
Bo teraz še šicko nanovo zrodzuje

Ľem čista vodička dzivočki prikrašľuje
Ľem fajne jedzeňe šili dopolňuje

I nove kamaratstvo naďejne upevňuje. 

Ňichto ňezna, co na jutro budze
Zato še z Veľkej noci cešme i radujme

Prirodu sebe važme i ochraňujme 
Bo ľem vona je vzacnojsc ňenahradna 

Ľem jej še trimme na calim ceľe 
Zoz ňej me vzišľi i jej verňi budzme 

Bo bez ňej aňi mi na tim švece ňič ňemame
Zato naberme novej šili i moci 
Postarjac še o šicko kolo sebe 

O calu fajtu tich, co od nas radojsc čekaju.

ščešľive veľkonočne švjatki vinčuje Vaš Mižo z varoša



Michalovskú radnicu navštívila 
v sobotu 2. apríla delegácia 
z talianskeho mesta Civitavecchia. 
Toto prístavné mesto s 50-tisíc 
obyvateľmi leží 80 km 
na severozápad od Ríma. 

Taliani majú skúsenosti s migračnou vlnou 
v  predchádzajúcich rokoch, aj preto sa prišli 
na Slovensko pozrieť osobne, ako sa nám darí 
zvládať aktuálny príliv odídencov z  vojnovej 
Ukrajiny. Práve talianska vláda darovala Slo-
vensku v  uplynulých dňoch celé stanové mes-
tečko, kde  môže nájsť ubytovanie niekoľko 
stoviek utečencov na niekoľko týždňov. Toto 

miesto na Štúrovej ulici, ako aj registračné cen-
trum v  mestskej športovej hale, si pozreli Ta-
liani vedení poslancom tamojšieho národného 
parlamentu Allesandrom Battilocchiom. Ten zo 
svojej pozície ocenil Michalovce za príkladnú 
pomoc, ktorú samospráva venuje utečencom, 
aj nášmu postoju v tejto humanitárnej kríze. 

Na pôde mestského úradu zahraničnú de-
legáciu privítali zástupcovia primátora Jozef 
Sokologorský a  Jana Cibereová. Na stretnutí 
prišiel zo strany návštevy návrh vedeniu nášho 
mesta, aby sme sa stali partnerským mestom Ci-
vitavecchie. V prípade, že bude oficiálne doru-
čená takáto žiadosť, mesto Michalovce sa k nej 
s najväčšou pravdepodobnosťou postaví kladne. 

rr

3 AKTUALITY 

Viac ako dva roky sme sa 
z dôvodov protikovidových 
opatrení nemohli 
vo väčšom počte stretávať, 
čo platilo aj o stretnutiach 
so zástupcami 
michalovských pedagógov. 
Prvýkrát po dlhšom čase 
sme túto možnosť znova 
mali v pondelok 4. apríla. 

V  obradnej sieni mestského 
úradu privítal primátor Viliam Za-
horčák michalovských učiteľov pri 
príležitosti ich sviatku, ktorý mali 
v marci.

Prítomným pedagógom sa priho-
voril aj týmito slovami: „Najväčším 
ocenením práce pedagóga je uznanie 
jeho schopností, jeho osobnosti žiak-
mi, a  to najmä po rokoch. Veľkým 
bonusom je, ak učiteľovi povedia, 
že  pozitívnym spôsobom ovplyv-
nil ich životné napredovanie a  že aj 
jemu výrazne vďačia za svoje životné 
úspechy. Dnešné pozvanie a  dnešné 

oceňovanie vašej práce nami je v po-
rovnaní s tým len malým zrniečkom, 
avšak verím, že rovnako príjemným 
a nie celkom zanedbateľným. Aj ním 
sme chceli dokázať, že na vás neza-
búdame, že si vás vážime a že máme 
eminentný záujem na tom, aby ste 

boli čo najspokojnejší. V mene vede-
nia Mesta Michalovce a v mene všet-
kých jeho občanov, za ktorých mám 
česť a  právo hovoriť, vám ešte raz 
ďakujem za vašu pedagogickú prácu 
a želám veľa síl a veľa schopností do 
ďalšej, z ktorej vám želám veľa rados-

ti a spokojnosti. Všetkým vám popri-
tom prajem najmä pevné zdravie, po-
kojné rodinné aj pracovné prostredie 
a v každom čase aj vždy prepotrebný 
pokoj v  dušiach. Ešte raz vám všet-
kým úprimne ďakujeme.“
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Deň učiteľov na mestskom úrade

Talianska delegácia 
navštívila Michalovce

V rámci projektu Podpora 
energetickej efektívnosti 
budov v meste Michalovce 
v Operačnom programe Kvalita 
životného prostredia sa realizoval 
energetický audit desiatich 
mestských budov. 

Na projekt sme získali nenávratné finančné 
prostriedky z fondov EÚ vo výške viac ako 51 
tisíc eur. Spolufinancovanie Mesta bolo vo výš-
ke 5 percent, čo predstavuje približne 2 700 eur.

Energetický audit sa týkal nasledujúcich 
budov: budova mestského úradu na Námestí 
osloboditeľov č. 30, budova mestského úradu 
na Námestí slobody 1, Starý súd na Námestí 
osloboditeľov č. 77, Dom služieb na Námestí 
osloboditeľov č. 82, Základná umelecká škola 
na Štefánikovej ulici, Zlatý bažant na Ul. sale-
ziánov, Mestské kultúrne stredisko na Námes-
tí osloboditeľov č. 25, Zlatý býk na Námestí 
osloboditeľov č. 10, budova bývalého Stredis-
ka služieb škole na Ul. okružnej 3567 a budo-
va bývalého SOU stavebného – aktuálne sídlo 
mestskej spoločnosti Služby mesta Michalov-
ce na Partizánskej ulici č. 23. Všetky vybrané 
budovy sú vo výlučnom vlastníctve mesta. 

Výsledky účelových energetických auditov 
všetkých týchto mestských budov sú zverej-
nené na webovej stránke mesta https://www.
michalovce.sk/sk/clanok/podpora-energetic-
kej-efektivnosti-budov-v-meste-michalovce. 
Projekt v tomto mesiaci ukončíme.
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SME VO FINÁLE 
PROJEKTU



Bezplatné dlhové 
poradne boli vytvorené 
s cieľom pomôcť v ťažkej 
finančnej situácii ľuďom, 
ktorí sa nachádzajú 
v začarovanom kruhu 
dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi pomôže 
nájsť možnosti riešenia.

Nepriaznivá dlhová situácia ne-
znamená len finančné problémy. 
Ak sa doma hromadia upomienky, 
výzvy na zaplatenie dlhov či exekuč-
né príkazy, vytvára to na ľudí veľký 
psychický tlak. Preto sa problémom 
venujú v bezplatných dlhových po-
radniach komplexne, integrovaním 
ekonomického, právneho aj psycho-

logického poradenstva. Spolu s  dl-
hovým poradcom občan zistí, aké 
konkrétne poradenstvo potrebuje, 
a  spolu nájdu cestu, ako splatiť vý-
znamnú časť dlhov. 

Pomoc dlžníkom sa poskytu-
je bezplatne na vysokej odbornej 
úrovni. Cieľom dlhových poradní 
nie je len pomôcť jednotlivcovi zba-
viť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové 
správanie, úroveň jeho finančnej gra-
motnosti a  rozpočtovej zodpoved-
nosti tak, aby opakovaniu nadmer-
ného zadlženia aktívne predchádzal. 

Kanceláriu bezplatnej dlhovej 
poradne nájdete v Michalovciach na 
Námestí slobody 7, e-mail bdp.mi@
upsvr.gov.sk, telefón 0907 105 079. 
Viac informácií nájdete na stránke 
www.pomahamedlznikom.sk.

ma

Dlhové poradenstvo

Predškoláci z Materskej 
školy na Školskej ulici 
navštívili ranč Klokočina. 
Prvým veľkým zážitkom 
bola už samotná cesta 
autobusom, pretože 
niektoré deti takto 
cestovali po prvýkrát. 
Keď sme dorazili na miesto, 
čakali nás učiteľky a deti 
zo Základnej školy na 
Školskej ulici, ktoré celú 
túto akciu pre nás pripravili. 

Najprv sme si prezreli všetky 
zvieratká, ktoré v Klokočine žijú 
– koníky, kravy, lamy, opice, rôzne 
vtáky a  krásne pestrofarebné pa-

pagáje. Všetky deti si užili jazdu 
na  koníkovi, ktorú zvládli, akoby 
na koníkoch jazdili každý deň. Naj-
viac ich však zaujal veľký indián-
sky stan, do ktorého mali možnosť 
vojsť a  dozvedieť sa veľa zaujíma-
vých vecí o  živote indiánov. Pani 
učiteľky zo základnej školy mali pre 
deti pripravené zaujímavé úlohy – 
písanie prstom do múky, počítanie 
veľkonočných vajíčok, určovanie 
číslic a  naučili ich aj indiánsky 
pozdrav. Pohostili sme sa koláčik-
mi a teplým čajíkom a každé dieťa 
dostalo darček. Deti si z Klokočiny 
odniesli množstvo zážitkov. 

Ďakujeme majiteľom ranča, ve-
deniu a učiteľkám Základnej školy, 
Školská 2, že sme s nimi mohli pre-
žiť krásny deň.

Ľudmila Karšňáková

Boli sme na ranči

Deň Zeme si ľudia na celom 
svete pripomínajú 
22. apríla. Cieľom 
je upriamiť pozornosť 
na negatívny vplyv človeka 
na životné prostredie. 

Všetci môžeme prispieť k zlep-
šeniu života na Zemi. Napríklad 
vymeniť cestu do školy autom 
za  prechádzku, namiesto dovolen-
ky v zahraničí navštíviť svoj región, 
prípadne namiesto výťahu cho-
diť po schodoch. Aj o tom sme sa 
so žiakmi 5. ročníka Základnej ško-

ly T. J. Moussona rozprávali v rám-
ci Dňa Zeme. Na priereze ľudských 
dejín sme si vysvetlili, že človek 
si  neustále chcel uľahčovať trans-
port seba či surovín. Avšak tech-
nologický pokrok so sebou prináša 
i riziká spojené s ekológiou. 

Na hodinách dejepisu sa žiaci 
zmenili na vynálezcov, zhotovova-
li lietadlá, automobily, lode, prvé 
počítače či dokonca výťah. V rámci 
diskusie sme porovnávali doprav-
né prostriedky z minulosti so sú-
časnosťou a rozprávali sme o ich 
vplyve na životné prostredie. 

Matúš Burda

Jeden deň vynálezcom

Minulý rok bol umlčaný 
hlas Boží v chrámoch 
a počúvali sme z médií iné 
evanjelium o záchrane 
nášho života. Vďaka Bohu, 
situácia je dnes iná. 

V  pašiovom príbehu stretáme 
Petra, ktorý trikrát verejne vyhlasu-
je: „Neznám toho človeka!“ Dištan-
cuje sa od Ježiša Krista, ktorého zla-
pali, verejne ponižujú, vypočúvajú 
a chystajú jeho likvidáciu. Ešte pred 
týmito udalosťami nechce si dať 
Kristom umyť nohy a mečom v Get-
semanskej záhrade bráni Krista. 

Kristus sa predstavuje ako Syn 
človeka, ktorý prichádza zhora z ne-
bies. Kristus, sluha Boží, poslušný 
Otcovi až po potupnú smrť na dre-
ve kríža. On, ktorý uzdravoval ne-
mocných, bral deti na ruky, keď ich 
dospelí odháňali. On, ktorý sýtil 
hladných, prijímal hriešnikov, krie-
sil mŕtvych a  zvestoval evanjelium 
pokorným. Zjavil nám lásku Otca 

nebeského a uistil nás, že Jeho obeta 
je pre záchranu každého, kto uverí  
v Jeho zástupnú smrť za naše hriechy. 
Peter najprv nechápe Kristovo posla-
nie, potom zapiera, ale po vzkriesení 
s  Jánom beží k prázdnemu Kristov-
mu hrobu a po stretnutí so vzkriese-
ným Kristom sa z  neho stáva nový, 
pokorný, slúžiaci Kristov učeník. 
Kristus mu dáva svoju dôveru. 

Pamätajme, že Ježiš Kristus ne-
prišiel, aby panoval, ale aby nám 
poslúžil. Daroval nám večný život. 
Otvoril nám dvere do novej dimen-
zie. Pozerajme na Neho a kráčajme 
v  Jeho šľapajách. Je to cesta, ktorá 
má zmysel a  jasný cieľ. Je to para-
doxné, že to hovorí Pilát, ale  ho-
vorí pravdu, ukazujúc na Ježiša 
Krista: ecce homo – ajhľa človek. 
Zostaňme ľuďmi na  obraz človeka 
Ježiša Krista, aj keď sa situácia bude 
zhoršovať a pritvrdzovať. Poznajme 
a  poznávajme Ježiša Krista očami 
lásky a viery. V tom spočíva večný 
život. Petrov prerod, od viery pod-
ľa vlastných predstáv po stretnutie 

so Vzkrieseným, nech je pre nás po-
vzbudením. Ježiš Kristus ho má pri-
pravený pre každého, kto o to stojí.

Chcem poďakovať tým, ktorí 
v  posledných dňoch posilnili moju 
vieru. Stretávam mnohých odhod-
laných, Pánu Bohu za milosť vďač-
ných kresťanov, ktorí sú ochotní slú-

žiť. Už či dvanásťhodinovými služ-
bami v noci, v mraze na hranici pri 
prvom kontakte, či darmi potravín, 
oblečenia, finančne, obetovaním 
času pri vybavovaní administratív-
nych záležitostí, alebo pri hľadaní 
ubytovania, práce či transporte.

Ján Meňky, evanjelický a.v. farár

Ecce homo
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MLADÝ TOP EXPERT 
GENIALITY 

Teodor Krajník, žiak ôsmej 
triedy Základnej školy na Ulici 
Jána Švermu 6, sa úspešne 
zapojil do celoslovenskej 
súťaže Expert geniality show. 
Zo šiestich voliteľných tém 
si vybral Do you speak English? 
a Tajomstvá prírody. V prvej 
spomínanej téme sa umiestnil 
vo svojej kategórii Expert 8 
na prvom mieste, v druhej téme 
na štvrtom. V celkovom poradí 
bol prvý a získal titul Top 
Expert. Blahoželáme.

Monika Tóthová



Zemplínske kultúrne 
centrum a hvezdáreň, 
kultúrne zariadenie 
Košického samosprávneho 
kraja, je z poverenia 
Národného osvetového 
centra v Bratislave 
organizátorom 
regionálneho kola 
postupovej súťaže 
amatérskej fotografie 
– Amfo 2022. 
Vyhlásenie výsledkov 
sa konalo v priestoroch 
Zemplínskeho kultúrneho 
centra a hvezdárne 
v Michalovciach 7. apríla.

Verejnou prezentáciou súťaž-
ných prác na výstavách je motivovať 
záujem širokej verejnosti o fotogra-
fie rôzneho regionálneho pôvodu, 
tematického a žánrového zamera-
nia, formálneho a technického spra-
covania. Hlavným poslaním súťaže 
je vytvoriť podmienky na porovna-
nie a zhodnotenie výsledkov súčas-

nej tvorby amatérskych fotografov 
na Slovensku. Súťaž napomáha 
rozvíjať záujmy, umeleckú kreativi-
tu, nadanie a  technické schopnosti 
v oblasti amatérskej fotografickej 
tvorby. 

Súťaže sa zúčastnilo 11 autorov 
so 67 fotografiami. Odporúčanou 
bola téma Pamäť. Fotografie budú 
verejnosti sprístupnené v  galérii 
Zemplínskeho kultúrneho centra 
a hvezdárne do 26. apríla.

Ako uviedla odborná pracov-
níčka Marianna Mihaľová: „To, čím 
je pre vedca výskum, je pre umelca 
tvorba, aktívna práca na autorských 
úlohách a  projektoch. Chceme pre-
to, aby boli mladí čoraz častejšie 
súčasťou tvorivých procesov. Aby sa 
nadýchali tvorivej atmosféry a  boli 
odmenení pocitom zadosťučinenia 
pri prezentovaní umeleckých diel. 
Aj v budúcich rokoch podporíme di-
verzitu prístupov v tvorbe umeleckej 
fotografie.“

Súťaž z  verejných zdrojov pod-
porilo Národné osvetové centrum 
v  Bratislave, ktoré je vyhlasovate-
ľom a garantom súťaže.

zkcah

Výstava amatérskych 
fotografií 

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

SAMKO TÁLE
divadelné predstavenie Divadla pri fontáne, 19. apríla o 18.00 hod., 
Mestské kultúrne stredisko Michalovce

JANA PRONSKÁ
autorské stretnutie so spisovateľkou, 21. apríla o 16.00 hod., 
Zemplínska knižnica G. Zvonického

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
22. apríla o 21.00 hod., 29. apríla o 21.30 hod., Hvezdáreň

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
28. apríla o 17.00 hod., Hvezdáreň

65 ROKOV ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
cyklus online prednášok, marec – december 2022
vždy 30. deň v mesiaci, Facebook Zemplínske múzeum, YouTube 
Zemplínske múzeum

výstavy 
UMENIE NÁS SPÁJA
výber z tvorby maďarských autorov
od 20. apríla, mestská galéria Zlatý býk

DANIELA OLEJNÍKOVÁ
výstava ilustrácií, do 15. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického

NÁVRAT PO NOVEJ CESTE
prvá prezentačná výstava amatérskej maliarky Natálie Muchovej
do 15. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického

ZO DNA HORIACEJ RIEKY IV
autorská výstava Jána Čižmára, do 30. apríla, malá galéria MsKS 

KRÁSA VEĽKONOČNEJ ŠKRUPINKY
výstava kraslíc, do 24. apríla, Zemplínske múzeum

FEMATA IN EAST AIR
výstava Dominiky Brečkovej, do 3. mája
Galéria moderného umenia BOD

RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb
do 26. júna, Zemplínske múzeum

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady 
Zemplínskeho múzea
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Zápis detí do škôlky
Mesto Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí 
do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa začne 
1. mája a končí 31. mája 2022. 

Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiados-
ti rodiča spolu s  potvrdením lekára o  zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. 
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla 
od troch do šiestich rokov veku. 

Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelá-
vanie pre deti, ktoré do 31. 8. dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní 
zástupcovia povinní zapísať do MŠ. Po prijatí detí s povinným predpri-
márnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplne-
nia kapacity materskej školy. 

Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne 
žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať.

MATERSKÉ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA: 
MŠ, Mlynská 1 • MŠ, Fr. Kráľa 78 • MŠ, Školská 5 • MŠ, J. A. Komenského 2

MŠ, Masarykova 30 • MŠ, Okružná 19 • MŠ, Leningradská 1
MŠ, S. H. Vajanského 5 • MŠ, J. Švermu 8



n	20. apríla od 9.00 hod. do 12.00 hod., úseky: Ul. SNP ČOM 
0001418745, Ul. SNP č. d. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20B, 22, 
24, 26, 341, 3433/8, 3447/28, Ul. Štefana Fidlíka č. d. 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 44 – 49, 52 – 57, 57/1, 59 – 65, 67, 69, 71, 3321/51, 
3353/44, 3356/50

n	20. apríla od 8.30 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. Štefana Fidlíka 
č. d. 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 – 29, 31, 33, 35, 37, 
3305, 3343/22, 6575/11

n	22. apríla od 8.30 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. topolianska 
č. d. 1, 4, 5, 8 – 42, 45 – 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62 – 100 
párne, 100A, 104 – 116 párne, 120 – 128 párne, 703, 2650/3, 
2747/6, 2770/54, 2773/60, 2797/110, 2801/118, 5706/44, 5709, 
5839, 5848/1F, 5931, 5940/1B, 6072/1H, 6405/1C

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
To najlepšie, čo v meste Michalovce máme 

Program z odovzdávania cien ČIN ROKA 2019 – 2021
v premiére 15. apríla a v reprízach vždy o 14.00 hod.

Piatok 
Profily ocenených

ČIN ROKA 2019 – 2021
v piatok 15.4., v pondelok 18.4. a v stredu 20.4. 

vždy o 18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD
v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Miroslav Mojcik  
a Bc. Eva Lechmanová

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

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

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, 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: 
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Primátor mesta Michalovce 
Vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 z. z. zákon 

o výkone prác vo verejnom záujme 
v platnom znení výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU KOMUNIKÁCIE, 

MARKETINGU A KULTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU 
MICHALOVCE 

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, odbor komunikácie, 
marketingu a kultúry
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
b)  Minimálna prax 5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Prax v činnosti 

verejnej správy, a v riadení výhodou, ktorá bude zohľadnená v rámci hodnote-
nia uchádzačov.

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
8. platová trieda v rozpätí od 1020,00 do 1221,50 € (podľa odpracovaných rokov) 
za mesiac + príplatky v zmysle platného poriadku odmeňovania zamestnancov 
Mesta Michalovce.
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 

požadovaných znalostí a zručností, ktoré budú súčasťou testu a pohovoru: zák-
ladný okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, tlačový zákon, 
zákon o informáciách, všeobecný spoločenský prehľad, spoločenská etiketa, zna-
losť mikroprostredia mesta Michalovce a jeho makroprostredia, znalosť spisov-
ného jazyka. 

d) anglický jazyk – pokročilá znalosť, minimálna úroveň C1
e) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
f)  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,
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 3. 5. 2022, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením "Výberové konanie – vedúci/vedúca odboru komunikácie, marketingu 
a  kultúry Mestského úradu Michalovce". Pri osobnom doručení 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 § 5 zákona č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme 
platnom znení. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci pod-
mienky. Predpokladaný nástup do zamestnania 1. 6. 2022. Zaslaním požadovaných 
dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie po-
skytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení 
výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného 
poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu 
výberového konania.



7

Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaile, 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 benzín 
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), medaile, 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	Predám porcelánový súdok na kapustu 25 l, cena 30 €.  
Tel.: 0907 769 185

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

n	Predám malotraktor zn. QUANTUM s príslušenstvom.  
Tel.: 0915 644 483, tel. 056 642 3785

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Dňa 22. apríla uplynie rok, čo prekročil bránu 
večnosti drahý manžel, otec, dedko a pradedko

ŠTEFAN TURY
Kto ste ho poznali, spomeňte si na neho 
v modlitbách.
s láskou manželka a deti s rodinami

Dňa 23. apríla uplynie rok od okamihu, 
keď si Pán života povolal nášho 

JOZEFA TAKÁČA
Želáme mu plnosť života v jednote s Otcom 
a prosíme o duchovnú spomienku.
manželka Mária a synovia

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 18. apríla uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 

VLADISLAV PULČÁR
s láskou spomínajú manželka a syn s rodinou

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE – POLICAJT 

(predpokladaný nástup do zamestnania 1. 6. 2022) 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
s maturitou
Ponúkaná mzda:
698,- až 837,- Eur (podľa odpracovaných rokov) po získaní osobitného kvalifikač-
ného predpokladu. K základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. 
výšky 100 %. K platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky (za zmennosť, prácu 
v noci, za prácu v soboru alebo v nedeľu, za prácu vo sviatok, za prácu nadčas). 
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení)
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovací-

mi jednotkami 
d) vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti 

(základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, 
o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trest-
ného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná 
spôsobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon) 

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

nia a doterajšej praxe
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 3. 5. 2022, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť do-
ručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce s označením "Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt". 
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým ozna-
čením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Dátum, hodina a miesto uskutočnenia výberového konania: 
17. 5. 2022 o 08.30 hod. v zasadačke Mestskej polície v Michalovciach na Námes-
tí osloboditeľov 83. Prihlásení uchádzači sa dostavia na výberové konanie v sta-
novenom termíne bez ďalšej pozvánky. Do výberového konania budú zaradení 
iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ďalšie požiadavky na danú pozíciu.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným pri-
mátorom mesta. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu 
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely 
výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a zá-
roveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

michalovce_srdce_zemplina



Vydarená sobota
Michalovské denné 
centrum seniorov 
číslo 10 a Občianske 
združenie Vrbovčan spolu 
zorganizovali začiatkom 
apríla autobusový výlet 
do Tatier a Levoče. 

V  Smokovci všetkých privítala 
pekná zimná krajina a  elektrická 
lanová dráha nás vyviezla na Hre-
bienok. Slovenská tatranská zasne-
žená príroda blahodarne pôsobila 
na  zdravie účastníkov zájazdu. 
Tí boli očarení aj sochami z  ľadu, 
ktoré si prezreli počas návštevy 

Tatranského ľadového dómu. Vý-
let pokračoval do mestečka Levo-
ča. Tam sme sa prešli historickým 
námestím, kde nás zaujal Thurzov 
dom aj historická radnica. Zúčast-
nili sme sa prehliadky Baziliky 
sv.  Jakuba, v  ktorej sa nachádza 
nádherný oltár Majstra Pavla z Le-
voče. Pochvala patrí našej sprie-
vodkyni, ešte sme v  Levoči počas 
našich návštev nezažili taký zanie-
tený výklad. 

Akcia, podporená dotáciou 
Mesta Michalovce, dvojpercentnou 
daňou členov OZ Vrbovčan, splnila 
svoj účel. 

Marián Bašista

DETSKÁ ATLETIKA 
V telocvični Základnej školy na Komenského ulici sa v sobotu 
2. apríla uskutočnila atletická súťaž „Bavme sa športom“ 
pre deti predškolského veku a mladšie. Organizátorom súťaže 
bola základná škola v spolupráci s AK Comenium Michalovce. 
Druhý ročník podujatia prilákal mnoho detí aj ich rodičov 
z celého mesta. Súťažiaci si merali sily v jednotlivých 
atletických disciplínach – v behu na 20 m, hode vortexom, 
odhode volejbalovou loptou z kolien, v skoku z miesta, 
v štafetovom behu s rodičmi a nakoniec v behu na prekážkovej 
dráhe. Okrem chutnej pizze a koláčikov na malých športovcov 
čakali odmeny v podobe medailí. Nechýbalo im športové 
odhodlanie zdolávať prekážky ani dobrá nálada. 

Barbora Magurová

BUDEME MAŤ ĎALŠÍ ŠPORT V EXTRALIGE? 
Michalovským juniorom hrajúcim florbal za klub Eastern 
wings sa to túto sezónou po ťažkých zápasoch v lige 
podarilo a vybojovali si v Juniorskej lige východ prvé miesto. 
Ako najproduktívnejší hráč bol vyhodnotený Maroš Sokirka, 
najlepším brankárom sa stal Peter Ciganoc. Tento úspech 
zároveň znamená účasť v baráži o Extraligu juniorov. 
Gratulujeme a držíme palce. 

ma

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
1.BK MICHALOVCE – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
19. 4., 16.00 hod., juniori U19; ZŠ, Krymská 5

1.BK MICHALOVCE – RIMBASKET KOŠICE 
SVIT - 1.BK MICHALOVCE
1.BK MICHALOVCE – GALAXY KOŠICE 
30. 4., od 9.00 hod., mladší žiaci U13; ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
23. 4., 18.00 hod., FORTUNA liga muži/nadstavbová časť o udržanie
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

AFK TOPOĽANY – TJ DRUŽSTEVNÍK CEJKOV
24. 4., 16.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 22. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk
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Michalovskí kickboxeri 
excelovali v open lige 
Desať kickboxerov 
Športového Kickbox klubu 
Michalovce sa predviedlo 
v sobotu 2. apríla v Prešove 
na 3. kole Open ligy SZKB. 
Odchovanci trénera Ľuboša 
Takáča nastúpili na zápasy 
spolu s takmer 140 
štartujúcimi z 22 klubov 
v disciplínach lightcontact, 
kicklight a pointfighting. 

Nováčikovia, ale aj stálice, sa po 
dlhšej súťažnej pauze predviedli 
vo výbornej forme a z Prešova si 
odniesli 18 medailí – tri zlaté, päť 
strieborných a desať bronzových. 
Zo skúsenejších sa postavili na 
medailové stupienky a  odniesli si: 
Emma Sabadošová – zlato (ligh-
tcontact do 55 kg jr.), striebro 
(kicklight do 60 kg jr.) a striebro 
(pointfighting open). Timea Ha-

maríková získala dvakrát striebro 
(lightcontact do 60 kg sn. kicklight 
do 60 kg sn.). Dávid Havran vybo-
joval zlato (lightcontact do 57 kg 
jr.) a bronz (kicklight do 57 kg jr.). 
Jakub Kaločay získal dve bronzo-
vé medaily (lightcontact do 63 kg 
cad. a kicklight do 63 kg cad.). Ma-
tej Kotora rovnako dvakrát bronz 
(kicklight do 57 kg cad. a lightcon-
tact do 57 kg cad.). Dávid Stanko si 
vybojoval jednu bronzovú medailu 
(lightcontact do 57 kg jr.).

Turnajové debuty si vyskúšali 
aj nováčikovia a  hneď medailovo. 
René Sivák získal bronz (kicklight 
do 63 kg jr.), Damián Rosol prinie-
sol dve medaily, zlatú (lightcontact 
do 52 kg cad.) a striebornú (kic-
klight do 52 kg cad.), Andrej Stuľák 
jednu bronzovú (kicklight do 63 kg 
cad.) a Damián Balog dve bronzo-
vé (lightcontact do 63 kg cad., kic-
klight do 63 kg cad.).

Elena Takáčová

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
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