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Bilancovanie, plánovanie, predsavzatia i záväzky sú pojmy, ktoré 
sa teraz dostávajú na popredné miesta v mysli každého z nás, a to 
tak v rovine osobnej, rodinnej, ako aj v rovine spoločenskej. Inak 
tomu nie je ani v prípade nášho štátu, nášho mesta, jeho vedenia 
a pochopiteľne, primátora nevynímajúc. I my stojíme pred zr-
kadlom svojej zodpovednosti, svojho svedomia a vašej spokojnosti 
premietajúc si pri tom na jednom monitore film všetkého uplynulé-
ho a na druhom skladajúc scenár toho, čo by sme si priali, aby bolo 
v časovom horizonte najbližšieho roka a pritom, aby to ladilo so 
scenárom dlhodobého rozvoja našich Michaloviec.

Z pohľadu štátu najvýznamnejšou udalosťou bol náš vstup do 
schengenského priestoru, čo, veríme, už čoskoro všetci pozitívne 
pocítime, podobne, ako už pozitívne pociťujeme, že sme členským 
štátom Európskej únie. Azda aj preto sa nášmu mestu ani v tomto 
roku nevyhli zahraničné investície s podporou štátu, na ktorých 
má aj mesto svoj podiel. Nový výrobný závod firmy Yazaki, ktorý 
vyrástol na Sobranskej ceste, už čoskoro bude poskytovať nové 
pracovné príležitosti nielen pre Michalovčanov, ale aj pre ľudí zo ši-
rokého okolia, a vďaka ich presťahovaniu sa vytvoria i predpoklady 
pre rozšírenie výroby pre spoločnosť BSH na Továrenskej ulici, ku 
ktorej, veríme, takisto čoskoro dôjde.

Teší nás, že i ďalšie zahraničné spoločnosti, ktoré sú v meste 
etablované, vo svojich strategických zámeroch takisto rátajú so zvy-
šovaním výrobných kapacít, čím by sa možnosti zamestnania v na-
šom priestore posilnili a mohli by vytvoriť i tlak na nárast miezd. 

Veľmi nás teší, že úspešnosť naďalej vykazujú aj viaceré naše do-
máce firmy. Našou snahou v najbližšom období bude v rámci mož-
ností vytvárať aj pre, ne čo najvhodnejšie podnikateľské prostredie.

Rok 2007 bol pre nás všetkých rokom očakávaní. Viaceré sa na-
plnili, mnohé sa plnia a sú, tak ako to v živote už býva, aj očakáva-
nia nenaplnené. To, čo sa zrealizovať najmä v investičnej oblasti po-
darilo, je poväčšine vidieť. Nové križovatky, nové úseky miestnych 
komunikácií, rekonštrukcia športových objektov, škôl a ich areálov 
ale aj priestorov, ktoré mesto prenajíma a plánuje aj v budúcnosti 
prenajímať, či rekonštrukcia medziblokových priestorov na sídlis-
kách. V tom všetkom by sme chceli pokračovať aj v roku 2008, pri-
čom by sme chceli prioritnú pozornosť venovať sídliskám Východ 
a Juh a väčšiu ako doposiaľ aj okrajovým častiam mesta. Pozornosť 
chceme venovať aj výstavbe nového cintorína a problematike se-
parovania a kompostovania odpadu, ktorú vnímame ako svoj dlh 
z predchádzajúceho obdobia. Naším zámerom je aj vybudovať 
v meste optickú sieť, zrekonštruovať verejné osvetlenie a pozornosť 
chceme venovať aj problematike informatizácie mesta, vrátane jeho 
vybavenia bezpečnostnými systémami. Pri realizácii toho všetkého 

rátame aj s využitím externých finančných zdrojov a aj kvôli tomu 
všetkému sme reorganizovali mestský úrad. Proces jeho transfor-
mácie však nepovažujeme za ukončený. Veríme, že aj v roku 2008 
sa nám podarí urobiť ďalšie kroky, ktorých výsledkom bude väčšia 
spokojnosť všetkých vás, ktorí budete služby úradu využívať.

Väčšiu efektivitu práce očakávame aj od mestskej polície, od 
Technických a záhradníckych služieb i od Mestského kultúrneho 
strediska. V roku 2007 sme urobili kroky, ktoré by tomu mali na-
pomôcť. Každá z týchto inštitúcií má dnes vytvorený dostatočný 
priestor na to, aby naše očakávania mohla v plnej miere naplniť.

Tak, ako sme sľubovali, väčšiu pozornosť sme venovali seniorom 
a mladej generácii. V prípade seniorov sme prijali opatrenia, vďaka 
ktorým má skupina nad sedemdesiat rokov úľavy na cestovnom, 
na daniach a čoskoro ich bude mať aj na vstupnom na športových 
a kultúrnych podujatiach. Stále pritom venujeme pozornosť klu-
bom dôchodcov, ktoré v meste máme, ich materiálnemu vybaveniu 
i podpore ich záujmovej činnosti. Pozornosť sme venovali a chceme 
venovať aj zariadeniam, ktoré pre seniorov v meste máme. Naším 
hlavným záujmom ostáva rozšíriť ubytovacie kapacity v nich, rozší-
riť ponuku služieb, čo osobitne platí o ďalších možnostiach stravo-
vania či opatrovateľských služieb.

V prípade mladej generácie sme pozornosť venovali predo-
všetkým podpore mládežníckeho športu i kultúry. Môžeme smelo 
povedať, že takmer všetky športové odvetvia v meste pocítili naklo-
nenosť mesta a aj vďaka tomu dosiahli úspechy, na ktoré môžeme 
byť všetci hrdí. V tomto trende mienime pokračovať aj v roku 2008 
a aby efekt z finančných prostriedkov adresovaných do týchto 
oblastí bol čo najväčší, aby mesto ešte cielenejšie a efektívnejšie 
podporovalo šport a kultúru, mieni sa tejto problematike venovať 
koncepčne a s odborným riadením z úrovne mesta. Veríme, že 
i vďaka tomu budeme môcť o našom meste hovoriť ako o meste 
kultúry a športu.

Oblasť, v ktorej by sme mali naše aktivity oproti minulému roku 
výraznejšie zvýšiť, je riešenie problematiky marginálnych skupín. I tu 
si veľa sľubujeme od novovytvoreného referátu na odbore sociálnych 
vecí, ktorý, veríme, odštartuje v meste proces odstraňovania neprispô-
sobilosti časti našich občanov a ich včleňovania sa do riadneho života.

Vážení spoluobčania!
Rok 2007 bol v našom meste bohatý na kultúrne podujatia i na 

významné návštevy. Popri tradičných podujatiach, akými boli jar-
moky, Zemplínske slávnosti, Deň na poctu mesta, Horovov Zemplín 
či iné, sme oslávili výročia súborov Zemplín, Zemplínik i Zemplín-
ček, výročie Hnojňanov z Mihaľovec, úctili sme si pamiatku Marty 
Eštokovej prvým ročníkom jej memoriálu, oslávili sme jubileum 

Zemplínskeho múzea i Gymnázia P. Horova. Mesto v priebehu roka 
navštívili všetci traja najvyšší ústavní činitelia – prezident Ivan Gaš-
parovič, predseda parlamentu Pavol Paška i predseda vlády Robert 
Fico. Okrem nich sme v meste privítali eurokomisára Jána Figeľa, 
veľvyslanca USA na Slovensku Viktora Obsitnika, ministra obrany 
Františka Kašického, ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, via-
cerých štátnych tajomníkov a popredných predstaviteľov armády SR. 
Všetky tieto návštevy, podobne ako viaceré návštevy predsedu KSK 
Zdenka Trebuľu, svedčia o priazni, ktorú všetci títo predstavitelia 
nášmu mestu deklarujú a ktorú, veríme, že budeme aj pociťovať.

Vysoko treba hodnotiť aj pôsobenie všetkých cirkví a nábožen-
ských spoločenstiev v meste, za ich vplyv na morálnu obrodu našej 
spoločnosti i za ozajstný nepredstieraný ekumenizmus. Aj vďaka nim, 
vďaka školám, vďaka pôsobeniu mnohých spolkov, združení, vďaka 
pôsobeniu mnohých známych i neznámych ľudí sme v meste neza-
znamenali v uplynulom roku prejavy extrémizmu a neznášanlivosti. 

Za toto všetko, čo tu bolo spomínané, ale aj za všetko ďalšie pozi-
tívne, čo sa v meste v roku 2007 udialo, patrí poďakovanie všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali a moje úprimné poďakovanie adresujem 
vám všetkým, vážení spoluobčania, vážení Michalovčania. Vám, 
občania, ktorí chápete a podporujete kroky nášho smerovania 
a ktorí máte trpezlivosť s tým, že všetko sa odrazu nedá. Vám, po-
slanci mestského zastupiteľstva, zastupiteľstva KSK i Národnej rady 
SR, ktorí bez ohľadu na politickú príslušnosť podporujete všetky 
pozitíva, pomáhate pri ich napĺňaní a vytvárate politickú kultúru, 
ktorú nám môžu mnohí závidieť, i vám úradníci, technici, robotní-
ci, policajti a vy všetci, ktorí to všetko v praxi realizujete. 

Mesto Michalovce urobilo v roku 2007 ďalší krok k svojmu rozvoju. 
Je vecou názoru, či nemohol byť aj väčší, či sme využili všetko, čo sme 
využiť mohli. Nespochybniteľné však je, že to nebol rok premrhaný.

Želajme si, vážení spoluobčania, aby aj rok, ktorý začíname, bol 
ďalším kvalitatívnym posunom nášho mesta vo všetkých oblastiach 
nášho života, no najmä, aby sme si aj v ňom dokázali zachovať to, čo 
je najpodstatnejšie- ľudskosť, slušnosť, mravnosť, žičlivosť a prostú, 
no veľkú ľudskú spolupatričnosť.

Veľa šťastia, priatelia, v roku 2008, veľa šťastia, Michalovce! 
Viliam Záhorčák, primátor

Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!
Vianočné sviatky, ktoré doznievajú, vniesli do našich domovov pokoj a lásku a my, mnohí obohatení duchov-
ným občerstvením i množstvom zážitkov a hlbokých dojmov, stojíme opäť na rozhraní rokov bilancujúc, či to, čo 
končí, naplnilo, a do akej miery, naše očakávania, a zároveň intenzívne uvažujúc už i o tom, čo urobiť, aby rok, 
ktorý začína, nebol minimálne horším, ako ten, s ktorým sa lúčime.

Ocenenia KSK trinástim jednotlivcom a kolektívom odovzdal 
v závere minulého roka na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva 
Košického samosprávneho kraja v Kongresovom centre v Rožňave 
predseda KSK Zdenko Trebuľa. Predseda KSK udelil aj svoje ocene-
nia - Cenu predsedu a Plaketu predsedu spolu ôsmim jednotlivcom 
a kolektívom.

Zastupiteľstvo KSK udelilo Cenu Košického samosprávneho 
kraja Milanovi Hvižďákovi pri príležitosti 70. narodenín za dlho-
ročnú tvorivú záujmovo – umeleckú činnosť v súbore Zemplín, 
významný prínos k popularizácii ľudovej kultúry, upevňovanie 
folklórnych tradícií a zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. 
Ocenený Michalovčan Milan Hvižďák, vedúci súboru Zemplín, 
tanečník, choreograf, osvetový pracovník, je výraznou osobnosťou 
folklórneho hnutia na Slovensku. 

Predseda Košického samosprávneho kraja udelil Plaketu pred-
sedu Košického samosprávneho kraja Petrovi Novysedlákovi za 
jeho osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja v oblasti 
humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti. Peter Novysedlák sa 
okrem plnenia pastoračných úloh v Trebišove, v Čerhove a od 
roku 2002 v Michalovciach aktívne a obetavo venuje charitatívnej 
činnosti. Vďaka jeho vlastnej iniciatíve a angažovanosti sa podari-
lo v tomto roku dokončiť novostavbu Charitatívneho domu prof. 
Hlaváča v Michalovciach s kapacitou 36 lôžok v prospech starších 
občanov. Peter Novysedlák je jedným zo zakladajúcich členov 
Občianskeho združenia Teresy Benedicty, kde zastáva funkciu 
prezidenta a zodpovedá za koordináciu činností jednotlivých za-
riadení. Ide o neštátny subjekt pôsobiaci v sociálnej sfére od roku 
2000.                                                                                                     nč

V zasadačke mestského úra-
du sa na sklonku roka stretol 
primátor mesta V. Záhorčák so 
zástupcami seniorov. Bolo to 
prvé stretnutie Rady seniorov 
- poradného a konzultačného 
orgánu primátora mesta pre 
iniciovanie a koordinovanie so-
ciálnych aktivít v meste Micha-
lovce. V úvode prítomní schválili 
Štatút a Rokovací poriadok rady 
seniorov a potom sa už venovali 
aktuálnym problémom našich 
dôchodcov. Rada sa bude stretá-
vať minimálne dvakrát ročne.  rr

Ocenenia Košického samosprávneho kraja

1. reprezentačný ples mesta 
Michalovce

11. januára 2008 o 18,00 hod.
HOTEL DRUŽBA

Program: Merlin Snina – tanečná skupina, 
Ander z Košíc – ľudový rozprávač, 

Boogie man – M.Prochádzka, spevák, Q 16 – hudobná 
skupina Prešov, Cimbalová muzika súboru Zemplín

Cena vstupenky 1 000,- Sk
V s t u p e n k y  s i  m ô ž e t e  z a k ú p i ť  v  M s K S

Jubilejná 20. silvestrovská 
vernisáž sa konala 31. decem-
bra 2007 vo výstavných priesto-
roch Západného krídla hlavné-
ho kaštieľa v Michalovciach. Pri 
príležitosti významného život-
ného jubilea Štefana Bubána, 
ju pripravili spolu s autorom 
Mesto Michalovce, Umelecká 
beseda slovenská a Zemplínske 
múzeum. Príjemným hudob-
ným spestrením bolo vystúpe-
nie sólistu Opery SND Ivana 
Ožváta.                                      rr

A K T U A L I T Y   ¨   A K T U A L I T Y   ¨   A K T U A L I T Y

Momentky z osláv príchodu nového roka 2008 na námestí 
v Michalovciach 

Už ôsmy ročník súťaže vo 
vystreľovaní zátky zo šampan-
ského sa uskutočnil 31. decem-
bra na Námestí osloboditeľov 
pri fontáne. Súťažili muži aj 
jedna žena s fľašami originál-
neho balenia šampanského, s 
rovnakým obsahom 0,7 l. Cie-
ľom bolo vystreliť zátku do čo 
najväčšej vzdialenosti. Víťazom 
sa v konkurencii dvanástich 
zúčastnených stal J. Ďurovčík, 
s dĺžkou 21,20 m. Súťaž organi-
zoval Slovenský zväz záhradká-
rov.                                              rr



2 3AKTUALITY  NÁZORY

Ďalšie interpelácie poslancov MsZ z 30. 10. 2007, ktoré neboli 
doposiaľ zverejnené v mestských novinách:

MGR. RUDOLF IVAN:
1. Pretrváva neduh vylepovania oznamov, reklám a plagátov 

tak zo strany podnikateľov ako aj súkromných osôb na fasádach 
a dverách blokov. Ich odstraňovanie je obtiažne, lepidlo z plasto-
vých dvier sa dole dáva veľmi ťažko, dochádza k ich poškodeniu. 
Žiada sa účinnejší postih.      
 2. Naďalej sa problém majiteľov psov v bytovkách nerieši k spo-
kojnosti občanov. Ide o venčenie psov na miestach zakázaných 
(pieskoviská a detské ihriská), ako aj platenie správnych poplat-
kov (resp. neplatenie!). 

Návrh riešenia je nasledovný: aj prostredníctvom správcu 
požiadať blokové samosprávy o spoluprácu pri nahlásení maji-
teľov psov, ako aj vykonávať dôraznejšiu kontrolu zo strany MsP 
- priamo na mieste.

Na interpeláciu v bode 1 a 2 odpovedal náčelník mestskej polície 
JUDr. Bartolomej Kudroč:

1. Mestská polícia počas výkonu služby problematike vylepova-
nia plagátov mimo výlepných plôch na verejných priestranstvách 
venuje patričnú pozornosť. Od začiatku roka riešila 77 priestupkov. 
Pri prejednávaní priestupku je priestupca zo strany MsP zároveň 
upozornený na to, že výlepnú plochu, ktorú plagátmi znečistil, je 
povinný dať do pôvodného stavu. 

Zo strany MsP je vykonávaná spätná kontrola a pri nedodr-
žaní termínu sú vyvodzované následky v zmysle priestupkového 
zákona.

Pri znečisťovaní súkromných objektov, fasád bytov a vchodo-
vých dverí, mestská polícia môže konať iba na základe oznámenia 
bytových spoločenstiev, bytového družstva a Domsprávu. Je to súk-
romný majetok a prípadný súhlas alebo nesúhlas výlepu oznamov 
je vecou zmluvných strán mimo dosah MsP. 

Doposiaľ nebol podaný žiadny oznam o nedovolenom výlepe 
oznamov na súkromnom majetku od poškodených osôb, resp. od 
zodpovedných osôb, t.j. predsedu združenia alebo spoločenstva. 

2. Mestská polícia úzko spolupracuje s finančným odborom pri 
kontrole chovu psov a platenia daní počas celého roka aj formou 
spoločných kontrol dodržiavania povinností chovateľov psov. 
Okrem toho hliadky MsP počas služby na území mesta vykonávajú 
aj kontroly venčenia psov, tak ako to prikazuje VZN č. 91/2006. 

Na ozrejmenie uvádzame, že nedovolený chov psov - porušenie 
VZN MsZ č. 91/2006 bol riešený v 196 prípadoch. Pri tomto sa 
spolupracovalo i so správcami blokových samospráv a bytovými 
dôverníkmi. Promptne reagujeme na každé takéto oznámenie. 

Mimo toho bolo v priebehu roka odchytených a do karantény 
daných 53 psov zmluvnou firmou z Trebišova. 

V tejto činnosti, v spolupráci s mestským úradom, bude MsP 
pokračovať. 

3. Za blokom A9 na Ul. Masarykovej došlo v uplynulých 
dňoch k vysadeniu stromčekov. Podľa názoru voličov tam už je 
prehustená zeleň a vysadenie ďalších 3 radov spôsobí ešte väčšie 
tienenie. So súhlasom koho sa to udialo a kto to realizoval?

Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru regionálnej 
politiky a životného prostredia Ing. Monika Bajužíková:

Predmetná akcia bola realizovaná v rámci 2. ročníka grantového 
programu „Ľudia pre stromy“, ktorého generálnym partnerom je 
skupina Skanska na Slovensku. Nadácia Ekopolis podporila 29 pro-
jektov v celkovej sume 1 452 000,- Sk, o podporu sa uchádzalo 427 
žiadateľov z celého Slovenska. Cieľom programu je zvýšiť záujem 
ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných 
drevín alebo ich záchranou.

Výsadbu drevín v rámci projektu „Výsadba zelene na sídlisku 
Západ v Michalovciach“ v hodnote 34 000,- Sk zabezpečovalo 
Východoslovenské ochranárske združenie so súhlasom mesta Mi-
chalovce.

Cieľom projektu je ozelenenie verejného priestoru medzi obyt-
nými domami na uliciach Švermova, Humenská a Masarykova v 
meste Michalovce a vytvorenie hlukovej bariéry na rohu ulíc Hu-
menská a Štefánikova, kde participovalo aj mesto Michalovce. 

Predmetná plocha je v súčasnosti sčasti využívaná na venčenie 
psov a sčasti pre hry detí (pri bloku A9 v blízkosti Ul. Švermovej sa 
nachádzajú preliezačky a hojdačky).

Výsadbou stromov sa tento priestor čiastočne zaplní stromami, 
čím sa vytvorí priestor na odpočinok, zároveň sa zmení jeho mik-
roklíma, nakoľko hlavne v letnom období je tento priestor (trávnatá 
plocha) vyprahnutý a suchý. Časom sa v tejto lokalite vytvorí malý 
parčík, ktorý bude slúžiť obyvateľom bývajúcim v tejto lokalite. 

Pokiaľ ide o prípadné tienenie stromami, je tento názor obča-
nov neopodstatnený. Výsadba stromov (druh javor mliečny, javor 
horský a lipa malolistá) bola realizovaná tak, že od bloku A9 sa naj-
bližšie stromy, t.j. prvý rad, nachádzajú cca 12 až do 30 m, nakoľko 
sú vysadené v oblúku, čo je v súlade s STN 837010 - Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

BC. JANA CIBEREOVÁ:
1. Žiadam TaZS, aby v tohtoročnej vianočnej výzdobe pre-

viedli kvalitnejšiu a bohatšiu výzdobu na sídlisku Východ pri 
OC IDEA.

2. Aj napriek tomu, že finančné prostriedky na opravu chod-
níkov na sídlisku Východ v tomto roku plánované neboli, žiadam 
TaZS aspoň o vyspravenie chodníkov na Ulici užhorodskej, naj-
mä pri bytovom dome č. 11, ktoré sú v dezolátnom stave.

Na túto interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Ing. Ján Džugan:

1. Technické a záhradnícke služby mesta Michalove vo svojom 
rozpočte na rok 2007 neuvažujú s rozšírením vianočnej výzdoby 
v meste Michalovce, počítajú iba s opravou a údržbou jestvujúcej 
vianočnej výzdoby.

2. V súčasnom období mesto zadalo spracovanie projektovej 
dokumentácie na komplexné riešenie estetizácie sídliska Východ. V 
rámci tohto projektu sa uvažuje aj s rekonštrukciou ciest a chodní-
kov na uvedenom sídlisku.

Naše mesto navštívil v uplynulých dňoch nový veľvyslanec 
USA Vincent Obsitnik s manželkou Annemarie Obsitnik. V jeho 
sprievode boli aj dvaja pracovníci veľvyslanectva USA na Sloven-
sku. V reprezentačných priestoroch Zlatého býka ich prijal pri-
mátor mesta Viliam Záhorčák spolu s poslankyňou NR SR PhDr. 
Ľubicou Roškovou, zástupcami mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

V úvode primátor prezentoval veľvyslancovi USA históriu aj sú-
časnosť mesta a Vincent Obsitnik v krátkosti predstavil prítomným 
svoje profesionálne pôsobenie aj súkromie.

V diskusii, ktorá potom nasledovala, hovorili prítomní o mož-
nosti investovania, pracovných miestach s vyššou pridanou hodno-
tou aj podpore turistického ruchu v našom regióne. Stretnutie sa 
nieslo v neformálnej a veľmi príjemnej atmosfére.                       ivpa

Akadémia vzdelávania v roku 2007 oslávila 55. výročie svojho 
vzniku. V roku 1952 ju založila skupina českých a slovenských in-
telektuálov pod názvom Spoločnosť pre šírenie politických a vedec-
kých poznatkov. Počas desaťročí sa prispôsobovali formy i obsah 
spoločenským pohybom a reálnym potrebám a menil sa i jej názov: 
od roku 1965 na Socialistickú akadémiu a po „zamatovej“ revolúcii 
na Akadémiu vzdelávania, ktorá je občianskym združením podľa 
Zákona 83/1990.

Je to nezisková organizácia orientujúca sa na celoživotné vzdeláva-
nie smerujúce k získavaniu a prehlbovaniu odborných, informačno-
-technologických, jazykových, kultúrnych a spoločenských poznat-
kov. Je otvorená všetkým občanom, je nestranícka a má veľmi dobré 
kontakty s podobnými zariadeniami v zahraničí. Svojimi pobočkami 
v okresných a krajských mestách pokrýva vzdelávacou ponukou celé 
územie štátu. Ročne v nej študuje viac ako 80 tisíc poslucháčov.

Ústredné oslavy tohto významného výročia sa konali v Bratisla-
ve za účasti prezidenta SR, ministra školstva, rektorov VŠ, zahranič-
ných hostí, lektorov a funkcionárov okresných pobočiek. Niekoľkí 
úspešní absolventi boli ocenení a vyznamenaní Plaketou Juraja 
Fándlyho a Čestným členstvom. Pobočka AV v Michalovciach po-
čas ostatných 15 - 20 rokov sústredila pozornosť predovšetkým na 
jazykové vzdelávanie. Za pomoci zahraničných lektorov stovky 
poslucháčov získali certifikáty z anglického a nemeckého jazyka. 
Ďalší absolvovali krátkodobé kurzy na ovládanie počítačov, inter-
netu, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Podľa požiadaviek 
ÚPSVaR sú organizované aj rekvalifikačné kurzy pre nezamestna-
ných v odboroch: krajčírka, masér, kuchár-čašník a opatrovateľka. 
Stovky žien i mužov sa po ich absolvovaní zapojili do práce doma 
i v zahraničí. Pre podniky a organizácie AV organizuje aj seminá-
re z oblasti práva, bezpečnosti práce, ekonomiky a legislatívnych 
zmien.

Za pozitívnymi výsledkami pobočky stáli desiatky odborných 
lektorov z rôznych oblastí spoločenského a hospodárskeho života, 
z ktorých už mnohí nie sú medzi nami: lekári – F. Bálint, Š.Kuku-
ra, učitelia – A. Pčelár, J. Koutun, P. Ondík (dlhoročný tajomník 
pobočky). Vďaka patrí aj dlhoročnej asistentke Božene Katočovej, 
bývalým riaditeľom, členom rady a lektorom Ľ. Roškovej, B. Osto-
verchej, A. Bubanovej, B. Bančejovi i lektorom z okresného súdu 
a prokuratúry.

V súčasnosti pobočku AV vedie Ing. Henrieta Kolesárová 
a predsedníčkou rady je Ing. Slávka Molčanyiová. 

Ing. Milan Bubán

Z poslaneckých interpelácií
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z pera viceprimátora

Výročie Akadémie vzdelávania

Žijeme v hektickej dobe. Niekedy si pri prežívaní denných prob-
lémov a starostí ani dosť dobre neuvedomujeme význam udalostí, 
ktoré sa v súčasnosti odohrávajú a ktoré aktívne prežívame a usku-
točňujeme. 

22. decembra roku 2007 sa stalo Slovensko členom Schengenu. 
Nič to nehovorí tomu, kto v posledných rokoch necestoval mimo 
Slovenska. Nezažil problém s vybavovaním cestovných dokladov a 
kontrolami na diaľničných prechodoch. Pre občanov Slovenska je 
od tohto dátumu jediným dokladom v rámci krajín Schengenského 
priestoru ich preukaz občana Slovenskej republiky. Jedinou hrani-
cou pri cestovaní je cena cestovného. 

Je symbolické, že sa to udialo niekoľko dní pred pätnástym 
výročím vzniku Slovenskej republiky. Je pätnásť rokov veľa alebo 
málo? V  živote človeka pubertálny vek. Z pohľadu histórie krátke 
obdobie. Z pohľadu významu udalostí hektické obdobie. Od svojho 
vzniku zvládla Slovenská republika cez ústavu, parlamentný systém 
demokracie, vstup do Európskej únie, Schengenského priestoru aj 
prípravu na novú menu - euro. Určite dôležité boli viaceré okol-
nosti. Najdôležitejšiu úlohu zohrali občania Slovenskej republiky 
svojou vyspelosťou a jasným formulovaním svojej vôle. Je to roz-
hodovanie najťažšie. Slovensko to zvládlo a zaradilo sa k vyspelým 
civilizovaným krajinám Európskej únie. Potvrdilo tým nielen geo-
grafické rozmery, ale aj svoju spoločenskú úroveň. 

Silvestrovské oslavy koncom roka sa symbolicky berú ako rozlúčka 
so starým rokom. Slovensku pribudol jeden dôvod pre oslavu naviac. 
Oslavuje sa predvečer výročia vzniku nového štátu - štátu Slovákov. 
Ľudí mierumilovných, pracovitých a hrdých na svoje Slovensko. 

Jedným z menej známych a málo pripomínaným je aj tridsiate vý-
ročie uznania Slovenska ako samostatnej cirkevnej územnej enklávy. 

Pri lúčení sa so starým rokom sa budeme chcieť zároveň rozlúčiť 
so všetkým zlým, čo nám priniesol. Všetko to dobré, čo nám prinie-
sol, tu zostane. Nezabudnime si pripomenúť tieto skutočnosti. Ne-
dostali sme ich darom, ale udiali sa z našej vôle a pre náš prospech. 
Poprajme si v novom roku 2008 úspešné pokračovanie nastúpenej 
cesty. Hľadajme pri tom dobrých partnerov a spolupracovníkov, 
o  ktorých sa dá oprieť v ťažkých chvíľach a radovať sa z  úspechov. 
V  novom roku 2008 prajem všetkým Michalovčanom pevné zdra-
vie, šikovné ruky, jasnú myseľ a  veľa šťastia. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Pätnáste výročie vzniku 
Slovenskej republiky

Sledujte TV Mistral

NOVINY Mistral 
 každú párnu hodinu 

SILVESTER 2007 
v piatok, pondelok a stredu o 18.00 hod.

Návšteva veľvyslanca USA

Snímkou sa vraciame k oceneniam šestnástich jednotlivcov a ko-
lektívov, ktoré na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach odovzdal primátor mesta Viliam Záhorčák. Mestské 
zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo mesta Michalovce Mgr. Andr-
zejovi Wyczawskému (na fotografii).                         Foto: Stano Orolín

Nového veľvyslanca USA s manželkou prijal primátor mesta v Zlatom 
býku.                   Foto: Stano Orolín



2 3 KULTÚRA  ŠKOLSTVO
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Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach 
a pobočka Ekonomickej univerzity Bratislava,

Podnikovohospodárskej fakulty Košice 
v Michalovciach

ďakujú všetkým podporovateľom a sponzorom 
za ich priazeň v roku 2007.

V nastávajúcom roku 2008 im želajú 
veľa úspechov.

Okresný výbor SSZ v Michalovciach vo svojej činnosti riadi 31 zá-
kladných organizácií s 1427 členmi v okrese Michalovce a Sobrance. K 
aktivitám patrí poradenská činnosť každú stredu od 14.00 do 18.00 hod. 
Veľmi často je priame usmernenie pri prevode pozemkov do osobného 
vlastníctva, pomoc a rada pri výbere jednotlivých kultivarov u rôznych 
ovocných drevín. Vďačne poradia pri ochrane proti škodcom. Ďalšou 
činnosťou je predaj osív, zeleniny, kvetov, hlavne v jarnom období, účasť 
členov výboru na výročných schôdzach záhradníckych osád.

Záhradkári rozvíjajú aktivity aj v rámci prednáškovej činnosti 
a účasťou na súťažiach v reze ovocných drevín. Pracovníci OV 
každoročne v rámci michalovského jarmoku organizujú výstavu 
ovocia, zeleniny, kvetov - Plody Zemplína. Medzi záhradkármi a 
v širokej verejnosti má táto akcia veľkú odozvu, podobne ako súťaž 
v kreslení ,,Záhrada očami detí“. Záhradkári sa každoročne zúčast-
ňujú výstavy Jablko roka. Na celoštátnu súťaž putovalo 23 vzoriek. 
Najlepšie umiestnenie získali jablká záhradkárov Benetina, Bajusa, 
Baranovej. Každoročne organizuje OV SZZ obhliadku jednotlivých 
záhradníckych osád, hlavne v júli a auguste, kde sa zoznamujú 
s rôznymi problémami svojich kolegov.                                           (jg)

Program kina Centrum 
9. – 10.1. streda, štvrtok – 19,30 hod.  ITAFILM  
RESIDENT EVIL: ZÁNIK  
Premiéra /Akčný sci-fi  horor/ USA /90min./
Nastal koniec sveta. Pokusný T. vírus vyrobený v spoločnosti 
Umbrella bol vypustený do sveta a premenil obyvateľstvo v hŕbu 
zombie, ktoré majú v obľube mäso. Tí, ktorí prežili nenakazení 
hľadajú ďalších, aby sa ubránili. Boj začína... V hlavných úlohách: 
Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Mike Epos 
Vstupné: 60,-Sk, Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky

11. – 13.1. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. Continental fi lm
BEOWULF                                             Premiéra /Dobrodružný, 
fantasy  /USA /114min./
Príbeh zrodený z najstaršej anglickej legendy zasadený do éry plnej 
hrdinov, monštier, dobrodružstiev a slávy. Príbeh o neobyčajnom 
mužovi, ktorý zachráni dánske kráľovstvo pred krutým monštrom 
Grendlom a tým získa slávu, bohatstvo a moc. Hrajú: Angelina 
Jolie, Anthony Hopkins, John Malkovich, Ray Winstone 
Vstupné: 69,-Sk, Ml. do 15. r. neprístupný! Slovenské titulky

12. – 13.1. sobota, nedeľa – 16,00 hod. Tatrafi lm
PÁN VČIELKA  
Premiéra /Animovaná komédia/ USA /86min./
Barry B. Benson je včela, ktorá študuje na vysokej škole a jeho osa-
motený život sa riadi jediným heslom: Med je to najdôležitejšie. Jed-
ného dňa znechutený víziou budúcnosti „makať, makať, makať“ sa 
však rozhodne z úľa vyraziť za dobrodružstvom. Netuší však, že svet 
je veľmi nebezpečný a na poslednú chvíľu je zachránený kvetinárkou 
v New York City. Film pre tých, ktorí vyrastali s včielkou Majou.
Vstupné: 65,-Sk, Ml. prístupný!  Slovenský dabing

16. – 17.1. streda, štvrtok – 19,30 hod.  Palace Pictures
IZBA 1408   
Premiéra / riller, horor/ USA /94min./
Nikto neprežil dlhšie než hodinu... Mike Enslin (John Cusack) je 
autorom bestsellerov, v ktorých vyvracia paranormálne javy. Izba 
1408 predstavuje po rokoch jeho práce výzvu. Je prvým človekom, 
ktorý sa tam odváži stráviť noc. Cesta k ďalšiemu bestselleru vedie 
peklom.
Vstupné: 69,-Sk, Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky

18. – 20.1. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.  Tatrafi lm
KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK /GOLDEN AGE/
Premiéra /Historická dráma/ USA /114min./
Skoro desať rokov po skvelej dráme a zostupe kráľovnej Alžbety 
nám režisér Shekhar Kapur prináša pokračovanie. Cate Blanchett 
sa vracia ako stredoveká ikona západného sveta, ktorá zasľúbila 
svoju dušu i telo krajine, čo jej spôsobí nemalé milostné problémy. 
Kráľovná panna sa zamiluje do dobrodruha (Clive Owen) a pretože 
sa mu nemôže sama oddať spriatelí ho s jednou zo svojich dvorných 
dám. Viac ako láska jej môže ublížiť španielske loďstvo, ktoré sa blí-
ži k anglickému brehu, aby v Anglicku nastolilo katolicizmus.
Vstupné: 69,-Sk, Ml. prístupný do 12. r. nevhodný!  Slovenské titulky

Kračun v Zemplínskom múzeu
V piatok 21. decembra sa v Zemplínskom múzeu v Michalov-

ciach uskutočnilo podujatie Kračun 2007. Organizátori tak po 
sedemročnej prestávke nadviazali na tradíciu predvianočných 
stretnutí, na ktorých návštevníkom približujú ľudové zvyky Zem-
plína spojené s najkrajšími sviatkami v roku. V komornej atmosfére 
spoločenskej sály kaštieľa sa v popoludňajšom programe predstavila 
folklórna skupina Rakovčan. Diváci mali možnosť vidieť tradičnú 
štedrovečernú večeru, ktorej nechýbali vône ozajstnej kapustnice 
a ostatných pripravených vianočných jedál. Zazneli aj tradičné via-
nočné koledy a nechýbali ani betlehemci s kostolom. Návštevníkov 
okrem programu potešila aj sladká odmena, ktorá bola prichystaná 
pre všetkých malých vinšovníkov.                                 Maroš Demko

Nezvyčajné Vianoce
V decembri sa uskutočnila vianočná akadémia ZŚ na Ul. Moussona 

v Michalovciach v budove MsKS pod názvom „Nezvyčajné Vianoce“. 
A skutočne boli nezvyčajné. Prvýkrát vystupovali v programe deti 
zo Slniečka a deti zo siedmich michalovských materských škôl. Naše 
učiteľky v rámci vzájomnej spolupráce ponúkli im možnosť rozvíjať 
pohybové a estetické schopnosti v oblasti tanečnej prípravy. Pretože 
deti sú veľmi šikovné, tancujú veľmi rady, prišiel čas, aby sa ukázali 
svojím blízkym. Nastal pre nich veľký deň, keď sa stali súčasťou det-
ského tanečného súboru Slniečko a spolu s nimi vystúpili v tanečných 
kreáciach. Celé pásmo priblížilo širokej verejnosti atmosféru Vianoc v 
jednotlivých krajinách sveta.                                                Vedenie ZŠ

Posledný deň v starom roku bol pre nás študentov na Združenej 
strednej školy Kapušianska 6 veselší ako dni strávené v školských 
laviciach. Prečo? Naši učitelia sa rozhodli, že posledný deň v škole 
nám spríjemnia športovými a zábavnými súťažami. Deň plný zába-
vy otvorili zástupcovia riaditeľa školy Mgr. Milena Rejtová a Ing. 
Ivan Švingal. Z programu, ktorý nám pripravili dievčatá z 1.L a 2.M 
sme sa dozvedeli, ako prežívali Vianoce naši predkovia. Hovorené 
slovo spestrilo hudobné vystúpenie. Potom sme sa presunuli do 
zadnej časti telocvične, kde sme sa zapojili do jednotlivých súťaží. 
V hlavnom priestore telocvične sa odohrával futbalový turnaj. 

Podujatie bolo veľmi zábavné, nechýbala súťaživosť. Veľmi si váži-
me, že vyučujúci sa snažili spríjemniť nám tento posledný deň v sta-
rom roku a tak nám dokázali, že majú zmysel pre humor a zábavu.

M. Hutaj a M. Matej, 4.D ZSŠ

Na okenné sklá bubnujú husté kvapky jesenného 
dažďa. V takéto dni dobre padne oživiť si staré zážit-
ky. Pero sa rozbehne po papieri a v riadkoch ožívajú 
spomienky na horúce dni strávené v severnej Afrike. 

 
Dlho letíme v hustých oblakoch, kým konečne zbadáme žlto-

hnedú púšť pod nami. Lietadlo začína klesať a objavujú sa krabičky 
budov hlavného mesta. Mäkko dosadáme na žeravú pristávaciu 
plochu a kabínu vyplní vôňa exotického vzduchu. Iná zem, iné 
povetrie i svetlo. Sme neodvolateľne v Afrike.

Pri neveľkej letiskovej budove postáva niekoľko policajtov obťažka-
ných samopalmi. V islamskej krajine, kde turistický ruch tvorí nemalú 
čiastku štátneho rozpočtu, je bezpečnosť pasažierov na prvom mieste. 
Počas cesty do Mahdie sa zoznamujeme s okolitým prostredím. Po 
rušných bulvároch Tunisu dobre padne pohľad na zeleň sahelu. Táto 
zem preúrodného pobrežného pásu starej Bizatis, niekdajšej obilni-
covej komory Punskej, prispievala už k výžive starovekého Ríma. 
Pozorujeme rady striebristých olivovníkov, vrúbené trojmetrovými 
plotmi žltokvitnúcich opuncií, plantáže citrusov, broskýň i rozpažené 
koruny fi govníkov. Háje vinnej révy, granátových jabĺk a sady man-
dľovníkov. Vidíme majáky minaretov i domčeky biele ako od cukrára, 
tienené zaprášenou palmou, cyprišom či ohromným trsom kvitnúcej 
agáve. Autobus letí zlatistým popoludňajším slnkom veľkou rovinou 
bez konca. Sviežo zelenou záhradou, najkrajšou krajinou akú môže-
me v Tunisku vidieť. Stretávame skupinky somárikov nádherných 
ako živé plyšové hračky, míňame Nabeul, Hammamed, Sousse 
i Monastir. Prechádzame popri soľných jazerách a po pravej strane 
sa matne črtajú výbežky pohoria Dorsale. O chvíľu sa ukáže Stredo-
zemné more s bielymi loďkami svietiacimi ako hviezdy na nebi a po-
tom vidíme aj biele mesto, cieľ našej púte. V diaľke sa mihne silueta 
majáka i maličký prístav domorodých bárok. Čoskoro zastavujeme 
pred hotelom obklopeným žiariacimi kvetmi bugenvílií a mohutnými 
palmami. Sme na ulici La Corniche v malebnom prístavnom mesteč-
ku Mahdia. Očaruje nás podmanivým kúzlom bielych domov posta-
vených v maurskom štýle, oblými kupolami mešít a vysokými mi-
naretmi. Pôvodne bolo fenickým, neskôr rímskym prístavom, ktorý 
v 7. stor. zničili arabi. Mesto bolo obnovené o tri storočia neskôr, keď 
sa sem z Keirouanu uchýlil fatimovský kalif. V súčasnosti je známe 
čistučkým morom, blankytným nebom, zlatistým slnkom a nádher-
ným bielym pieskom pláží. Za impozantnou bránou pevnosti Skiff a 
el – Kahla, v bludisku úzkych kľukatých uličiek preplnených hlučným 
davom, denne počujeme veselé vyvolávanie predavačov všakovakého 
tovaru. Pestrá paleta farieb a exotických vôní vytvára nezabudnuteľné 
dojmy. So záujmom prezeráme obchodíky s vychýreným tuniským 
koženým tovarom i zlatnícke dielne. Nádherný je výhľad na pôsobi-
vý biely cintorín z múru pevnosti Borej el – Kebir, či na dominantu 
kamenného výbežku – maják. Mahdia sa preslávila aj nálezom po-
topenej gréckej lode s nákladom mnohých umeleckých predmetov, 
dnes uložených v múzeu Bardo v hlavnom meste. Manželka využíva 
relax v bazéne a na hotelovej pláži, ja preskúmavam opustené záhrady 
prímestkej štvrte. V žltých kvetoch opuncií mrvia sa čierne, zeleným 
leskom žiariace zlatone aethiessa fl oralis,  na červené plody mne 
neznámeho kríka naletujú veľké matnočierne potosia opaca a na oko-
ličnanoch nachádzam rôzne druhy fúzačov. Pod nohami lovia dravé 
svižnikovité chrobáky, medzi rozkvitnutými oleandrami poletujú sťa-
hovavé motýle danaus chrysippus a veľké vidlochvosty. Pozorujem aj 
ďalší druh rýchlonohých svižníkov a čiernych múčiarov s  výraznými 
rebrami na krovkách. Pri večerných prechádzkach uličkami domoro-
dej štvrte objavujeme nielen chrobákov rodov blaps, ocnera a tentyria 
pobehujúcich pozdĺž rozpadávajúcich sa múrov, červenohnedých 
nosorožtekov pentodon algerinum a phyllognathus excavatus, ale 
aj umelecké stvárnenie portálov domov. Na všetkých dverách visí 
kovové klopadlo v tvare Fatiminej ruky, ktorá má za úlohu odo-
hnať zlých duchov, škriatkov a džinov, sužujúcich moslima napriek 
jeho viere v jediného boha. Za každým rohom vidíme výjavy ako 
z rozprávok Tisíc a jednej noci. Raz je to ušmudlaný stolár stvárňu-
júci pod sliepňajúcou žiarovkou v pilinami zanesenej dielni voňajúcej 
drevom umelecké dvere, inokedy malé dievčatko so sopľom visiacím 
až k ústam, predávajúce hrsť lepkavých cukríkov. Staré mesto – me-
dina zahalené do večerného rúcha dýcha atmosférou pravého orientu 
so všetkými svojráznosťami arabského života, čo podfarbuje  ťahavý 
spev muezína zvolávajúceho pravoverných k poslednej večernej mod-
lidbe – aší. Počas niekoľkých dní máme okolie i samotné mestečko 
viac menej „zmapované“ a tak sa rozhodujeme navštíviť vnútrozemie 
krajiny.                                                                                     pokračovanie 

Hádankársko – krížovkársky (HaK) krúžok Šíravan, ktorý pôsobí 
pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Michalovciach, usporiadal 
v závere minulého roka jubilejný 15. ročník turnaja v riešení krížo-
viek a hádaniek o Pohár Matice slovenskej. Pripravil ho v spolupráci 
s Domom Matice slovenskej a Mestským úradom v Michalovciach. 
Záštitu nad turnajom mal Mgr. Ján Eštok, podpredseda Matice slo-
venskej a primátor Michaloviec Mgr. Viliam Záhorčák. 

Miestom zápolenia bola reštaurácia Zlatý bažant GASTRO, s.r.o. 
Turnaja sa zúčastnilo 47 súťažiacich z celého Slovenska. Ten už tra-
dične pozostával z kvízu o histórii a súčasnosti Matice slovenskej a 
riešenia krížoviek a hádaniek v dvoch kategóriách. 

Víťazom kvízu, ktorý obsahoval otázky z najstarších dejín Mati-
ce slovenskej, ale aj z výrazov a kreslených úloh, ktoré sa objavujú v 
rôznych logických hádankárskych úlohách, sa stala Michalovčanka 
Ľudmila Falisová. Toto víťazstvo domácej účastníčky v mimoriadne 
silnej konkurencii je vôbec prvým triumfom domáceho borca v pät-
násťročnej histórii turnaja. V krížovkách – kategórii A (pokročilí) 
zvíťazil Milan Chudý (Ruža), v krížovkách – kategória B (menej po-
kročilí) zvíťazil Milan Kandrík (Tatranec). Hádanky najlepšie riešil 
Milan Chudý (Ruža).Celkovým víťazom turnaja a držiteľom Pohára 
Matice slovenskej sa stal Milan Chudý, ktorý dosiahol najnižší súčet 
umiestnení v kategórii hádaniek a krížoviek A.        Štefan Varšaník

Študenti ZSŠ sa lúčili so starým rokom.                        Foto: M. Oros

Rozlúčka so starým rokom

Tunisko očami entomológa Rudolfa Gabzdila – 1. časť

Aktívni záhradkári

Tuniský kaleidoskop

Národopisný kvíz vyhrala Ľudmila Falisová

                    Foto: Rudolf Gabzdil
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Hokejisti tretí
Hokejisti Dukly Michalovce 

hrajú v II. hokejovej lige v skupi-
ne Východ. Bojujú so striedavými 
úspechmi. Po prvej polovici súťa-
že sú na treťom mieste so ziskom 
18 bodov z desiatich zápasov. 
Vyhrali šesťkrát, trikrát prehrali 
a raz prehrali po predĺžení v Det-
ve 5:6. Tabuľku vedie Brezno s 27 
bodmi pred Detvou s 26 bodmi. 
V XI. kole, ktoré je na programe 
6.januára, sa Michalovce predsta-
via v Sabinove.                         (ka)

MESTO MICHALOVCE
PONÚKA

do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1 v Michalovciach (stará budova  

bývalého okresného úradu)
  Ponúkané priestory pozostávajú zo siedmich miestností o celkovej podlahovej plo-

che 102,00 m2. 
B)  nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý 

Starý súd)
  Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej podlahovej ploche 

82, 60 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý 

Dom služieb)
  Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností na I. a II. poschodí objektu o 

celkovej podlahovej ploche 164,10 m2. 
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná ume-

lecká škola)
  Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej ploche 

94,31 m2.
E)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom „H“)
  Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových jednotiek o 

celkovej podlahovej ploche 61,80 m2. 
F)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského v Michalovciach (Materská škola)
  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 581 m2. 
G) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach (Zimný štadión) 

Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 
94,50m2.

H) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach (Malometrážne 
byty)   

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 46,00 
m2. 

I)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná ume-
lecká škola)

  Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlahovej ploche 
204,50 m2. 

Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu uchádzať i 
záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy. Priestory je možné 
prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne 
platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené. Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 101/2007, pre Centrálnu mestskú zónu:
  Základné Znížené o 25 %
-  kancelárske priestory 1200,- Sk/m2/rok 900,- Sk/m2/rok
-  obchodné priestory 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
-  potraviny celosortimentné 1300,- Sk/m2/rok 975,- Sk/m2/rok
-  reštauračné priestory 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
-  kaviarne, bufety 1500,- Sk/m2/rok 1125,- Sk/m2/rok
-  drobné služby 600,- Sk/m2/rok 450,- Sk/m2/rok
-  služby obyvateľstvu 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
-  priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok
-  samostatné sklady  700,- Sk/m2/rok 525,- Sk/m2/rok
-  ambulancia lekára 500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
-  lekárne 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
-  optika, výdajňa zdravotníckych 
  potrieb a pomôcok 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
-  spoločné vyšetrovacie 
  a liečebné zložky 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
-  spoločné priestory 
  a spoločne užívané priestory 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené. Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 101/2007, pre ostatné časti mesta uvedené v ponuke:
  Základné Znížené o 25 %
- kancelárske priestory 900,- Sk/m2/rok 675,- Sk/m2/rok
- obchodné priestory 1800,- Sk/m2/rok 1350,- Sk/m2/rok
- potraviny celosortimentné 1000,- Sk/m2/rok 750,- Sk/m2/rok
- reštauračné priestory 1600,- Sk/m2/rok 1200,- Sk/m2/rok
- kaviarne, bufety 1300,- Sk/m2/rok 975,- Sk/m2/rok
- drobné služby 550,- Sk/m2/rok 413,- Sk/m2/rok
- služby obyvateľstvu 700,- Sk/m2/rok 525,- Sk/m2/rok
- priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok
- samostatné sklady  500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
- ambulancia lekára 500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
- lekárne 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
- optika, výdajňa zdravotníckych 
 potrieb a pomôcok 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
- spoločné vyšetrovacie 
 a liečebné zložky 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
- spoločné priestory 
 a spoločne užívané priestory 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť iba pri výpočte výšky ročného 
nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - F).
 
 Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v prípade záujmu je možné 
dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekty pod bodmi A); B); C); G))
- MsKS na telefónnom čísle 6424216 (objekt po bodom D), I))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864277 (objekt pod bodom E))
- Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt pod bodom H))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponú-
kaých nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti do 24. januára 2008 spolu s priloženým dokladom o 
právnej subjektivite (termín pre zasielanie žiadostí sa riadi procesnoprávnou lehotou):

Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom
Nám. osloboditeľov č. 30
Michalovce  
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom sa 
uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoč-
ní dňa: 31. januára 2008 o 1400 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke 
mestskej rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na za-
sadnutí komisie je nutná. Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádza-
čom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne 
podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 300,- Sk. Poplatok je príj-
mom mesta. Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň 
povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho zámerom je prenájom priestorov 
na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového 
konania nezloží do pokladne mesta, alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude 
z výberového konania vyradený. Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku 
je možné uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, 
a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, 
umiestnenej na I. poschodí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prená-
jom priamo v rokovacej miestnosti. 

Úspešní plavci
Úspešným podujatím boli zimné majstrovstvá SR v plávaní  mlad-

ších žiakov 11 a 12- ročných plavcov, t.j. v kategórii B, ktoré sa konalo 
v prvej dekáde decembra  v neďalekom Humennom. Spomedzi 192 
pretekárov z 32 klubov celého Slovenska  na majstrovstvách mal svoje 
zastúpenie aj plavecký klub ORCA Michalovce, ktorý reprezentovali 
dievčatá v zložení za ročník 1995 Lucia Valisková a za ročník 1996 
Michaela Mihaľová, Janka Hromadová a Lenka Hospodárová. Naj-
úspešnejším výkonom Lucie Valiskovej bolo 800 metrov voľný spôsob 
s časom 11:26:19, kde v celkovom hodnotení obsadila štvrté miesto. 
V kategorii 11- ročných plavcov sme najväčšie nádeje vkladali do 
Michaely Mihaľovej, ktorá v priebehu troch dní absolvovala 5 štartov. 
Na 50 metrov voľný spôsob jej medaila unikla len o 3 stotiny sekundy 
od tretieho miesta, no v nedeľu  svoje kvality naplno potvrdila štartom 
na 100m znak, kde s časom 1:18:33 obsadila prvé miesto a tak sme sa 
mohli ako malý klub pochváliť úspechom a to hneď majstra Slovenska. 
Janka Hromadová a Lenka Hospodárová, ktoré sa na majstrovstvá pre-
bojovali, sa svojím výkonom nestratili a obsadili pekné umiestnenia.

Trénerkou plaveckého klubu ORCA je Mgr. Katarína Juričeková, 
ktorá sa podieľa na úspechoch klubu.                              M. Mihaľová

Privítame Volgograd
V Pohári EHF sa úradujúce 

majsterky Slovenska, účastník 
WHIL – Iuventa Michalovce 
prebojoval až do štvrtého kola. 
Žreb im prisúdil veľmi kvalitného 
súpera. Je ním Dinamo Volgograd. 
Prvý zápas bude na palubovke 
súpera 9. februára a odveta v Mi-
chalovciach o týždeň 16. februára 
o 18,00 hod. Michalovčanky sú-
pera poznajú. Vlani s ním zohrali 
stretnutia v 2. predkole Ligy 
majstrov. V Michalovciach vyhral 
Volgograd 31:33 a u nich vyhrala 
Iuventa 23:24. Ďalej postúpil súper. 
Verme, že teraz to bude inak. (k)

Turnaj v stolnom tenise 
Smer SD- usporiadal v telocvični siedmej základnej školy 6. roč-

ník turnaja v stolnom tenise. Súťažilo sa v kategóriách muži, ženy 
a žiaci. Výsledky v jednotlivých disciplínách:

Dvojhra žiakov:1. Hanka Ščigulinská, 2. Bibiana Paková, 3. Ja-
kub Kušnír

Dvojhra žien: 1. Ing. Anna Kušnírová, 2. Anna Mikulová, 
3. Anna Berdáková

Dvojhra mužov: 1. Mikuláš Soós, 2. Fridrich Bliščák, 3. Ľubomír 
Dlugoš

Štvorhra žien: 1.  Anna Mikulová, Anna Berdáková, 2. Ing. Anna 
Kušnírová, Agica Tkáčová, 3. Hanka Ščigulinská, Bibiana Paková

Štvorhra mužov: 1. Mikuláš Soós, Juraj Soták, 2. Ľubomír Dlu-
goš, Jozef Dolobač, 3. Michal Galan, Miroslav Benetin

Zmiešaná štvorhra: 1. Mikuláš Soós, Bibiana Paková, 2. Ľubomír 
Dlugoš, Hana Ščigulinská, 3. Michal Galan, Anna Berdáková

Bol to turnaj troch generácii. Najmladší hráč Jakubko Sokologorský 
mal 6 rokov,  najstarší Beďo Bliščák 67 a Agica Tkáčová 60 rokov. Po 
ukončení turnaja prví traja v každej kategórii dostali diplomy a hod-
notné vecné ceny. Podujatie sponzorovali Stavos, Zekon, Slovenská 
sporiteľňa a Mestský úrad. Otvorenia a ukončenia turnaja sa zúčastni-
la Dr. Agnesa Repovská, podpredseda OR Smer – SD. Na záver celého 
podujatia nechýbalo tradičné občerstvenie. Účastníci stolnotenisové-
ho podujatia vyslovili spoločné prianie zúčastniť sa ďalšieho ročníka 
v budúcom roku. Poďakovanie patrí aj vedeniu 7. ZŠ Michalovce za 
vytvorenie výborných materiálnych podmienok.            Dr. Ján Mikula

Vianočný volejbalový turnaj 
Volejbalové družstvá michalovských stredných a základných 

škôl sa zúčastnili už na 28. ročníku tohto turnaja, ktorý sa konal 
19.decembra 2007.

Podujatie organizačne zabezpečila Združená stredná škola, pra-
covisko Kapušianska 6. Pozvanie prijalo sedem michalovských škôl 
(ZSŠ, pracovisko Partizánska 1, ZSŠ, pracovisko Močarianska 1, SZŠ, 
GPH, V.ZŠ, ZSŠ HSaO a hostiteľská ZSŠ, pracovisko Kapušianska 6), 
ktoré odohrali zápasy už v nových priestoroch. K dispozícii boli dve 
telocvične – na Kapušianskej 6 a Partizánskej 1. Družstvá boli rozde-
lené do dvoch skupín. O tretie a štvrté miesto sa „popasovali“ kolek-
tívy, ktoré v skupinách získali druhé miesta, o víťazovi sa rozhodlo 
medzi družstvami, ktoré obsadili prvé miesta v skupinách.

Najcennejšiu trofej si odniesla SZŠ, na druhom mieste sa 
umiestnila ZSŠ, pracovisko Kapušianska 6 a s tretím miestom sa 
musela uspokojiť ZSŠ HSaO. Všetky zúčastnené kolektívy podali 
obetavé výkony, k čomu prispelo aj neúnavné povzbudzovanie 
divákov – kolegov z jednotlivých pracovísk.

Keďže atmosféra bola priateľská, kolegiálna a s blížiacimi sa 
sviatkami aj slávnostná, veríme, že táto tradícia nezanikne a o dva 
roky oslávime okrúhle narodeniny turnaja.            Mgr. G. Mrázová

Výstup na Lomok
   
Plánovanú akciu na kopec Lomok absolvovali členovia KST OT TJ 

Turista Michalovce prednedávnom pre nemožnosť vystúpiť na Rakov-
ský kameň (kvôli poľovačke v danej lokalite) a tak si to teraz vymenili.

V Jovse, obci na úpätí Vihorlatských vrchov, hneď po prechode 
mosta cez Jovsanský potok naďabili na modrú turistickú značku (do-
konca šípku) vedúcu odnikadiaľ nikam (lebo viac ich v teréne nebolo 
vidieť) azda snáď pre dokonalejšiu dezorientáciu usmerňujúcu turis-
tu k chybne vyznačenej autobusovej zastávke v mape č. 126. Krátky 
oddych pri prameňoch napájajúcich skromným potôčikom vody 
Zemplínskej šíravy, a už pokračujú miernym stúpaním lesnou cestou 
k cieľu dnešného výletu. Nevysoká zasnežená skala necelých 500 m n. 
m. podobajúca sa na známejší Sninský kameň, ibaže plochou i výškou 
zhruba o polovicu menšia, poskytla prítomným úchvatné pohľady na 
Východoslovenskú nížinu s časťou nášho „mora“, či neďaleký Užho-
rod už na Ukrajine. Spiatočná cesta bočným hrebeňom cez Dielik 
(318 m n. m.) lokalitu Petraňa a v závere popri kameňolome vyústila 
vo východzom bode nenáročnej túry. Medvede, o ktorých výskyte 
v tunajšom horstve čo-to turisti počuli, síce nestretli, ba nezbadali 
ani ich stopy v snehu, možno kvôli maskotovi oddielu psovi Baxovi, 
pred ktorým sa schovali, no zato zazreli čriedu zdatných srniek.

Vcelku veľmi úspešné podujatie s bezvetrím pri teplote okolo 
6°C, úplne vyjasnenou slnkom zaliatou oblohou, splnilo nadmieru 
všetky očakávania z jesenného pobytu v prírode.         Anton Hasák

Víťazky turnaja v stolnom tenise v dvojhre žien.              Foto: M. Oros

PREDÁM   
STAVEBNÉ BLOČKY                

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %
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