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Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

PRIMÁTOR A POSLANCI 

ZLOŽILI SĽUB

Naustanovujúcom za-
sadnutí 24 zvolených 
poslancov zložilo svoj 

sľub a prevzalo si osvedčenie o zvo-
lení. Tento akt ich oprávňuje vyko-
návať svoju funkciu. Z  rokovania 
zastupiteľstva sa ospravedlnil zvole-
ný kandidát Marek Michajlo, ktorý 
svoje osvedčenie o zvolení prevezme 
a zloží sľub poslanca na najbližšom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Svojich mandátov sa vzdali dvaja 
zvolení poslanci, Miroslav Dufinec 
a Jozef Valiska. Namiesto nich budú 
posty poslancov v mestskom zastu-
piteľstve zastávať prví náhradníci 
v  príslušných volebných obvodoch 
– Mirko Gejguš a Jana Dlužanská. 

Primátor Miroslav Dufinec 
si  za  svojho zástupcu zvolil Jozefa 
Sokologorského.  

Známe sú už aj poslanecké 
kluby Mestského zastupiteľstva 
v  Michalovciach. V  klube, ktorý 
zatiaľ má pracovný názov SMER – 
SD, sú zaradení: Jozef Sokologor-
ský, Daniela Barkasi, Mirko Gejguš, 
Marek Michajlo, Martin Čornej, 
Patrik Bašista, Ján Mihalečko, Šte-
fan Kvak, Maroš Eľko, Ján Kerekeš, 
Tímea Sotáková, Jozef Makohus 
– predseda, Radmila Hajduková, 
Martin Horňák a Eva Muchová. 
V klube Nové Michalovce sú zara-

dení: Zuzana Dobranská Harma-
nová – predsedníčka, Jana Dlužan-
ská, Jaroslav Čúrny, Radovan Geci, 
Filip Kaľavský a Ján Várady.

V  nasledujúcich bodoch ro-
kovania poslanci schválil volebný 
poriadok pre nové volebné obdobie 
a  etický kódex voleného predsta-
viteľa samosprávy. Do pôvodného 
znenia etického kódexu poslanci na 
základe návrhu poslanca Radovana 
Geciho schválili doplnenie článku 
s názvom Potieranie korupcie.

Ďalej zastupiteľstvo schválilo 
zriadenie mestskej rady. Jej členmi 
budú: Mirko Gejguš, Martin Čor-
nej, Ján Mihalečko, Zuzana Dob-
ranská Harmanová, Ján Kerekeš, 
Tímea Sotáková, Jozef Makohus 
a Jozef Sokologorský – člen mestskej 
rady zo zákona ako viceprimátor 
mesta. Mestskí poslanci ďalej zria-
dili pre toto volebné obdobie, tak 
ako v  predchádzajúcom volebnom 

V piatok 18. novembra sa v priestoroch budovy Zlatý býk uskutočnilo ustanovujúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Najbližšie štyri roky povedie 
naše mesto primátor Miroslav Dufinec, ktorý získal v komunálnych voľbách 2022 
viac ako 43 % hlasov. Do mestského zastupiteľstva si obyvatelia v šiestich voleb-
ných obvodoch vybrali spomedzi 119 kandidátov 25 poslancov.

Pitná voda 
dostupná
 pre všetkých

3 Študenti 
v laviciach
Európskeho parlamentu

4 Stretnutie 
tímov
pomoci utečencom

6 Vychovávame 
hádzanárske
nádeje

8 pozývame...

BÍLÉ VÁNOCE 
LUCIE BÍLÉ

klavírny sprievod 
Petr Malásek

30. novembra 
o 19.00 hod.

Evanjelický kostol

MIKULÁŠ 
A ROZSVIETENIE 
VIANOČNÉHO 
STROMČEKA
6. decembra 
o 16.30 hod.

tribúna pri MsÚ

OTVORENIE 
VIANOČNÝCH 

TRHOV
9. decembra 
o 10.00 hod.

tribúna pri MsÚ

DIVADLO 
PRI FONTÁNE 

Letné svetlo 
o pol šiestej

premiéra

12. decembra 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS
pokračovanie na 2. strane



2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Od ňepameci še meňi ňe ľem priroda. Meňa še i podmjenki u prirodze. 
Raz vibuchuju sopki, dzvihaju še huri, pridze veľika voda, začňe doba ľa-
dova, topja še ľadovce, bo žem še ocepľuje. Meňi še rastľinstvo i živočišstvo. 
Co še ňehodno novim podmjenkom pririchtovac, ňehodno prežic. 

Tote pravidla ňevidumal čľovek. Furt placa na planece, na chtorej žijeme. 
Od kedi še na ňej zjavila rozdumujuca bitojsc: čľovek, placa pravidla joho fun-
govaňa i pre ňoho. Ňe ľem individualne: zložeňe vzduchu na dichaňe, pritom-
nojsc vodi, dostatok poživňi. No i pre joho spoločenstvo. Vitvaraňe vzajomnoho 
fungovaňa. Ňepisane pravidla, co može a co škodzi ňeľem jomu, no i šickim. 
Spoznavaňe šveta kolo sebe. Odhaľovaňe zakoňitosci viditeľňich. Spoznavaňe 
toho, co na perše obačeňe nevidno. Rozdumovaňe o sebe, no i švece, u chtorim 
žijeme. Zaznamenavaňe poznanoho. Virabjaňe takich potrjeb, co  gu životu 
treba. Dakedi i pre pobaveňe. Jak virobic i zarobic. Jak prežic i jak chorobom 
braňic. No i jak druhoho obmedzic, dakedi i poňižic. Jak dakedi žic na ukor 
toho druhoho. Kedi balamucic, kedi sebe druhoho podrjadzic, žic na  ukor 
ňoho. Jak toto co vun vinašol, pre sebe použic. Dokonca jak jednotľivca, abo 
cale narodi zňičic. Samozrejme na svuj prospech. Jak balamucic a v meňe ľubi-
vich i lakavich sľubov chopic še moci. Moci nad majetkami nas šickich. 

No ňeľem majetkami, no i rozhodovaňu o smerovaňu, o tim, co je spravne 
a co budze potrestane, kec še odvažime co ľem daco povedzec. Jedna pravda, 
jedna reč, jedna hodnota, jeden najvišši. Mi tu budzeme na furt. Jasne, že to 
ňigda ňebulo i aňi ňebudze tak, žebi še to ňezmeňilo. Bo život je zmena a zme-
na je život. 

Švet še meňi a  ľem od ľudzi to funguje, keľo vitrimu. Kedi pochopja, 
že zdzirac še už ňedaju. Bo balamucic še da dluho, aľe ňe naveki. Ľem u hľe-
daňu novoho, doteraz ňezpoznanoho, je zaklad pre buduci švet. Išče veľo toho 
ňezname o švece kolo nás. Aňi o sebe a šickim, co pre dobre žice treba. Za-
pomňime na maľichernojsci a jak maľučki narod paťme, co nam treba a co 
nam do buducnojsci budze treba.

Vaš Mižo z varoša

Švet še meňi

Vianoce sú každoročne 
očakávanými sviatkami, 
počas ktorých sa dokážeme 
odtrhnúť od stereotypu 
každodenných povinností 
a užívame si spoločné 
chvíle s blízkymi.

Na toto obdobie sa pripravuje 
aj mesto. Postupne vyzdobujeme 
námestie a pripravujeme tradičné 
vianočné podujatia.

Dominanta vianočnej výzdoby, 
vianočný stromček, stojí na svojom 
mieste od 15. novembra. Priviezli 
a osadili ho Technické a záhradníc-
ke služby mesta Michalovce. Smrek 
pichľavý (Picea pungens) alebo ľu-
dovo povedané jedlička strieborná, 

vyrástol na Pekárenskej ulici a  je 
vysoký 12 metrov.

Stromček spolu s  vianočnou 
výzdobou rozsvietime spolu so svä-
tým Mikulášom, ktorý k nám zavíta 
v utorok 6. decembra o 16.30 hod. 
Okrem Mikuláša sa deti môžu tešiť 
aj na divadelné predstavenie v po-
daní bábkového divadla Babadlo. 

V  piatok 9. decembra o  10.00 
hod. otvoríme tradičné vianočné 
trhy, ktoré budú pokračovať aj v so-
botu. Pod vianočným stromčekom 
budú po celý čas otvorené tri občer-
stvovacie stánky s pestrou ponukou, 
ktorá poteší všetkých okoloidúcich. 
Nájdite si čas a  príďte na naše ná-
mestie sa opäť po roku nadýchnuť 
čarovnej vianočnej atmosféry.
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Chystáme Vianoce 
v meste

 období, celkovo desať komisií. Ko-
misie pracujú pri mestskom zastu-
piteľstve ako poradný, iniciatívny 
a  kontrolný orgán v  danej oblasti. 
Pri MsZ Michalovce budú pracovať 
tieto komisie: finančná, majetková, 
školstva, mládeže a športu, komisia 
sociálnych vecí a  rodiny, komisia 
územného plánu a miestneho roz-
voja, komisia životného prostredia 
a verejného poriadku, komisia do-
pravy a  turizmu, komisia bývania, 
komisia kultúry a napokon komisia 
ochrany verejného záujmu.

Ďalej na ustanovujúcom roko-
vaní zastupiteľstva boli schválení 
členovia redakčnej rady dvojtýž-
denníka Michalovčan a  tiež bolo 
odsúhlasené poverenie poslancov, 
ktorí budú počas najbližších šty-
roch rokov vykonávať civilné ob-

rady. Oddávať snúbencov či  vítať 
novonarodené deti budú okrem 
primátora ďalší traja poslanci: Jo-
zef Sokologorský, Daniela Barkasi 
a  Ján Várady. Sobášiaci poslanci 
budú mať rozpis služieb podľa jed-
notlivých týždňov.

V  ďalšom bode bol predložený 
návrh na delegovanie zástupcov 
mesta do obchodných spoločnos-
tí s  majetkovou účasťou mesta 
a do školských rád v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. V  posledných 
bodoch rokovania poslanci rozhod-
li o plate primátora a prijali orien-
tačný návrh plánu rokovaní mest-
skej rady i  zastupiteľstva do  konca 
roka 2022. Najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva sa usku-
toční 15. decembra.
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Pred 104 rokmi 
sa skončila 1. svetová vojna 
podpísaním prímeria 
medzi bojujúci stranami.

11. novembra 1918 o 11. hodine 
a 11. minúte zaznela posledná salva 
pri podpise prímeria v Compiègne 
vo Francúzsku. Na počesť tejto uda-
losti si 11. novembra pripomíname 
pamiatku obetí všetkých vojen ako 
Deň vojnových veteránov. Symbo-
lom tohto dňa sa stal červený kvet 
vlčieho maku, preto sa tento deň 

označuje aj ako Deň červených ma-
kov. Zväz vojakov Slovenskej repub-
liky – Klub Michalovce pri tejto prí-
ležitosti zorganizoval na  mestskom 
cintoríne spomienkové stretnutie 
pri pamätníku obetí 1.  svetovej 
vojny. Stretnutia sa  zúčastnili pred-
nostka obvodného úradu, primátor 
mesta, prednosta mestského úradu, 
Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, členo-
via Asociácie policajtov vo výslužbe, 
Jednoty dôchodcov Slovenska a  zá-
stupcovia vojenských útvarov. 

Juraj Vetrecin

Primátor a poslanci 
zložili sľuby

Deň vojnových veteránov

dokončenie článku z prvej strany
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Mesto Michalovce 
v rámci projektu Prístup 
k pitnej vode na Ul. 
mlynskej v Michalovciach 
vybudovalo v tejto lokalite 
štyri verejne prístupné 
výdajníky pitnej vody. 
Na projekt sme získali 
nenávratný finančný 
príspevok vo výške viac 
ako 53 tisíc eur, pričom 
spolufinancovanie mesta 
je približne 22 500 eur.

Súčasťou mesta Michalovce 
sú  aj marginalizované rómske lo-
kality, z nich najvýraznejšou je ob-
lasť na Mlynskej ulici. Obyvatelia 
tu užívajú obecné byty nízkeho 
štandardu. Ide o nové bytové domy 
s vybudovanou infraštruktúrou 
(voda, kanalizácia, elektrické roz-
vody), v  ktorých mesto zaviedlo 
od začiatku systém osobitného prí-
jemcu, aby nedochádzalo k nepla-

tičstvu za  vodu a  energie. V  star-
ších bytových domoch v  lokalite 
však dochádzalo k  neplatičstvu 
a následnému odpojeniu bytových 
jednotiek od vodovodnej siete. 
V danej lokalite Ulice mlynskej je 
spolu viac ako 100 bytov v  devia-
tich bytovkách. 

Aj napriek tomu, že na Mlyn-
skej ulici majú obyvatelia v obec-

ných bytoch prístup k  pitnej vode 
a príslušnej infraštruktúre, niekedy 
vlastným pričinením, devastáciou a 
neplatičstvom prichádzajú o tento 
životný štandard. 

V  rámci projektu boli na po-
zemkoch vo vlastníctve mesta po-
stavené štyri certifikované výdajné 
stojany pitnej vody. Na týchto no-
vovzniknutých vodovodných prí-
pojkách sa zrealizovali vodomerné 
šachty, v ktorých sú osadené vodo-
merné zostavy. Vytvorené odberné 
miesta pitnej vody sú prístupné 
pre celú miestnu marginalizovanú 
rómsku komunitu (MRK) Ulice 
mlynskej. Samotný odber vody 
bude prebiehať na základe použitia 
dobíjacích čipov. Majitelia čipov 
si  ich budú za poplatok dobíjať 

v komunitnom centre priamo v da-
nej lokalite. Stavbu realizoval víťaz 
procesu verejného obstarávania, 
firma PIATKO, s.r.o., v mesiacoch 
október a november. 

Po ukončení projektu plánuje 
mesto realizovať osvetové aktivity 
v  spolupráci s materskou a zák-
ladnou školou na Mlynskej ulici, 
so  zdravotníckymi pracovníkmi 
a komunitnými pracovníkmi mes-
ta, ktorí pôsobia priamo v komuni-
te MRK na Mlynskej ulici. K  udr-
žateľnosti a ochrane nových vý-
dajných miest pitnej vody prispejú 
aj  nainštalované kamerové systé-
my na budove tamojšej základnej 
a materskej školy, priamo pripojené 
na mestskú políciu.

rr

Ste jednorodič a radi by ste 
si začali hľadať cestu 
k zamestnaniu, živnosti 
alebo ďalšiemu vzdelaniu? 
Ste v náročnej životnej 
situácii a hľadáte nový 
smer? 

Organizácia Jeden rodič, n.o., 
spustila projekt s  názvom KOM-
POD – Komplexná podpora jedno-
rodičovských rodín na trhu práce.

Do projektu sa môžete zapojiť, 
ak spĺňate všetky nasledovné pod-
mienky: nie ste evidovaní na úrade 
práce, nie ste zamestnaní a nemáte 
otvorenú či pozastavenú živnosť, 
neštudujete, nemáte maturitu. Pro-

jekt prichádza s ponukou služieb 
a činností, ktoré vám pomôžu v ná-
vrate na pracovný trh – do práce, 
k otvoreniu vlastnej živnosti či do-
končiť štúdium. Počas obdobia 
jedného roka sa vám budú venovať 
naši kvalifikovaní odborníci – so-
ciálne pracovníčky, psychologička, 
právnik, kariérny a  ekonomický 
poradca, životný kouč. Popri od-
bornej pomoci poskytujeme aj po-
travinovú a humanitárnu pomoc.

Projekt KOMPOD – Komplex-
ná podpora jednorodičovských 
rodín na trhu práce sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho soci-
álneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Ope-
račného programu Ľudské zdroje. 
Ak sa chcete do projektu prihlásiť, 

vyplňte žiadosť na webe www.je-
denrodic.sk/kompod. Pre viac in-
formácií píšte na info@jedenrodic.

sk alebo volajte na tel. číslo 0908 
652 995.

Jeden rodič

Pitná voda dostupná pre všetkých vďaka projektu

Pomoc pre jednorodičov na trhu práce

Divadlo pri fontáne, 
ktoré pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce, 

uvedie 
12. decembra o 18.00 hod. 

premiéru pôvodnej hry Kataríny Varechovej

LETNÉ SVETLO 
O POL ŠIESTEJ

Obrazy zo života maliara Moussona
Od narodenia umelca uplynie 15. decembra 135 rokov.

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje

Vážení Michalovčania, 
ďakujem za každý jeden hlas, 

ktorý ste mi odovzdali a za dôveru, 
ktorú ste mi prejavili. Urobím všetko preto, aby naše 
Michalovce boli krásnym, bezpečným a atraktívnym 

mestom pre všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov.

PRE VÁS – S VAMI
Miroslav Dufinec



4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Miestny klub Michalovce 
Českého spolku v Košiciach 
pripravil pre svojich členov 
a verejnosť dve série 
prednášok, ktoré sa konali 
v Zemplínskom kultúrnom 
centre.

V prvom cykle s názvom Česká 
hudba na prelome storočí zneli die-
la a  životné príbehy troch hudob-
ných tvorcov tohto obdobia. Josef 
Bohuslav Foerster bol verejnosti 
známy predovšetkým ako skladateľ 
zborovej a  chrámovej hudby. Štát-
na opera v Banskej Bystrici uviedla 
pred šesťdesiatimi rokmi ako svoju 
prvú inscenáciu jeho operu Eva. 
Oskar Nedbal, vynikajúci operetný 
skladateľ a  svetoznámy dirigent, 
ktorý bol pri vzniku Slovenského 
národného divadla v  Bratislave. 
Nesmrteľný sa stal svojou operetou 
Poľská krv a piesňou Blondýnky 
sladké. Zdeněk Fibich oboha-
til hudbu o  koncertné a  scénické 
melodrámy. Preslávila ho skladba 
Poem, ktorá mu priniesla uznanie 
po celom svete. 

Cyklus štyroch prednášok sme 
venovali Českej dramatickej tvor-
be 20. storočia. Predstavili sme 
tvorbu najznámejších dramatikov 

tejto éry. Bratia Alois a Vilém Mr-
štíkovci napísali svoju nezabudnu-
teľnú drámu Maryša, ktorá pojed-
náva o nerovnoprávnosti žien a ich 
nútených sobášov v minulosti. Jiří 
Mahen bol vedúcou osobnosťou 
kultúrneho života v  Brne. Vyni-
kajúci dramatik ale aj dramaturg, 
po ktorom je dnes pomenované 
divadlo a knižnica, pri ktorej zalo-
žení bol. Veril, že čítaním a vzde-
lávaním ľudia vybudujú lepšiu 

spoločnosť. Napísal hru Jánošík, 
na  základe ktorej bol napísaný 
scenár k prvému slovenskému ce-
lovečernému filmu. Viktor Dyk, 
básnik, prozaik a publicista. Podľa 
jeho novely Krysař vznikol úspeš-
ný rovnomenný muzikál súčas-
nosti. Vladislav Vančura, úspešný 
spisovateľ, ktorého diela sa stali 
predlohou k slávnym filmom – 
Markéta Lazarová, Rozmarné léto 
a  Konec starých časů. Celý život 

bojoval proti fašizmu, čo sa mu 
v  roku 1942 stalo osudným, kedy 
bol popravený. 

Tieto výrazné osobnosti českej 
kultúry zasiahli svojou tvorbou 
celé Československo a  nesú svoj 
trvalý umelecký odkaz do dnešnej 
doby. Obidva projekty sme mohli 
realizovať vďaka finančnej podpo-
re Kultminor – fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín.

Mgr. Vlasta Vojníková

O osobnostiach českej kultúry

V Európskom parlamente 
v Štrasburgu sa 21. októbra 
uskutočnila prvá hybridná 
Euroscola. Celkovo 
sa stretlo 1300 študentov 
z 50 škôl z celej Európy, 
z toho 600 študentov 
priamo v Štrasburgu. 

V rámci programu Euroscola 
sa v Štrasburgu stretávajú študenti 
vo veku od 16 do 18 rokov zo všet-
kých 27 členských štátov EÚ, kan-
didátskych krajín i bývalých člen-
ských štátov. Môžu tu spoločne 
diskutovať, obhajovať svoje názory, 
rokovať a hlasovať o uzneseniach 
o skutočných európskych otáz-
kach, ale  tiež ich meniť, dopĺňať 
a  napokon aj prijímať. Majú mož-
nosť oboznámiť sa s fungovaním 
európskych inštitúcií, debatovať 
o demokracii, základných právach, 
európskych hodnotách a vyjadriť 
svoj vlastný názor na rozhodnutia 
prijaté na úrovni Európskej únie.

Obchodná akadémia Michalov-
ce mala tú česť zúčastniť sa tohto 
pracovného dňa priamo v  Európ-
skom parlamente. Škola sa pravidel-
ne zapája do mládežníckych inicia-
tív Európskej únie. Okrem úspešné-

ho programu EPAS, Ambasádorské 
školy Európskeho parlamentu, sme 
sa zapojili aj do programu Euros-
cola, vďaka ktorému 24 študentov 
prvého a  druhého ročníka dostalo 
jedinečnú možnosť pozrieť si nielen 
mesto Štrasburg, ale aj samotný Eu-
rópsky parlament.

Prvý deň bol poznávací, plný 
histórie, umenia a francúzskej at-
mosféry. Pozreli sme si majestátnu 
katedrálu Notre Dame, ale i štvrť 
La Petite France. Svoje umelecké 
duše sme potešili v Múzeu mo-
derného umenia, kde sme, okrem 

iného, mohli vidieť aj Picassove 
famózne kubistické maľby. Druhý 
deň sme celý strávili v Európskom 
parlamente. Cítili sme sa ako euro-
poslanci, a to preto, že sme mohli 
diskutovať o rôznych problémoch 
v rámci Európskej únie, argumen-
tovať, vyjadriť svoj vlastný názor 
či dokonca využiť i hlasovacie za-
riadenia. V prvej časti programu 
sme diskutovali s poslankyňou 
Európskeho parlamentu Fabienne 
Keller. Mali sme možnosť pýtať 
sa  aj na viac než aktuálnu ener-
getickú krízu, a to vynikajúcej 

odborníčky na túto problematiku, 
Aleydy Hernandez Laviades. Ďal-
šiu časť dňa tvorili interaktívne 
workshopov a komentovaná pre-
hliadka budovy parlamentu. Našu 
cestu by sme nenazvali len výle-
tom, ale aj skúsenosťou, na  ktorú 
budeme ešte dlho spomínať. Ne-
môžeme zabudnúť ani na novo-
vzniknuté priateľstvá, ktoré sa pre-
tavili do úžasnej tímovej práce, 
ktorá, veríme, bude pokračovať 
aj v budúcnosti v našom Euroscola 
a EPAS tíme. 

Mgr. Andrea Korinková

Študenti v Európskom parlamente v Štrasburgu
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SAKRÁLNE STAVBY
si môžete zakúpiť 

v Informačnej kancelárii mesta Michalovce, 
Nám. Osloboditeľov 10, Zlatý býk (cena 6 eur)

5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

V nedeľu vstúpime 
do nového liturgického 
obdobia, ktoré 
predchádza vianočnému 
času. 

Toto obdobie nie je iba spomien-
kou na dávnu minulosť. Naopak, 
adventný čas patrí aj prítomnosti. 
Chce osloviť súčasného človeka, 
ľudí, ktorí akosi spontánne dali 
priestor zhonu, stresu, náhleniu sa, 
súpereniu... 

Aj tohtoročný advent je odliš-
ný od tých predošlých, poznačený 
konfliktom, agresivitou, nenávis-
ťou, ba násilím. Tento čas je  tu 
pre jednotlivca, pre spoločen-
stvo, slovom pre každého, kto sa 
chce zastaviť a  spomaliť. Pre tých, 
ktorí sa rozhodnú byť alternatí-

vou k  súčasnému svetu, o  kto-
rom si mnohí myslíme, že sa snáď 
zbláznil. V  tomto čase je tu mož-
nosť namiesto rozbúrenej rieky byť 
vo vzťahoch symbolom pokojného 
zurčiaceho potôčika, ktorý ovlažuje 
životy ľudí vo svojom okolí. 

Ak sme už zabudli čakať, tak sa 
to skúsme naučiť možno práve pri 
núdznom človeku, od ktorého oča-
kávame, že nám vypovie svoju bo-
lesť a podelí sa o ťarchu problému. 

Toto adventné očakávanie ne-
smie mať charakter pasivity a útrp-
nosti. Ak sa to dá, buďme predĺženou 
rukou Toho, ktorého očakávame. Je 
prítomný v  tých, o  ktorých nik ne-
stojí. Len ak sa priblížime k človeku, 
budeme neuveriteľne blízko Bohu. 
Možno pochopíme, že je stále prí-
tomný medzi nami a v nás samých.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Záver roka bude 
v galérii mestského 
kultúrneho strediska 
patriť profesionálnemu 
výtvarníkovi Eugenovi 
Hochmanovi, ktorý žije 
a tvorí na v našom meste. 
Je Zemplínčan. 

Hochman patrí do kategórie vy-
hľadávaných a  úspešných výtvarní-
kov regiónu. Má za sebou niekoľko 
spoločných i  samostatných výstav, 
kde verejnosti, ktorá sa zaujíma o vý-
tvarné umenie, predstavil celú škálu 
výtvarných štýlov a techník. Od grafi-
ky cez koláže, abstraktnú či realistic-
kú maľba. To všetko bolo realizované 

vždy na profesionálnej úrovni. Autor 
inšpirovaný životom, prírodou, oko-
lím ale predovšetkým vzťahmi, ktoré 
sú preňho podstatné, vo výtvarnom 
prejave ponúkne vždy seba. Takmer 
vždy v  jeho tvorbe ide o  pozvánku 
k pozastaveniu a k zamysleniu sa nad 
skutočnými hodnotami. 

Aj táto expozícia má ucelenú 
myšlienku a  nenápadne pozýva 
milovníkov umenia na pomyselnú 
prechádzku krajinou. Je realistická 
a štylizovaná, prepracovaná do naj-
menších detailov. Hochman zaiste 
neopomenie ani krajinu rodného 
Zemplína. Vo výtvarnom prejave 
pôjde o maľbu akrilovými farbami.

Expozícia bude verejnosti do-
stupná počas decembra.

Via

Materské centrum Drobec 
je občianske združenie, 
ktoré bolo založené 
s cieľom vytvoriť priestor 
na stretávanie sa rodičov 
a detí, výmenu skúseností 
v rámci starostlivosti 
o deti. 

Centrum už niekoľko rokov rea-
lizuje rôzne projekty podľa podne-
tov svojich členov. Z  grantu mesta 
Michalovce bol v roku 2022 finanč-
ne podporený projekt s  názvom 
Drobci a literárne osobnosti – spiso-
vatelia a  básnici Slovenska. Projekt 
je zameraný na oboznámenie detí 
s dielami a životopismi slovenských 
spisovateľov a básnikov formou be-
sied a vzdelávacích návštev pamät-

ných izieb a  expozícií literárnych 
múzeí, ktoré sa týkajú vybraných li-
terárnych osobností Slovenska. Cie-
ľom projektu je zriadenie príručnej 
knižnice slovenskej klasiky, t. j. li-
terárnych diel slovenských autorov, 
ktoré sú najčastejšie odporúčané 
na povinné čítanie v školách. 

V rámci projektu je naplánova-
né založenie klubu čitateľov a  au-
torov krásneho slova – poetického 
i  prozaického umenia a organizo-
vanie literárnych stretnutí i debat-
ných krúžkov o knihách. Podvečer-
né literárne posedenia s diskusiami 
o knihách a ich autoroch doplníme 
návštevou Literárneho múzea Pav-
la Horova v Bánovciach nad Onda-
vou a Pamätnej izby Gorazda Zvo-
nického v Močaranoch aj knižnice 
v našom meste. 

Mgr. Adriana Jacečková

Adventný čas

Šíra krajina na obrazoch

Drobci a literatúra

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

NEZNÁMY ZEMPLÍN 4 – ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
prednáška, 25. novembra o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
25. novembra o 17.30 hod.
Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
klavírny doprovod Petr Malásek
30. novembra o 19.00 hod., Evanjelický kostol

VLADISLAV VANČURA – ŽIVOT A TVORBA
prednáška, 5. decembra o 15.00 hod.
galéria Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra

MIKULÁŠ A ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
6. decembra o 16.30 hod., tribúna pri MsÚ

VIANOČNÁ BURZA ŽIAKOV
od 6. do 16. decembra, galéria Štvorlístok, ZUŠ, Štefánikova 20

PERINBABA
tanečné predstavenie ZUŠ, Štefánikova 20
7. decembra o 16.30 hod., veľká sála MsKS

OTVORENIE VIANOČNÝCH TRHOV
9. decembra o 10.00 hod., tribúna pri MsÚ

DIVADLO PRI FONTÁNE – LETNÉ SVETLO O POL ŠIESTEJ
premiéra, 12. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

VIANOČNÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU
ZUŠ, Štefánikova 20
13. decembra o 16.30 hod., veľká sála MsKS

výstavy
TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCA
putovná výstava o tradičnom medovnikárstve
do 10. marca 2023, Zemplínske múzeum

ČAROVNÝ VESMÍR
vesmírne objekty vo fotografiách RNDr. Vojtecha Rušína, Csc.
do 30. novembra, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra

VESMÍR OČAMI DETÍ
výstava, do 30. novembra, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra

TADY A TEĎ! SOUČASNÝ ČESKÝ KOMIKS
výstava, do 30. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

JESENNÁ VÝSTAVA ŽIACKYCH PRÁC
do 30. novembra, galéria Štvorlístok, ZUŠ, Štefánikova 20

JASENOVSKÍ MUČENÍCI VO SVETLE VZKRIESENIA
ikony, do 30. novembra, malá galéria MsKS

BÝK, LABUTE A PLENÉR
výstava Jarmily Džuppovej, do 2. decembra, Mestská galéria Zlatý býk

STREDOVEK V MÚZEU
predĺžené do 30. novembra, Zemplínske múzeum

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

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Martina Macková
Marko Pataky

Amália Konšelová

Michalovčan informuje

Premiérové
Noviny Mistral

od štvrtka 24. novembra 

Záznam 
Ustanovujúceho MsZ 

v Michalovciach 
z 18. novembra

počas týždňa vždy o 18.00 hod.

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

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: Ing. Jozef Sokologorský, jozef.sokologorsky@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: Ing. Martin Čornej, PaedDr. Radmila Hajduková, Mgr. Jaroslav Čúrny, Mgr. Eva Bučková, 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. 
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne 
byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 21.11.2022 do 09.12.2022.
Počet bytov: 5 

Číslo bytu  Adresa     Poschodie        Bytový dom         Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------
10   Obrancov mieru 4   prízemie         malometrážne byty    1,5                 43,91 m2

37   Obrancov mieru 4   2. poschodie  malometrážne byty    garzónka      28,19 m2

54   Obrancov mieru 4   prízemie         malometrážne byty    garzónka      28,19 m2

72   Obrancov mieru 4   1. poschodie  malometrážne byty    garzónka      28,19 m2

116 Obrancov mieru 4   4. poschodie  malometrážne byty    garzónka      28,19 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 
na prízemí – Mgr. Renáta Pandová. 
Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí 
v komisii bývania.

Deviata medzinárodná 
vedecká konferencia 
sa konala 11. novembra 
v Michalovciach a jej témou 
bola Humanitárna 
pomoc pre Ukrajinu 
a intervencie (skúsenosti) 
profesionálnych a 
dobrovoľníckych tímov 
s utečencami z Ukrajiny.

Vojnový konflikt na Ukrajine na-
stolil pre nás novú situáciu, na ktorú 
sme neboli pripravení ale vysporia-
dali sme sa s ňou. Cieľom konferen-
cie bola výmena skúseností profesi-
onálov i  dobrovoľníkov zapojených 
do pomoci Ukrajiny. Podujatie hosťo-
vala Vysoká škola zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alžbety, n. o., Brati-
slava, Inštitút bl.  Metoda Dominika 
Trčku v Michalovciach.

Spoluorganizátormi konferencie 
boli: Collegium Humanum Varšav-
skej univerzity, Univerzita Tomáša 
Baťu v  Zlíne – Fakulta humanit-
ných štúdií, State Higher Education 
Uzhhorod National University, Fa-
culty of health and physical educa-
tion in Ukrajina, Slovenská spoloč-
nosť praktickej obezitológie (SSPO), 
Slovenská komora sestier a  pôrod-

ných asistentiek (SKSaPA), Sloven-
ská komora sociálnych pracovníkov 
a  asistentov sociálnej práce, mesto 
Michalovce, NSP Štefana Kukuru 
Michalovce, člen siete Svet zdravia 
Michalovce. 

Na konferencii odznelo 28 prí-
spevkov prezentovaných domácimi 
i  zahraničnými odborníkmi. Za-
merané boli na formy humanitár-
nej pomoci pre oblasti zasiahnuté 
vojnovým konfliktom na susednej 
Ukrajine, ošetrovateľské a  soci-
álne intervencie profesionálnych 
a dobrovoľníckych tímov na hranici 
s  Ukrajinou, status „dočasné úto-
čisko“ pre cudzincov, poskytovanie 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti, 
význam psychosociálnej podpory, 
pomoc charitatívnych a  dobrovoľ-
níckych organizácií, sociálna a  du-
chovná pomoc cirkví. 

Prednášajúci sa usilovali pouká-
zať na to, aby bol v spoločnosti kom-
plexný a  spoločný prístup pri  riešení 
takýchto situácií. Prínosom konfe-
rencie bola aj plodná diskusia, ktorá 
po  skončení jednotlivých blokov po-
kračovala v  kuloároch počas prestá-
vok. Konferencie sa zúčastnilo vyše 60 
účastníkov – lekárov, sestier, sociál-
nych pracovníkov, vedeckých pracov-
níkov aj študentov. 

db

Zemplínske múzeum 
v Michalovciach, kultúrne 
zariadenie Košického 
samosprávneho 
kraja, sprístupnilo 
v priestoroch kaštieľa 
výstavu Tajomstvo 
medovníkového srdca. 

Ide o prevzatú výstavu, kto-
rú pripravilo Východoslovenské 
múzeum v  Košiciach. V Micha-
lovciach si ju návštevníci budú 
môcť pozrieť do 10. marca 2023. 
„Medovnikárstvo sa nám všetkým 
už tradične spája s vianočným ob-
dobím. Výstava predstaví nielen 
históriu a osobnosti medovnikár-
stva a voskárstva, ale jej súčasťou 
bude i unikátna remeselnícka diel-
ňa Lefterovcov, ktorá bola jednou 
z posledných košických medovni-
kárskych rodín. Tá spolupracovala 
i s ďalšími významnými rodinami 

Novellyovcov, Maurerovcov a Já-
nom Manczákom, ktorí sa tomuto 
remeslu v minulosti tiež venovali. 
V  neposlednom rade prezentá-
ciu dobových nástrojov doplnia 
aj  predmety medovnikárov z  Mi-
chaloviec, Jozefa Fedora a Jána 
Zimmermanna, ktoré opatruje 
naše múzeum,“ povedala riaditeľ-
ka múzea Stanislava Rovňáková. 

Prezentované sú drevené his-
torické formy z 18. a 19. storočia. 
Po zmene technologického po-
stupu výroby sa pridaním cukru 
v medovnikárstve začali používať 
formy plechové. Na výstave zauj-
mú i súčasné medovníčky z dielní 
šikovných medovnikárok. Záro-
veň je výstava doplnená o expo-
náty z  významných medovnikár-
skych miest ako Banská Bystrica, 
či Banská Štiavnica. Kurátorkou 
výstavy je Mgr. Ľudmila Mitrová, 
etnografka Východoslovenského 
múzea v Košiciach. 

zm

Stretnutie tímov 
pomáhajúcich utečencom

Odhaľte tajomstvo 
medovníkového srdca
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čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

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

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovanie

spomienky

Dňa 8. októbra nás navždy opustil 
vo veku 75 rokov manžel, otec, dedko a švagor 

MICHAL ŠULIČ
Úprimne ďakujeme všetkým za účasť na poslednej 
rozlúčke, ako aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti 
v našom veľkom žiali.
manželka a deti s rodinami

Dňa 19. októbra uplynul rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

ZDENKO KNIEŽOV
Nedá sa zabudnúť na človeka, ktorý bol dobrým 

manželom, milujúcim otcom a dedkom. Človekom, 
ktorý mal ľudí rád a vo všetkom videl iba dobro. 

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. 
smútiaca rodina

Dňa 23. novembra uplynulo 5 rokov 
od úmrtia našej drahej 

MÁRIE SEMANOVEJ
rod. Vestenickej

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S bolesťou v srdci spomína smútiaca rodina, 

manžel, synovia, sestra a brat.

Dňa 18. novembra uplynul rok, kedy nás navždy 
opustil náš manžel, otec, dedko, brat a švagor 

VLADIMÍR MUCHA
 Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Za smútiacu rodinu manželka Emília, 
dcéry Vladimíra s rodinou a Veronika.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 
na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č. 116/2009 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 21.11.2022 do 09.12.2022. 
Počet bytov: 1  

Číslo bytu  Adresa    Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
12   Obrancov mieru 4   3. poschodie   „A-1“        1,5                  46,23 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 
€/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prí-
lohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce 
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s  majetkom Mestského 
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Mi-
chalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Mgr. Renáta Pandová. Žiada-
telia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí 
v komisii bývania.

n	8. decembra od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Nám. osloboditeľov 
č. d. 53, Nám. osloboditeľov ČOM 0000445682, Ul. okružná č. d. 29

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

prerušenie distribúcie elektriny

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



Súťažili v streľbe

Ukončením tohtoročnej 
streleckej sezóny bol 
19. ročník v streleckom 
trojboji z pištole a revolvera 
o Putovný pohár primátora 
mesta Michalovce. 

Súťažné podujatie zorganizoval 
Klub vojakov v zálohe Michalovce 
(KVvZ) a  konalo sa 6. novembra 
na michalovskej strelnici.

Súťaž otvoril príhovorom doslu-
hujúci primátor Viliam Zahorčák, 
ktorý bol aj riaditeľom súťaže. Prí-
tomným sa prihovoril aj novozvo-
lený primátor Miroslav Dufinec, 
ktorý prijal naše pozvanie a zúčast-
nil sa na otvorení súťaže.

Aj napriek chladnému a veter-
nému počasiu účasť bola pomerne 

hojná. Celkovo sa súťaže zúčastni-
lo 31 súťažiacich z pištole, z  toho 
17 súťažiacich strieľalo aj disciplí-
nu Revolver. Prišli strelci z Prešo-
va, Košíc, avšak najviac bolo tých 
domácich. Prvé miesto a putovný 
pohár primátora získal Ľubomír 
Dolinský zo Športovo streleckého 
klubu Podhradová Košice. Druhé 
miesto si vystrieľal Pavol Beca 
z  domáceho KVvZ Michalovce 
a na treťom mieste skončil Daniel 
Denci zo Športovo streleckého 
združenia Poruba pod Vihorla-
tom. Disciplínu revolver suverén-
ne ovládli domáci súťažiaci. Prvé 
miesto obsadil Pavol Beca, druhý 
skončil Tomáš Baboš a  tretí bol 
Peter Kudělka, všetci z KVvZ Mi-
chalovce.

Vladimír Hamadej

VYCHOVÁVAME HÁDZANÁRSKE NÁDEJE 
V stredu 16. novembra sa uskutočnil Turnaj hádzanárskych 
nádejí chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníka základných škôl 
O pohár primátora mesta. Organizátorom tohto turnaja 
bola Základná škola, Krymská 5. V oboch kategóriách 
sa hralo podľa platných pravidiel hádzanej, systémom každý 
s každým. V kategórii chlapcov sa zúčastnili tri základné 
školy a v konečnom poradí sa umiestnili takto: na prvom 
mieste ZŠ, Okružná 17, na druhom mieste ZŠ T. J. Moussona 
a na treťom skončila ZŠ, Krymská 5. V kategórii dievčat 
sa zúčastnili tiež tri základné školy a umiestnili sa takto: 
na prvom mieste skončila ZŠ T. J. Moussona, na druhom ZŠ, 
Krymská 5 a na treťom ZŠ, Okružná 17.

lk

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
DETSKÝ BEH I. PŠENKA VII. ROČNÍK
25.11., 13.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 – MsÚ

BEH OSLOBODENIA MESTA XLIX. ROČNÍK
25. 11., 18.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 – MsÚ
Info: https://bomm.preteky.com/propozicie.html

Basketbal
1.BK – BKM ISKRA SVIT
3. 12., 16.00 hod., I. liga U19 – Juniori, skupina Gold; ŠH GPH

1.BK – MBA PRIEVIDZA
4. 12., 10.00 hod., I. liga U19 – Juniori, skupina Gold; ŠH GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
27. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA XXVI. ROČNÍK
mestská futsalová liga
26. 11., 2. kolo:  14.00 hod.    KaeMko – PRO-MOBIL Michalovce 
 15.00 hod.   Legendy – Mičigen Team 
 16.00 hod.   ŠK Senné – Vera nábytok 
 17.00 hod.   Legia L.A. – VR 
3. 12., 3. kolo:  10.00 hod.   Mičigen Team – PRO-MOBIL Michalovce 
 11.00 hod.   VR – Legendy 
 12.00 hod.   Vera nábytok – KaeMko 
                            13.00 hod.   ŠK Senné – Legia L.A. 
4. 12., 4. kolo:  14.00 hod.   Mičigen Team – VR 
 15.00 hod.   KaeMko – ŠK Senné 
 16.00 hod.   Legia L.A. – Vera nábytok 
 17.00 hod.   PRO-MOBIL Michalovce – Legendy 
športová hala GPH
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
MŠK IUVENTA – LUGI DAM (SWE)
4. 12., 16.00 hod., EHF – 1. zápas 3. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK POPRAD 
2. 12., 17.30 hod., 22. kolo – Tipos liga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MMHK NITRA
26. 11., 13.00 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – MMHK NITRA
27. 11., 10.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HC SLOVAN BRATISLAVA
3. 12., 16.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HC SLOVAN BRATISLAVA
4. 12., 10.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HK DUKLA TRENČÍN
3. 12., 19.00 hod., Kaufland extraliga dorastu 
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/

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


