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Keď umenie
spája ľudí
tvorivé dielne
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Ocenenie
sv. Gorazda
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pre Vieru Džoganovú

Iuventa
naďalej vládne
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vyhrali všetko, čo mohli

Športoví funkcionári navštívili najnovšie športovisko v meste

SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE HALY
V areáli Základnej školy T. J. Moussona vyrástla v uplynulom roku úplne nová športová hala. Prednostne slúži michalovským florbalistom, prebiehajú tu tréningy, zápasy a turnaje, ale slúži aj na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy, žiacke
tréningy bedmintonu, vybíjanej či atletiky.

S

lávnostné otvorenie florbalovej
športovej haly sa uskutočnilo
24. mája za prítomnosti primátora Viliama Zahorčáka a ďalších
pozvaných hostí. Medzi prítomnými
boli športoví funkcionári Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV),
prezident Slovenského zväzu judo
Ján Krišanda, predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ
a tiež Martin Kohút, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového
hokeja a viceprezident SOŠV. Primátor mesta po slávnostnom otvorení
poďakoval všetkým, vďaka, ktorým
sa šport v Michalovciach rozvíja
a vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti sa podarí komplexne zrekonštruovať celý športový areál Základnej školy T. J. Moussona.
Prezident SOŠV Anton Siekel
ocenil prístup vedenia mesta Michalovce k budovaniu športovej infraštruktúry a samotnú halu označil za moderné športovisko. Primátorovi odovzdal Cenu prezidenta
SOŠV za významnú podporu rozvoja športu a športovej infraštruktúry v meste. „Cesta Michaloviec
v oblasti športu je jednoznačným
príkladom pre ostatných. Primátor
Zahorčák je prvý, ktorý takúto cenu
za dlhoročný prínos v oblasti športu
dostal,“ povedal Siekel.
Florbalová hala vyrástla v priebehu necelých ôsmich mesiacov. Areál
staveniska bol odovzdaný v apríli

pozývame...
KERAMIKA
workshop

30. mája
o 16.00 hod.
Zemplínske kultúrne
centrum
a hvezdáreň

MÚZEUM
DEŤOM
5. júna
o 14.00 hod.
interaktívne múzeum
o 16.00 hod.
Miro Jaroš
Zemplínske múzeum

KONCERT
K 70. VÝROČIU
ZALOŽENIA
ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY
2021 a stavebné práce boli ukončené
koncom minulého roka. Jednopodlažná oceľová hala má pôdorysné
rozmery 24 m x 44 m a výšku deväť
metrov. Hala je prepojená s existujúcou spojovacou chodbou, a tým
aj s vnútornými priestormi školy,
čo umožňuje využívať existujúce
školské šatne a hygienické zariadenia. Finančné náklady za dielo boli
vo výške 575 tisíc eur. Finančný príspevok od SOŠV v rámci projektu
Národný športový projekt predstavuje 185 tisíc eur, zvyšok bol financovaný z mestských zdrojov.
Florbal, moderný a dynamický
šport, sa v Michalovciach výraznejšie rozvíja od roku 2008, kedy skupinka nadšencov založila florbalový
klub. V Eastern Wings začala rásť

nová generácia florbalistov i florbalistiek. V súčasnosti v klube trénujú
kategórie mladšej a staršej prípravky, mladší a starší žiaci, dorastenci,
juniori a tiež dievčenské kategórie.
O tom, že práca trénerov s mládežou je kvalitná, svedčia ich výsledky. Dorastenci získali piate miesto
v regionálnej lige, družstvo mladších žiačok si na celoslovenskom
Turnaji mládeže vybojovalo šieste
miesto. Historickým úspechom je
v tejto sezóne prvenstvo juniorov
v regionálnej lige, a teda postup
do extraligy. Za veľký úspech práce
s mládežou možno považovať aj to,
že z klubu v Michalovciach traja
starší žiaci, traja dorastenci a dvaja
juniori sú reprezentanti Slovenska.
ma

6. júna
o 16.30 hod.
veľká sála MsKS

MEDZINÁRODNÉ
MALIARSKE
A SOCHÁRSKE
SYMPÓZIUM
vernisáž výstavy
7. júna
o 15.00 hod.
Mestská galéria
Zlatý býk
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AKTUALITY

Diabetici v Tatrách

Už po osemnástykrát
zorganizoval Zväz
diabetikov a edukátorov
Slovenska pre svojich
členov s ťažkým zdravotným
postihnutím rekondičnointegračný a rehabilitačný
pobyt v Demänovskej doline
v Nízkych Tatrách.

Hlavným cieľom bola edukácia zameraná na stravovanie, nutnosť merania hladiny cukru v krvi
a zvládanie svojho ochorenia s cieľom zachovať si kvalitu života.
Na pobyte sa v termíne od 24.
do 30. apríla zúčastnilo 46 diabetikov. Boli pre nich zabezpečené
vhodné liečebné procedúry, edukácie a návšteva jaskyne, Chopku
či Jasnej. Bol to pobyt, na ktorom
sa mnohí vzdelali, ale si aj oddýchli
a zabavili sa. Aj počasie prialo, a tak

vychádzky do prírody boli o to
krajšie. Personál hotela pripravil
krásne a útulné prostredie a veľmi
dobrú stravu. Prednášali noví lektori a témy boli naozaj zaujímavé,
čoho dôkazom boli aj časté otázky.
Lektori všetko vysvetlili tak, aby to
každý pochopil a poučil sa. Za podporu, že sme mohli zorganizovať
tento rekondičný pobyt, ďakujeme
Mestu Michalovce.
V lete pre diabetikov chystáme 22. júna edukačné stretnutie
a nezabudneme ani na detských
diabetikov. Od 1. júla sme pre nich
pripravili týždenný detský letný
DIA tábor vo Vysokých Tatrách.
Môžu sa tešiť na návštevu akvaparkov v Bešeňovej a Tatralandii,
na návštevu Vojenskej akadémie
či stretnutie s Horskou službou.
Deti si budú môcť zajazdiť na koníkoch, súťažiť a nebude chýbať
karaoke a diskotéka.
Jozef Borovka

Dôchodcovia hodnotili
svoju činnosť

Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov
Slovenska Michalovce
zhodnotila v apríli na
výročnej členskej schôdzi
svoju činnosť za roky
2018 – 2021 a zvolila
funkcionárov organizácie
na najbližšie štyri roky.

Vzhľadom na celospoločenskú
situáciu v uplynulom období sa výročné členské schôdze v roku 2020
a 2021 nekonali. V oblasti členskej
základne zaznamenali klesajúcu
tendenciu. Napriek neprajnej dobe
boli dôchodcovia v rámci protipandemických opatrení aktívni.
V oblasti sociálnej a zdravotnej využívali internet a činnosť zverejňovali v časopise Tretí vek, v novinách
Michalovčan a v Televízii Mistral.
V spolupráci so spolkom Slovenského Červeného kríža pomáhali
pri balení potravinových balíčkov
pre ľudí v hmotnej núdzi. Členky
organizácie sa aktívne zapojili aj do
materiálnej a finančnej pomoci pre
Ukrajincov.
Oblasť kultúrno-spoločenská sa
vyznačovala návštevami divadiel
v Košiciach a Prešove a predstavení domáceho Divadla pri fontáne,
ktoré v tomto roku slávi 10. výročie
vzniku. Z úcty k životu bol názov
celoslovenskej prehliadky vlastnej
tvorby seniorov. Nás reprezentovali
členky Ivanková, Jurčová, Muchová, Ondová, Pavlíková, Pinkavová

a Garbinská. Do Tretieho veku porota vybrala básne Márie Pinkavovej, za čo jej bol udelený Ďakovný
list z Ústredia JDS.
Turisticko-športovú činnosť sme
organizovali v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce pod
vedením Jozefa Uchaľa. Najhromadnejšou akciou bol 13. ročník
Športovej olympiády seniorov mesta Michalovce. Súťažilo 69 štartujúcich v 14 disciplínach za účasti
9 denných centier seniorov a JDS
Michalovce. V spolupráci s Okresnou organizáciou JDS Michalovce
sme sa zúčastnili Športových hier
v Lastomíri. V rámci celej olympiády najúspešnejšími športovcami
boli naši členovia Helena Ľašová
a Lucián Nemec. Organizovali sme
súťaže v petangu, severskej chôdzi
nordic walking, bowling, súťaže
mužov a žien v stolnom tenise a hádzaní šípok. V jarných mesiacoch
sme sa venovali ochrane životného
prostredia a ochrane prírody.
Veľkej obľube sa tešia liečebno-relaxačné pobyty v kúpeľoch na
Slovensku. Členovia sa rekreovali
v Turčianskych Tepliciach, v Trenčianskych Tepliciach a v kúpeľoch
Štós.
Pevne veríme, že v roku 2022
budeme môcť rozbehnúť obľúbené činnosti v každej spomínanej
oblasti. Veríme, že XI. snem JDS
bude i naďalej riešiť problémy dôchodcov, hlavne ich životnú úroveň
a veľké zdražovanie energií, potravín a ostatných komodít.
Anna Peterčíková

Autobusy MHD jazdia
už aj na plyn
Nárast cien pohonných
hmôt trápi v súčasnosti
všetkých. Pocítila to
aj spoločnosť MK Trans,
ktorá pre mesto Michalovce
prevádzkuje mestskú
hromadnú dopravu.
S ohľadom na úsporu,
ale tiež ekologickejšiu
prevádzku, zabezpečila
spoločnosť päť autobusov
na plynový pohon.
Dve vozidlá sú už v uliciach,
tretie bude zaradené do prevádzky
do dvoch týždňov, ďalšie dve pôjdu do ulíc do konca augusta, čiže
na začiatku nového školského roka
už budú jazdiť. Spoločnosť spolu
prevádzkuje 18 nízkopodlažných
autobusov, denne ich v meste jazdí 14. Takmer tretina z nich teda
bude do jesene na plynový pohon.

V porovnaní s elektrickými vozmi
sú plynové autobusy výhodnejšie.
Významný je fakt, že sa v Michalovciach nachádza plnička na CNG
plyn, ktorú okolité okresy nemajú,
najbližšia je v Košiciach. V MK
Trans očakávajú aj pri náraste cien
pohonných hmôt vďaka plynovým
autobusom miernu úsporu, prevádzka plynového autobusu vychádza približne o desať percent výhodnejšie ako u naftového vozidla.
Plynové autobusy sa od naftových na prvý pohľad nelíšia, avšak
nádrž majú na streche. Všetky autobusy MHD sú vybavené svetelnou
tabuľou aj zvukovými upozorneniami na zastávky. Zároveň v každom voze je wifi. Aktuálne vedenie
spoločnosti ani mesto Michalovce
neuvažuje nad zmenou výšky cestovného lístka, ktorého plná cena
je 40 centov. Pre seniorov, žiakov
a držiteľov kariet platia z tejto ceny
výrazné zľavy.
ma

pobačeňe Miž a z varoš a

Dzeci našo
Ňit vekšoho zazraku i pocešeňa našoho
Jak džavot u chiži i na dvore
Bo to ňeľem radojsc života še dzeje
No i ščesce novoho života nam praje
Dze še obraciš, o ňičim inšim ňerozdumuješ
Ľem jak jich chraňic i češic še z ňima
Žebi jim ňič ňechibelo i maľi šickoho dojsc
Ňeľem na dzeň dzeci jim radojsc pririchtovac
No jak kurčata kvočka chraňic jich i ratovac
Bo u živoce jich veľo češkoho čeka
Ľem u čaše dzecinskim to ňepoľehoda
Žebi ňechodziľi hole, bose i s chorotami
Zato buľi mocňe gu životu pririchtovani
Žebi še veľo naučic mohľi
Naj znaju, jak chľebik dorobic treba
Bo preveľo treba o švece poznavac i znac
Ľem nadaľej budovac, preskumac i nove pririchtovac
Žebi šicko poznaňe ľem chašen pre ľudzi malo
I špivanočki i rečovaňe žebi ňeprestalo
Žebi šickim ľudzom na švece ľem dobre še stalo
Bo na plane škoľovaňa ňetreba veľo
Ľem mamon i snaha diktovac po švece chodza
Obracaju še na skazu i ňeščešce života
Zoz modľeňa i prosbov srandu veľku maju
Svoju prefikanojsc na druhich skušaju
Naj taki glupi budu a za jich majetki še biju
Žebi voňi vladnuc mohľi na matičkoj našej žemi
Do toho šveta našo dzeci ňedajme
Ľem šlebodnoho ducha jim šmelo pridajme
Radojs dzecinsku i šmelojsc životnu jim nasadzme
Bo ľem nam muši buc vec jasna
Že švet še meňi a dzeci buducnojsc je naša.
Vaš Mižo z varoša

3

AKTUALITY

Keď umenie spája ľudí a búra hranice
Prvé kolo tvorivých
dielní v rámci projektu
Umením búrame hranice
v programe cezhraničnej
spolupráce 2014 – 2020
Hungary-SlovakiaRomania-Ukraine
sa v Mestskej galérii Zlatý
býk konalo koncom marca.
Stovka záujemcov o kreatívnu
činnosť si vtedy vyzdobila drevené
krabičky technikou dekupáž pod
odborným dohľadom výtvarníčky
Aleny Niklasovej. Servítková technika bola obohatená o výrobu ornamentov a patinovanie.
Druhé stretnutie sa konalo 10.
a 11. mája na rovnakom mieste, tentoraz pod vedením lektorky Emílie
Rudincovej. Účastníci si vyskúšali
výrobu šperkov technikou Tiffany
a výrobu dekorácií z ovčieho rúna
plstením. Keďže výroba šperkov
technikou Tiffany je pomerne náročná, podmienkou účasti bol vek viac
ako 16 rokov. Naopak, práca s ovčím
rúnom a výroba dekorácií mokrým
plstením oslovila mladšie ročníky.
Staršie vekové kategórie mali možnosť vyskúšať si aj suché plstenie,
ktoré dokonale doplnilo vlastnoručne vyrobené kvetinové dekorácie.

Celkovú príjemnú tvorivú atmosféru v priestoroch Mestskej galérie
Zlatý býk dotvárala aktuálne nainštalovaná štvrtá projektová výstava
s názvom Umenie nás spája, ktorá
je zorganizovaná v spolupráci s maďarským mestom Sátoraljaújhely.
Podujatia sa realizovali v rámci
implementačnej fázy projektu Umením búrame hranice. Ďalším podujatím projektu bude medzinárodné
maliarske sympózium, ktoré je na-

plánované na koniec mája s účasťou pätnástich umelcov a výstavou
výtvarného a sochárskeho umenia.
Tvorivé dielne sa tešili mimoriadnemu úspechu. Pre obmedzenú

kapacitu však nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom, preto plánujeme toto podujatie zopakovať,
o čom budeme včas informovať.
mh

The project is co-financed by the European Union.

PARTNERSHIP
WITHOUT BORDERS

Ako sa využije Plán obnovy a odolnosti
Vďaka Plánu obnovy
a odolnosti môžeme
na Slovensku urobiť
najväčšie reformné
zmeny v zdravotníctve
za posledných 15 rokov.
Hrozí však, že masívne
investície z Plánu obnovy,
určené primárne na obnovu
a výstavbu nemocníc, môžu
skončiť len v pár vybraných
štátnych nemocniciach.
Asociácia nemocníc Slovenska
(ANS) preto dôrazne odmieta diskrimináciu desiatok nemocníc v regiónoch, desať tisícov zdravotníkov
a miliónov pacientov na Slovensku.
Požadujeme, aby prostriedky z Plánu obnovy boli rozdelené spravodlivo. Pri schvaľovaní tejto reformy
bola zdravotníckym výborom NR
SR akceptovaná podmienka ANS,
aby sa o zdroje z Plánu obnovy mohli
uchádzať aj regionálne nemocnice.
Plán obnovy a odolnosti je reakciou krajín EÚ na oslabenú
ekonomiku v dôsledku pandémie
Covid-19. Jeho hlavným cieľom je
ozdravenie regiónov, ktoré boli pan-

démiou zasiahnuté najviac. Má sa
tak stať prostredníctvom reformných
zmien a investícií. Nemocnice v regiónoch by vďaka týmto prostriedkom mohli vybudovať nové lôžkové
oddelenia, zrekonštruovať staré oddelenia či vybudovať nové pavilóny.
Ešte v čase, kedy Plán obnovy neexistoval, sa súčasná vláda v Programovom vyhlásení vlády 2020 – 2024
zaviazala k výstavbe nemocnice Rázsochy, na ktorú vyčlenila financie zo
štátneho rozpočtu. Vláda však dnes
zvažuje, že desiatky rokov starý projekt postaví práve z financií z Plánu
obnovy. Ak by čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti malo
smerovať len do vybraných štátnych
nemocníc, nie je to len nespravodlivé a diskriminačné, ale reálne to naráža aj na časové obmedzenie čerpania investícií z Plánu obnovy. Zdroje
z plánu obnovy sú časovo limitované
a všetko je potrebné stihnúť za štyri
roky, vrátane kompletnej prípravy,
výstavby a rekonštrukcie nemocníc.
Prípad nemocnice Rázsochy ukazuje, ako na úkor jednej nemocnice
môže Slovensko premrhať stovky
miliónov eur v prípade, že sa nestihne projekt zrealizovať.
Asociácia nemocníc Slovenska
preto spúšťa kampaň Pomôž svojej

nemocnici, v ktorej vyzýva občanov,
aby svojou podporou prispeli k zmene diskriminačného rozhodnutia
vlády SR a pomohli regionálnym nemocniciam získať prostriedky na ich
modernizáciu. Požadujeme, aby pravidlá pre čerpanie investícií z Plánu
obnovy boli vopred jasne stanovené,
transparentné a posudzované spravodlivo podľa pripravenosti projektov a v súlade s optimalizáciou siete
nemocníc. MZ SR by malo navyše
zintenzívniť svoje aktivity smerom
k príprave výziev, aby sa projekty
stihli zrealizovať a Slovensko nepriš-

lo o miliardu eur a mohlo investovať
do modernizácie celého zdravotníckeho systému. Výzvy by mali byť
otvorené pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Plán
obnovy môže byť záchranou pre
zdravotníctvo iba ak budú investície
prerozdelené spravodlivo.
Vyzývame preto všetkých, aby sa
zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke www.pomozsvojejnemocnici.sk prispeli k prehodnoteniu
tohto diskriminačného rozhodnutia
vlády SR.
NsP Štefana Kukuru Michalovce
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Veľká medaila svätého Gorazda
Ocenenie sv. Gorazda
si z rúk ministra
školstva prevzalo 60
pedagógov a 30 žiakov
a študentov z celého
Slovenska. Slávnostný
akt sa uskutočnil koncom
apríla v priestoroch
Bratislavského hradu.
Morálne ocenenia v rezorte
školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú
sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi
v dejinách nášho národa.
Ministerstvo školstva udelilo Veľkú medailu, Malú medailu
a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj
školstva na Slovensku. Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo
10 pedagógov. Jednou z nich bola
aj Mgr. Viera Džoganová, DiS. art.
Toto najvyššie ocenenie v oblasti

školstva bolo pani učiteľke udelené
za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti zborového spevu a umeleckého školstva a významnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí.

Malú medailu svätého Gorazda
udelil rezort školstva 20 pedagógom, 30 učiteľov si prevzalo Ďakovný list svätého Gorazda a Cenou sv. Gorazda ocenilo minister-

stvo žiakov a študentov za úspešnú
reprezentáciu na medzinárodných
predmetových olympiádach, športových a vedomostných súťažiach.
ma

Učíme sa chrániť
našu Zem

Dnes prichádzam do školy o niečo skôr, máme pred
sebou veľký deň. Naskytne sa mi neobvyklý pohľad – oba
bicyklové stojany sú už plné. Parkujem na poslednom
voľnom mieste a usmejem sa sama pre seba: „Tento Deň
Zeme bude naozaj nevšedný.“
Na Základnej škole P. Horova si
začiatkom mája učitelia druhého
stupňa pripravili 19 rôznych aktivít. Deti využili poznatky z informatiky a na aktivity sa prihlasovali
online.
Prvá hodina je triednická. Konečne čas na zmysluplný rozhovor
bez zvončeka za chrbtom. Lebo
aj vzťahy musia byť udržateľné,
aby sa nám na Zemi dobre žilo.
Po nej vyprevádzam skupiny idúce
do terénu. Jedna kráča do včelárskeho obchodu, ďalšia do čističky
odpadových vôd, iná si chystá materiál na stavbu hmyzieho domčeka a dve skupiny žiakov sadajú
na bicykle.
A tá najväčšia už odišla zbierať odpad v okolí Morského oka
v spolupráci s CHKO Vihorlat.
V laboratóriu sa zatiaľ rozoberá
význam hmyzu. Adela Vinczeová na obrazovke posmeľuje žiakov, aby ochutnali hmyzie „čipsy“,
ktoré pre nich odkiaľsi vyťahuje
pokroková pani učiteľka biológie.
Paralelne beží workshop ekomódy,
zero waste života, elektroodpadu,
liečivých byliniek, varenia vegetariánskych pokrmov či vyrábanie

nových vecí z odpadu, každý láka
vôňami, chuťami a kreativitou.
Ekokatastrofy či sledovanie filmu
v obľúbených triedach budúcnosti, grafický dizajn v počítačovej
učebni, upratovanie dielne. Každá
aktivita si našla svojich fanúšikov.
Na prvom stupni to tiež žilo zážitkovým vyučovaním. Deti sa dozvedeli, ako chrániť prírodu a hneď
sa otestovali na kvíze a pripravených stanovištiach. Nechýbalo ani
lovenie odpadu z improvizovaného oceána.
Okrem zvýšeného povedomia
o klimatických hrozbách a motivácii chrániť životné prostredie
si žiaci ZŠ Pavla Horova počas
Dňa Zeme trénovali tímovú prácu,
digitálnu i finančnú gramotnosť,
sociálne zručnosti či zručnosť
domácich majstrov. Mali príležitosť ukázať odvahu, ochutnať
dobrovoľníctvo a využiť svoje silné stránky. Na poslednej hodine
sa všetci opäť stretli v triedach,
aby si vymenili nové zážitky a poznatky. Lebo bez reflexie niet progresu a osmička chce rásť, nečujne,
udržateľne.
Petra Tanušková

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Zoznámte sa, moja duša
Mestské kultúrne stredisko
v mesiaci jún ponúka
expozíciu Ivety Fejlekovej.
Tá možno milovníkov
umenia prekvapí práve
tým, že popri svojom
náročnom povolaní
v oblasti práva si nachádza
čas aj na umenie.
Ako to vystihuje samotný názov expozície, ide o výpoveď z hĺbky duše. Autorka pochádza z Michaloviec a ide o jej prvú autorskú
výstavu. Je organizovaná aj pri príležitosti životného jubilea autorky.
Vo svojom výtvarnom prejave autorka používa akryl. Strieda sa ab-

strakcia s realitou a maľba na sklo.
Aj keď je toto striedanie prejavu
pochopiteľné, predsa táto expozícia pôsobí ako jeden celok. Výrečný celok, ktorý má hádam jediný
cieľ, vyspievať výtvarným prejavom tú najkrajšiu symfóniu života,
ktorý napriek svojim úskaliam má
svoju charakteristickú vôňu kvetov či farebnosť neopakovateľných
momentov.
Nemožno opomenúť realitu,
že tento výtvarný prejav autorky
sa radí medzi moderný štýl, ktorý
v istom zmysle odráža novosť myslenia, ktorého ovocím je radosť, farebnosť a optimizmus. Mestské kultúrne stredisko a autorka sa na vás
v galérii tešia do konca júna.
Ivana Mochorovská

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
A NA JANA, NA JANIČKA
folklórne predstavenie FS Zemplín a FS Svojina
27. mája o 17.00 hod., veľká sála MsKS
MEDZINÁRODNÉ MALIARSKE A SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM
14. ročník, vernisáž výstavy, 7. júna o 15.00 hod., Mestská galéria Zlatý býk
KERAMIKA
workshop, modelovanie z voľnej ruky
30. mája o 16.00 hod., Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKEJ VÝSTAVY
výstava venovaná 70. výročiu založenia Základnej umeleckej školy
1. júna o 16.00 hod., galéria Štvorlístok, ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20
ČITATEĽSKÁ ÚROVEŇ MLÁDEŽE
A JEJ ĎALŠÍ VPLYV NA KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
prednáška, 2. júna o 9.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA
prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti seniorov
3. júna o 9.00 hod., veľká sála MsKS
MÚZEUM DEŤOM
5. júna o 14.00 hod. atrakcie pre deti, interaktívne múzeum
o 16.00 hod. Miro Jaroš, Zemplínske múzeum
SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 70. VÝROČIU ZALOŽENIA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
6. júna o 16.30 hod., veľká sála MsKS

výstavy
FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA
výstava detskej výtvarnej súťaže
do 17. júna, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
VÝBER Z TVORBY DUŠANA IVANČA
do 31. mája, malá galéria MsKS
UMENIE NÁS SPÁJA
výber z tvorby maďarských autorov, do 31. mája, Mestská galéria
Zlatý býk
TOGETHER IS BETTER
do 5. júna, Galéria moderného umenia BOD
RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb
do 26. júna, Zemplínske múzeum
DIDIER LE MAR, LUCIA TAKÁČOVÁ – VIA SANCTA (CESTA DUŠE)
výstava, do 30. júna, Zemplínske múzeum
GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava, do 30. septembra, Galéria pod nebom
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady
Zemplínskeho múzea
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

HARMONOGRAM LETNÝCH DENNÝCH MESTSKÝCH TÁBOROV
1. TURNUS 1. – 8. JÚLA
ZŠ, Moskovská 1 • ZŠ Pavla Horova

4. TURNUS 25. – 29. JÚLA
ZŠ, J. A. Komenského 1

6. TURNUS 15. – 19. AUGUSTA
ZŠ, Školská 2

2. TURNUS 11. – 15. JÚLA
ZŠ, Okružná 17 • ZŠ, J. Švermu 6

5. TURNUS 8. – 12. AUGUSTA
ZŠ, Moskovská 1

7. TURNUS 22. – 26. AUGUSTA
ZŠ Teodora Jozefa Moussona

3. TURNUS 18. – 22. JÚLA
ZŠ, Krymská 5

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť
na riaditeľstve školy, ktorá turnus organizuje, v termíne do 24. júna. Poplatok na deň je 12 eur (desiata
1,50 eur, obed 3,00 eur). Podľa ponúkaného programu na jednotlivých školách môže byť poplatok navýšený.
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VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Lenka Soročinová
Michaela Havrilová
Margaréta Matejová
Alexandra Sojčáková
Mária Cupriková
Erika Dzvoníková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, OKRUŽNÁ 17, MICHALOVCE

Ponúkaná základná zložka mzdy:
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• k základnému platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky,
• k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• samostatný pedagogický zamestnanec,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• bezúhonnosť v zmysle § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.,
• má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
• zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie rozvoja
školy.

Ing. Martin Matta
a Bc. Kristína Vasilová
Miroslav Baďura
a Veronika Kuchtová
Mgr. Patrik Petruš
a Mgr. Martina Sabová
Ing. Michal Tkáč
a Mgr. Veronika Demková
Róbert Krasnay
a Mgr. Lenka Babičová
Peter Štec
a Ing. Lenka Grajcárová

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
časť pozemku, parcela C-KN 1250/1, k.ú. Stráňany o výmere 42,61 m²,
ktorý sa nachádza na Ulici nad Laborcom v Michalovciach, za účelom
predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote do 13. júna 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Noviny Mistral
premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Akadémia k 95.výročiu založenia gymnázia
repríza z r. 2017
od piatka 27. mája počas celého týždňa vždy o 14.00 hod.

Piatok

Z otvorenia florbalovej haly
O michalovskom športe s A. Siekelom, prezidentom SOŠV,

M. Kohútom, bývalým prezidentom SZĽH a V. Zahorčákom, primátorom

zostrih rozhovorov
v piatok 27.5., v pondelok 30.5. a v stredu 1.6. 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

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí
a zručností,
• doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené
kópie),
• čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 4 strán,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7. písm. a) až c)
a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.
* Na účely preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné
na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 20. júna 2022
do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Základnej školy v Michalovciach, Okružná 17“
na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa – „NEOTVÁRAŤ“. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení v nadväznosti na zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Vyhlasovateľ
výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania
nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Termín a miesto výberového
konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy
písomne v stanovenej lehote.
Predpokladaný nástup do práce: 01. 08. 2022
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie
a uchovanie poskytnutých 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.

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 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.
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Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy,
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), medaily, plakety, odznaky, etikety, účtenky,
listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre,
podpivníky, 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
n Dám do prenájmu záhradu v záhradkárskej osade Vrbiny
v Michalovciach. Dohoda na tel.: 0915 344 175
n Predám motorový krovinorez – strunová motorová kosačka.
Riadny technický stav. Používaná len amatérsky. Dvojdielna
trubková násada umožňuje ľahkú manipuláciu pri preprave. Cena
dohodou, v cene je aj príslušenstvo. Tel.: 0948 447 622

prerušenie distribúcie elektriny
n 31. mája od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. A. V. Suvorova, č. d.
1, 4 – 40 párne, 44, 281/42, 3791/8A, Ul. F. Kubača 6, 8, 10, 12, 27,
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 302/43, 305/8, 340/6, 3923/8A, Ul. M.
I. Kutuzova č. d. 1 – 17, 19, Nábr. J. M. Hurbana č. d. 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Ul. Samova č. d. 17, Ul. užhorodská ČOM
0001441754, Ul. V. I. Čapajeva č. d. 11, 13, 15 – 26, 28 – 36 párne,
Ul. Čsl. armády č. d. 1 – 11, 14 – 30, 32, 33, 351/13, 360/31
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 13. júna 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
časť pozemku, parcela C-KN č. 1196/2, k.ú. Stráňany o výmere 39 m², ktorý
sa nachádza na Ulici konečnej v Michalovciach, za účelom predĺženia doby
nájmu na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote do 13. júna 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície vedúci/vedúca
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI MATERSKEJ ŠKOLE
V MICHALOVCIACH, JÁNA ŠVERMU 8
Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Školská jedáleň pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8
Ponúkaná základná zložka mzdy:
5. platová trieda v rozpätí od 692,00 € do 830,50 € (podľa odpracovaných rokov)
za mesiac + príplatok za riadenie, osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná hotelová
škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska),
b) minimálne prax 3 roky (prax v riadení školskej jedálne výhodou, ktorá bude
zohľadnená v rámci hodnotenia uchádzačov).
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
• uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení,
• zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
• znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
• absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie rozvoja ŠJ (základný okruh požadovaných znalostí
a zručností, ktoré budú súčasťou testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení,
všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť školstva a školské stravovanie,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003
Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní, zákon
č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhláška
č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
• znalosť práce s PC – Windows, Word, Excel, kancelársky balík MS Office, počítačový program pre ŠJ,
• komunikačné a sociálne zručnosti.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového
konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe,
znalostí a zručností,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom stupni vzdelania,
• potvrdenie preukazujúce zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
• písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z. v rozsahu najviac 2 strán,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:
13. júna 2022 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená)
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci/vedúca školskej jedálne
pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8“ na adresu zriaďovateľa: Mestský
úrad, Odbor školstva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa – „NEOTVÁRAŤ“. Pri
osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme v platnom znení v nadväznosti na zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na výberové konanie budú pozvaní
iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová
komisia písomne v stanovenej lehote.
Predpokladaný nástup do práce: 10. 07. 2022
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce
na spracovanie a uchovanie poskytnutých 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.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
2. 6., 9.00 hod., MŠ, S. H. Vajanského 5
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV
MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
3. 6., 8.30 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
28. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17 a U16 – 26. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/
AFK TOPOĽANY – FK KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
29. 5., 17.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 27. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

OCENENIE CELOŽIVOTNEJ PRÁCE
V roku svojho významného životného jubilea si Gabriel
Gazda prevzal najvyššie turistické vyznamenanie.
Lutonského plaketu mu 14. mája na zasadnutí sekcie
cykloturistiky Klubu slovenských turistov odovzdal
predseda sekcie Martin Čajka. Ocenenie Gabrielovi Gazdovi
udelil Klub slovenských turistov v septembri 2021 za takmer
päťdesiatročnú aktívnu organizátorskú a funkcionársku
obetavú prácu pre turistiku, a zvlášť pre cykloturistiku.
Miroslav Kuba

Tenis
MOJA PRVÁ MEDAILA
podujatie pre predškolákov michalovských materských škôl
27. 5., 9.00 hod.; Apec aréna, P. O. Hviezdoslava 2
Info: Mgr. Kristína Bartošová, tel.: 0915 559 026

Turistika
56. STRETNUTIE ČITATEĽOV KRÁSY SLOVENSKA
27. – 29. 5., parkovisko Lidl
SPLAV CIROCHY
4. 6., Močarianska 1
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Iuventa naďalej vládne
Na slovenskej ženskej
hádzanárskej scéne
ostávajú neohrozenými
vládkyňami hráčky MŠK
Iuventa Michalovce, ktoré
v sezóne vyhrali na domácej
scéne všetko, čo mohli.
Zverenkyne trénera Jána Beňadika zvíťazili v druhom finálovom
zápase národného play-off na pôde
HC DAC Dunajská Streda 31:19
a stali sa tak po štrnástykrát slovenským majstrom. Michalovčanky
vyhrali v sérii 2:0 na zápasy a k Slovenskému poháru a triumfu v MOL
lige pridávajú aj tretí pohár v tejto
sezóne. V klubovej histórii to dokázali šiestykrát.

Pri tejto príležitosti prijal primátor Viliam Zahorčák 23. mája
na mestskom úrade hráčky MŠK
Iuventa spolu s ich trénerom. Prítomní boli aj prezident klubu Patrik
Sabov a generálny riaditeľ Chemkostavu Tibor Mačuga. Primátor
hráčkam zablahoželal, vyzdvihol
výnimočné úspechy ženskej hádzanej v Michalovciach a osobitne
sa poďakoval realizačnému tímu
a trénerovi Jánovi Beňadikovi. Ten
splnil svoju misiu a s tímom sa lúči
ziskom troch trofejí v jednej sezóne. Jeho nástupcu Petra Kostku
čaká veľa práce a tlak, na aký doteraz nebol zvyknutý v kluboch s nie
takými ambíciami, aké má tradične
Iuventa.
rr

BRIDŽOVÝ TURNAJ
Počas víkendu od 13. do 15. mája sa v Košiciach konal
XVIII. ročník Veľkej ceny Košíc v športovom bridži. Členovia
Bridžového klubu NBH Palma Michalovce, pár Drotárová
– Onder, bol vyhodnotený ako najlepší mix pár celého
turnaja párov. Celkovo sa turnaja zúčastnilo osem členov
michalovského bridžového klubu. Celkový počet účastníkov
bol 70, t.j. 35 párov.
Michal Šikra

