
Najčastejšie otázky 
občanov

EURo pod lUpoU
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Sú na eurách zobrazené 
aj národné motívy jednotli-
vých členských krajín?

Eurové mince majú spo-
ločnú stranu – rovnakú na 
všetkých minciach a národ-
nú stranu – podľa toho, ktorá 
krajina mincu vydala. Spo-
ločná strana mincí reprezen-
tuje mapu Európskej únie. Na 
pozadí sú pripojené hviezdy 
európskej vlajky. Pozíciu Eu-
rópy vo svete zdôrazňujú 1, 
2 a 5-centové mince, zatiaľ 
čo 10, 20 a 50-centové pred-
stavujú Európsku úniu ako 
spoločenstvo národov. Eurové 
mince s najvyššou hodnotou 
zobrazujú Európu bez hraníc. 
Spoločnú stranu mincí navr-
hol Luc Luycx z Belgickej 
kráľovskej mincovne. Rubová 
strana mincí je určená pre ná-
rodné symboly, ktoré si každý 
členský štát zvolí sám. Všet-
ky eurové mince sú platné na 
území všetkých štátov eurozó-
ny, bez ohľadu na to, ktorý štát 
ich vydal. 

Aké sú národné strany 
slovenských eurových mincí?

Národné strany sloven-
ských eurových mincí vybrala 
Národná banka Slovenska na 
základe výsledkov celonárod-
nej ankety v decembri 2004. 
Víťazom ankety sa stal motív 
dvojkríža na trojvrší – štátneho 
znaku Slovenska, ktorý bude 
na jedno a dvoj eurových min-

ciach. Na 50, 20 a 10 centových 
minciach bude Bratislavský 
hrad a na 5, 2 a 1 centových 
minciach Kriváň. Autormi ná-
vrhov sú Ivan Řehák (dvojkríž 
na trojvrší), Ján Černaj a Pavel 
Károly (Bratislavský hrad) 
a Drahomír Zobek (Kriváň). 

Kedy a kde si budeme 
môcť kúpiť štartovacie balíč-
ky eurových mincí?

Štartovacie balíčky sa zač-
nú predávať od 1. decembra 
2008 za 500 Sk za kus a ich 
odber nebude kusovo obme-
dzený. Balíčky bude predávať 
Slovenská pošta, a.s., banky 
a Národná banka Slovenska. 
Cena štartovacieho balíčka je 
stanovená na ľahko zapamä-
tateľnú hodnotu 500 Sk, ale 
skutočná hodnota 16,6 € sa po 
prepočítaní na slovenské ko-
runy nerovná presne 500 Sk. 
Tento rozdiel predstavuje 
0,09 Sk. (maximálne môže 
byť ± 1 eurocent, teda 0,30 
Sk). Keďže jedným z hlav-
ných princípov prechodu na 
menu euro je zásada nepoš-
kodiť občana, tento rozdiel 
bude znášať NBS. Rovnaký 
princíp bol pri tvorbe štarto-
vacieho balíčka uplatňovaný 
aj v ostatných krajinách euro-
zóny. Pri celkovom počte 1,2 
mil. kusov štartovacích balíč-
kov znáša NBS náklady vo 
výške 108 000 Sk. 

Zdroj: www.euromena.sk
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V areáli IV. základnej školy na Komenského ulici v Michalovciach 17. októbra sláv-
nostne odovzdali do užívania novú atletickú dráhu s polyuretánovým povrchom. 

záKlAdNá šKolA NA KoMENsKého 
UlICI Má Novú AtlEtICKú dRáhU

Nová atletická dráha je 
300 m dlhá, po obvode i na 
rovine má šesť dráh. Pôvodný 
povrch atletickej dráhy i sek-
toru bol odstránený do hĺb-
ky 30 cm a zasypaný novým 
podkladom, ktorý bol zhut-
nený na 35 MPa a upravený 
do roviny. Po celom obvode 
ihriska boli osadené drenážne 
rúrky zaústené do jestvujúcej 
kanalizácie. Následne sa pri-
kročilo k osadeniu kameniva. 
Povrch je vodopriepustný, aby 
čo v najväčšej miere odvádzal 
dažďovú vodu z plochy atle-

tického štadióna. Pri pokládke 
asfaltových kobercov sa dbalo 
na maximálnu rovinatosť. Vr-
chná vrstva EPDM granulátu 
je štandardne v červenom fa-
rebnom odtieni. Na záver boli 
farebne vyznačené jednot-
livé atletické dráhy, vrátane 
umiestnenia všetkých bežec-
kých disciplín.

Náklady na stavbu, ktorú 
realizoval M.CUP s.r.o. Brati-
slava, predstavovali 6,5 mili-
óna korún. Mesto Michalovce 
financovalo výstavbu školské-
ho športoviska sumou 5 milió-

nov a Ministerstvo školstva SR 
prispelo sumou 1,5 milióna ko-
rún v rámci podpory materiál-
no-technického rozvoja športo-
vých areálov škôl so športový-
mi triedami.

Základná škola na Ulici Ko-
menského už od roku 1985 vy-
chováva žiakov v športových 
triedach so zameraním na atle-
tiku. Od roku 1991 súťažia pod 
športovým klubom Comenius. 
Na svojom konte majú množ-
stvo nie len domácich ale aj 
zahraničných úspechov.

Iveta Palečková

Na slávnostnom otvorení novej atletickej dráhy v areáli ZŠ na Komenského ulici sa zúčastnili poslanci NR 
SR M. Pado a Ľ. Rošková, primátor mesta V. Záhorčák a riaditeľ ZŠ S. Činčár 

VOK budú rozmiestnené na týchto 
stanovištiach:
Ul. úzka  1 ks
Ul. konečná  1 ks
Ul. Gagarinova  1 ks
Ul. agátová  1 ks
Ul. pri mlyne 1 ks
Ul. topolianska  1 ks
Ul. vrbovecká /otočka/  1 ks 
Ul. močarianska /oproti PD/ 1 ks
Ul. J. Kollára 1 ks
Ul. P. Jilemnického 1 ks
Ul. A. Kmeťa 1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana  1 ks
cintorín Topolianska ul. 1 ks
cintorín Močarianska ul. 1 ks
cintorín Kapušianska ul. 1 ks
mestský cintorín  2 ks

V rámci jesenného upratovania budú 
tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x 
týždenne, a to v pondelok a piatok.
Nakoľko v meste Michalovce prebie-
ha separovaný zber, žiadame občanov 
mesta Michalovce, aby biologicky roz-
ložiteľný odpad /konáre stromov, krí-
ky/ uložili vedľa VOK. Upozorňujeme, 
že VOK sú rozmiestnené výlučne na 
uloženie objemného odpadu občanov 
mesta a nie na odpad pochádzajúci 
z prevádzok a objektov podnikateľov. 

Po 15. 11. 2008 budú VOK okrem cin-
torínov z týchto stanovíšť stiahnuté. 

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov na objemný odpad pre 

obyvateľov mesta Michalovce počas 
jesenného upratovania pri bytových 
domoch:

Sídlisko Východ – Užhorodská bl. B-5 
15.10.2008 - 22.10.2008 
Sídlisko Juh – Ul. Špitálska, parkovis-
ko 22.10.2008 - 29.10.2008
Sídlisko SNP – pri kotolni na parko-
visku 29.10.2008 - 5.11.2008
Sídlisko Stráňany – bl. V-3 5.11.2008 
- 12.11.2008 
Sídlisko Západ – Humenská, pri ko-
tolni 12.11.2008 - 18.11.2008

V rámci jesenného upratovania budú 
tieto VOK vyvážané pravidelne podľa 
potreby. 

Úvod už tradične patril voľ-
be návrhovej komisie a správam 
o prijatých uzneseniach a riešení 
interpelácií poslancov. Detailne 
spracovaná monitorovacia sprá-
va o realizácii rámcového plánu 
aktivít mesta na obdobie rokov 
2008 až 2010 bola predmetom 
rozsiahlej diskusie poslancov. 
Potom už nasledoval nový štatút 
našich novín. Poslanci väčšinou 
hlasov schválili znenie nového 
štatútu v súlade s novým tlačo-
vým zákonom. Súčasne odobrili 
zmenu spôsobu distribúcie no-
vín. Od 1. januára 2009 budú 
noviny Michalovčan poskyto-

vané zdarma prostredníctvom 
viacerých distribučných miest. 
Okrem novinových stánkov sa 
s naším dvojtýždenníkom stret-
nete v školách, v zdravotníckych 
zariadeniach, turistickej a infor-
mačnej kancelárii, v obidvoch 
budovách mestského úradu aj 
v kluboch dôchodcov. 

V súlade s programom zastu-
piteľstva sa poslanci ďalej zaobe-
rali majetkoprávnymi záležitos-
ťami, zmenami rozpočtu mesta, 
technických služieb aj mestského 
kultúrneho strediska a schválili 
aj dodatky a zmeny k všeobecne 
záväzným nariadenia z oblasti 

školstva, ktoré súviseli s prijatím 
nového školského zákona. 

Poslanecký zbor odobril 
svojím hlasovaním aj koncepciu 
rozvoja športu mesta Micha-
lovce na roky 2008 – 2015 ako 
programový dokument. Jedným 
z posledných rokovacích bodov 
bola informatívna správa tech-
nicko-organizačných opatrení 
pre evidenciu subjektov zapo-
jených do separácie odpadu po-
čas roka 2009, ktorú predkladali 
Technické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce.

Záver patril interpeláciám 
poslancov a diskusii.               ip

V spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom zorga-
nizoval Mestský úrad v Mi-
chalovciach v stredu 15. ok-
tóbra podujatie pre dôchod-
cov mesta s názvom „Vďaka 
vám“.

Išlo o akciu, ktorá sa usku-
točnila v rámci Mesiaca úcty 
k starším. 

Pri vstupe do sály MsKS 
čakalo na prichádzajúce dámy 
prvé prekvapenie v podobe 
karafiátu z rúk pracovníkov 
sociálneho odboru mestského 
úradu.

Druhým a ešte väčším 
prekvapením bol určite bohatý 
a kvalitný kultúrny program, 
ktorý nasledoval po slávnost-
nom príhovore primátora Mi-
chaloviec Viliama Záhorčáka.

V operetno-muzikálovom 
programe odzneli v prevede-
ní umelcov z Bratislavy pod 
vedením tenora Igora Kucera 
známe melódie ako Čardášo-
vá princezná, Cigánsky barón, 
My Fair Lady, West Side Story 
a mnoho ďalších.

Neutíchajúci potlesk obe-
censtva a slová chvály po 
skončení podujatia boli pre 
umelcov i organizátorov tou 
najlepšou odmenou.

Ostáva len veriť, že sa po-
dobných podujatí pre dô-
chodcov podarí zrealizovať čo 
najviac a úctu im budeme pre-
javovať počas celého roka. 

Ing. Martin Štunda

vďaka vám

poslanci schválili nový štatút
Dvanáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva Michalovce sa konalo v utorok 21. októb-
ra v zasadačke MsKS v Michalovciach.

RozMIEstNENIE vEľKoobjEMovýCh KoNtAjNERov 
na objemný odpad pre obyvateľov mesta Michalovce počas jesenného upratovania

V dňoch 15. 10. 2008 – 15. 11. 2008 budú v meste Michalovce rozmiestnené 
VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu:

Agentúra Creo/Young & 
Rubicam, s.r.o. realizuje pre 
Ministerstvo financií a Ná-
rodnú Banku SR informačnú 
kampaň o zavedení novej meny 
na Slovensku. Jej súčasťou 
je projekt pod názvom „EU-
ROMOBIL NA CESTÁCH“. 
Modré auto značky IVECO 
vybavené  audiovizuálnou 
prezentačnou technikou 
a školeným moderáto-
rom brázdi celé Sloven-

sko a zastavuje v jednotlivých 
mestách a obciach, kde infor-
muje občanov o procese za-
v e d e -

nia eura na Slovensku a o všet-
kých dôležitých otázkach tý-
kajúcich sa zavedenia novej 
meny. V našom meste sa zastaví 

v stredu 5. 11. 2008 od 12:00 
do 15:00 hod.

Euromobil prinesie  so 
sebou veľké množstvo darče-
kových predmetov a občania 

budú mať v krátkych kví-
zoch a súťažiach možnosť 
získať zaujímavé odmeny.



2AKtUAlIty – NázoRy
z pera viceprimátora

Noviny Michalovčan 
v novom šate?

Aktivity primátora
13.10.  rokovanie mestskej rady
13.10.  stretnutie so zamestnancami mestského úradu
14.10.  deň otvorených dverí na mestskom úrade
15.10.  účasť na podujatí pre seniorov - Vďaka vám
16.10.  prijatie zástupcov stredných škôl z Nórska a Lotyšska
16.10.  stretnutie so študentmi stredných škôl – ZSŠ Michalovce
17.10.  účasť na slávnostnom odovzdaní športoviska IV.ZŠ
17.10.  účasť na benefičnom koncerte Sklerosis multiplex
21.10.  rokovanie mestského zastupiteľstva
22.10.  stretnutie Rady mladých
23.10.  prijatie jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším
24.10.  porada primátora

Je úplne prirodzené, že každá doba prináša niečo zdokonaľu-
júce. Zotrvávať v stereotypoch je síce pohodlné a najľahšie, ale 
dlhodobo neudržateľné. Vylepšovanie je nutnou súčasťou života 
v každej ľudskej činnosti.

Aj spôsob šírenia informácií má svoj vývojový stupienok. Každý, 
kto narába s verejnými informáciami, pozná ich hodnotu. Dôležité 
sú nielen informácie o dianí, ale aj o zámeroch, plánoch, možnos-
tiach aktivít a spoločenského sebarealizovania. 

Určite tieto motívy boli aj pri zrode mestských novín Michalov-
čan. Vznikol ako dvojtýždenné periodikum s kontúrami a ambícia-
mi informovať občanov Michaloviec o dianí v meste.

V každom období svojej existencie plnil túto úlohu viac či menej 
úspešne vďaka ľuďom, ktorí na ňom a v ňom pracovali. Našou sna-
hou doteraz bolo zaviesť niektoré nové rubriky. V súčasnom  obdo-
bí sa zamýšľame nad našimi možnosťami aj po obsahovej a vyda-
vateľskej stránke. Za najdôležitejší atribút si súčasné vedenie mesta 
postavilo jeho dostupnosť pre občanov Michaloviec.

Chceme, aby sa dostal k čo najväčšiemu počtu čitateľov. Nech-
ceme ho šíriť ako mnohé reklamné noviny, ktoré sa vďaka znechu-
teniu ľudí často dostávajú priamo do koša. Chceme ho vydávať 
bezplatne prostredníctvom vytypovaných 84 distribučných miest. 
Rozhodujúce bude, že čitateľ o neho prejaví záujem. Bude aj v no-
vinových stánkoch, ako doposiaľ. Uvažujeme aj o prispôsobení mo-
derným tlačiarenským formám a formátom. Z tradičnej čiernobielej 
plánujeme prejsť na farebné formáty. 

Nič sa nezmení ani na jeho internetovej podobe na internetovej 
stránke mesta.

Pevne verím, že tieto naše zámery i vylepšenia sa stretnú s priaz-
nivým ohlasom u verných čitateľov našich novín Michalovčan.

MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora

Európsky týždeň 
miestnej demokracie

NOViNy MistrAl 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽihAdlO
Téma: Mládežnícka hádzaná

Hosť: Roman Lamač, 
šéftréner mládežníckeho klubu Iuventa

Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach 
vždy o 18.00 hod.

zázNAM
od nedele o 14.00 hod.

Záznam z rokovania XII. MsZ zo dňa 21. 10. 2008

vaše tipy a námety do vysielania očakávame 
na tel. č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk

NOViNy MistrAl sledujte NA

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

Rada Európy spolu s Kon-
gresom miestnych a regionál-
nych samospráv každoročne 
v októbri organizuje Európsky 
týždeň miestnej demokracie. 
Táto iniciatíva je pripravovaná 
za účasti miestnych samospráv 
vo všetkých členských kraji-
nách Rady Európy za účelom 
zvýšiť povedomie obyvateľov 
o tom, ako funguje miestna 
samospráva, informovať ich 
o možnostiach spoluúčasti na 
rozhodovaní na miestnej úrovni 
a zamerať pozornosť občanov 
na to, aká dôležitá je ich účasť 

na miestnych záležitostiach 
pre zachovanie vitality miest-
nej demokracie. V rámci tejto 
iniciatívy uskutočňuje primá-
tor Viliam Záhorčák stretnutia 
so študentmi stredných škôl 
v našom meste. Na návšteve 
škôl informuje mladých o tom, 
ako miestna samospráva fungu-
je a aké sú jej kompetencie. Eu-
rópsky týždeň miestnej demok-
racie ponúka možnosť mladým 
ľuďom uvedomovať si dôleži-
tosť ich zaangažovania na de-
mokratickej účasti na miestnej 
úrovni.                               ivpa

V rámci Európskeho týždňa 
miestnej demokracie sa uskutočnil 
14. októbra v budove Mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov 
v Michalovciach Deň otvorených 
dverí. Celý deň si mali možnosť 
obyvatelia Michaloviec prezrieť 

budovu radnice, mestskej polície 
aj televízie Mistral. Najväčší zá-
ujem prejavili tí najmenší. Deti 
z michalovských materských škôl 
si zvedavo prehliadli priestory ob-
radnej siene, zasadačky mestskej 
rady i kanceláriu primátora mes-
ta. Žiaci základných škôl absol-

vovali aj návštevu na matričnom 
úrade, kde si osobne overili svoje 
zápisy o narodení v matričných 
knihách. Pri návšteve primátoro-
vej kancelárie neváhali vyskúšať si 
kreslo primátora a položiť zvedavé 
otázky priamo primátorovi mesta 

Viliamovi Záhorčákovi. Návšte-
vu úradu ukončili v priestoroch 
turistickej a informačnej kancelá-
rie. Maturanti ZSŠ venovali popri 
obhliadke najviac času získavaniu 
informácií o práci mestského za-
stupiteľstva, mestskej rady a mest-
ského úradu.                             ivpa

Primátor medzi študentmi Združenej strednej školy            Foto: ivpa

Pracovníci mestského úradu 
- odboru sociálnych vecí, zre-
alizovali v uplynulom období 
viacero aktivít smerujúcich ku 
skvalitneniu života dôchodcov 
mesta Michalovce.

Prvým krokom k rozšíreniu 
ich vedomostného obzoru bolo 
vybavenie Klubov dôchodcov 
výpočtovou technikou. Z dôvodu 
jej čo najefektívnejšieho využitia 
sa následne pristúpilo k realizácii 
počítačového a internetového 
kurzu pre túto cieľovú skupinu.

Kurz prebiehal v priestoroch 
IV. ZŠ v Michalovciach pod 
lektorstvom pedagógov školy, 
za čo patrí im, ako aj vedeniu 
školy, srdečná vďaka.

Školenie sa uskutočnilo 
v dvoch turnusoch. V prvom od 

9. do 16. septembra sa vyškolilo 
28 dôchodcov registrovaných 
v kluboch. Druhý turnus v ter-
míne od 22. do 26. septembra 
využilo 23 dôchodcov, ktorí nie 
sú členmi žiadneho KD.

Zámerom kurzu bolo naučiť 
túto komunitu občanov zákla-
dom práce s počítačom a tiež 
nadobudnúť schopnosť orien-
tovať sa na internete. Vďaka 
tomu budú mať lepší prístup 
k novým informáciám, ktoré 
im môžu pomôcť v ich ďalšom 
živote.

Po ukončení kurzu a aj na 
základe ohlasov jeho účastní-
kov môžeme skonštatovať, že sa 
tento zámer podarilo úspešne 
naplniť. 

J. Juhás

Delegáti zo všetkých člen-
ských klubov v okrese Michalov-
ce sa 12. októbra stretli na roko-
vaní riadneho snemu Okresného 
centra KDH. Ako hostia sa sne-
mu zúčastnili Mária Sabolová, 
podpredsedníčka KDH a po-
slankyňa NR SR, Ján Hudacký, 
poslanec europského parlamen-
tu, Jozef Šimko, poslanec NR SR.

O činnosti OC KDH a o sta-
ve hnutia v okrese delegátov sne-
mu informovali Andrej Hajduk, 
predseda OC KDH a Ľudmila 
Poláková, tajomníčka OC KDH. 
Mária Sabolová, podpredsed-
níčka KDH zamerala svoje vy-
stúpenie na aktuálne informácie 
z vnútrostraníckeho života KDH 
a na prezentáciu noviel zákonov, 
ktorými KDH chce zlepšiť situ-
áciu mladých rodín ako aj seni-
orov. Pôjde o zvýšenie príjmu 
jednej aj druhej skupiny, pričom 
na 13. dôchodok rodičom pris-
pejú zamestnané deti odpočtom 
zo svojej dane. Trvalou agendou 
KDH je školstvo na všetkých 
stupňoch škôl. V tomto obdo-
bí bude KDH pozorne sledovať 
zavádzanie nového školského 
zákona do praxe. Zvýšenú po-
zornosť bude KDH venovať zni-
žovaniu regionálnych rozdielov 
v rámci Slovenska. Poslanec NR 
SR Jozef Šimko okrem informá-
cii z práce parlamentu oznámil 
otvorenie svojej poslaneckej 
kancelárie v Michalovciach 
v priestoroch OC KDH na Šte-
fánikovej ulici. Stretnutia s ob-
čanmi a prípadné podnety bude 
zabezpečovať Ľ. Poláková. Posla-
nec europarlamentu Ján Hudac-

ký predstavil delegátom snemu 
svoje aktivity z výborov, v kto-
rých pracuje. Zavedenie eura od 
1.1.2009 vníma ako pozitívum 
a ako prostriedok na stabilizáciu 
ekonomiky Slovenska.

Dôležitou úlohou snemu boli 
voľby predsedu a podpredsedov 
OC KDH ako aj členov kontrol-
nej a revíznej komisie. Vo funkcii 
predsedu OC KDH bol potvr-
dený Andrej Hajduk a podpred-
sedovia Ing. Ján Paľovčík, Ing. 
Ladislav Ivančo, Ing. Jozef Bo-
bík. Novým podpredsedom pre 
oblasť verejnej správy je Ing. Ján 
Čuchran, starosta obce Kaluža. 
Kontrolná a revízna komisia má 
ženské zloženie: Ivanková, Fešo-
vičová, Smaržíková. V diskusii 
vystúpili viacerí delegáti a rea-
govali na aktuálnu situáciu vo fi-
nančnej kríze, na vnútropolitickú 
situáciu, ale hlavne sa zamerali 
na stav KDH po sneme v Prešo-
ve. Jedným zo záverov okresného 
snemu bude trvalý proces prijí-
mania nových členov a omlade-
nie predsedníctva OC KDH.

V rámci rokovania snemu 
sa delegáti veľkým potleskom 
a krásnou kyticou poďakovali 
MUDr. Františkovi Zitrickému 
za jeho dlhoročnú prácu v po-
zícii podpredsedu OC KDH, 
keďže na prebiehajúcom sneme 
sa rozhodol na žiadnu funkciu 
nekandidovať a bude radovým 
členom KDH. Okresný snem 
OC KDH v Michalovciach sa 
konal v pokojnej a konštruk-
tívnej atmosfére a určil trend 
a úlohy do ďalšieho obdobia.

Ing. Jozef Bobík

Zväz sluchovo postihnutých, 
Základná organizácia nedoslý-
chavých v Michalovciach dáva 
na známosť širokej verejnosti, že 
počas priebehu verejnej zbier-
ky odsúhlasenej Obvodným 
úradom v Michalovciach, ktorá 
sa uskutočnila od 1. 5. 2007 do 
1. 5. 2008 sa vďaka študentom 
stredných škôl v Michalovciach, 
Sobranciach, Veľkých Kapuša-
noch, Strážskom a členom orga-
nizácie v Michalovciach vyzbie-

ralo 68 821 Sk. Náklady spojené 
so zbierkou činili 9 324 Sk a čis-
tý výnos verejnej zbierky činil 
59 497 Sk. Finančné prostriedky 
budú použité podľa účelu zbier-
ky a to na sociálno-rehabilitačný 
kurz, kurz posunkového jazyka 
a kurz odzerania a zakúpenie PC 
zostavy pre potreby organizácie. 
Všetkým dobrovoľným prispie-
vateľom vyslovujeme čo najsr-
dečnejšie poďakovanie.

V. Halaničová

deň otvorených dverí

Mesto Michalovce na základe 
zvýšeného výskytu epidemiolo-
gicky závažných hlodavcov (po-
tkanov) na území mesta Micha-
lovce vyzýva organizácie vo vý-
robnej aj nevýrobnej sfére, vlast-
níkov a správcov bytového fondu, 
obchodné a reštauračné prevádz-
ky, ako aj ďalšie právnické a fyzic-
ké osoby – podnikateľov, ktorým 
povinnosť vykonať deratizáciu vy-
plýva z § 52 ods. 1 písm. j) zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, na zabezpečenie regulá-
cie živočíšnych škodcov. 

Vykonaním deratizácie sa za-
medzí vzniku a šíreniu prenosných 
ochorení zo zvierat na človeka.

Pre dosiahnutie úspešného 
konečného efektu celoplošnej de-
ratizácie je potrebné ju vykonať 

v jesenných mesiacoch roka 2008 
a jarných mesiacoch roka 2009.

Hore uvedené organizácie, 
právnické a fyzické osoby – 
podnikatelia, môžu vykonávať 
deratizáciu len osobami, ktoré 
sú odborne spôsobilé na vyko-
návanie regulácie živočíšnych 
škodcov (deratizácie).

Odborne spôsobilé oso-
by, ktoré vykonajú deratizáciu, 
môžu pri svojej činnosti použiť 
len prípravky určené na daný 
účel, vykonajú kontrolu účin-
nosti a efektívnosti vykonanej 
činnosti, oznámia začiatok takej-
to činnosti Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva v Mi-
chalovciach písomne najneskôr 
48 hodín pred jej začiatkom. 

Za spoluprácu Vám ďakuje
MsÚ, Odbor výstavby, životného 

prostredia a miestneho rozvoja

výzva na deratizáciu

Kdh snemovalo

úspešný počítačový 
a internetový kurz

verejná zbierka

Dobrá starostlivosť o staršiu 
generáciu a úcta k nej bola vždy 
zárukou vyspelosti a kultúr-
nosti národa. V rámci mesiaca 
úcty k starším spojila túto akciu 
so seminárom „Čo nám prine-
sie Euro“ poslankyňa NR SR 
PhDr. Ľubica Rošková v Klube 
dôchodcov na Ul. obrancov 
mieru.

Prítomní si najprv vypoču-
li príhovor pani poslankyne, 
ktorá pripomenula dôležitosť 
vzájomných vzťahov medzi ge-
neráciami, ktoré sú základom 
života spoločnosti.

Na základe záujmu zo strany 
seniorov členovia okresnej rady 
Smer-sd Ing. Vladimír Ratvaj 
a RNDr. Lýdia Sidivárová pod 
záštitou pani poslankyne násled-
ne formou kvalitnej prezentácie 

predstavili seminár o prechode 
na euro. Dôchodcovia sa najviac 
zaujímali o duálne zobrazovanie 
cien, prepočty a zaokrúhľovanie 
súm, ochranné prvky bankoviek, 
overovanie pravosti bankoviek 
a ako je zo strany štátu zabezpe-
čená ochrana spotrebiteľa pred 
nadmerným zvyšovaním cien.

Po diskusii, ktorá nasledova-
la, PhDr. Rošková pozvala prí-
tomných na malé občerstvenie 
a pre každého účastníka pripra-
vila prekvapenie v podobe jed-
nej euromince.

Podobné stretnutie pani po-
slankyňa pripravuje pre všetky 
kluby dôchodcov v meste, kto-
ré postupne v mesiaci október 
navštívi.

Mgr. Jana Cibereová
asistentka poslankyne NR SR

poslankyňa medzi 
dôchodcami

V Michalovčanovi č.21, sme k článku Mgr.Juraja Gajdošociho 
uviedli názov ,,Uvedenie nového slovníka,,. Správne znenie je: 
„Uvedenie nového spevníka“. Za chybu sa ospravedlňujeme.
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Ing. MartIn Pado:
2. na parkovisku medzi „starým súdom a bývalou poliklini-

kou“ (Ul. duklianska), ktoré bolo upravované pri rekonštrukcii 
pešej zóny, je niekoľko parkovacích miest pre občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím. nie je podstatné, že tie počty miest 
sa menia. Podstatné je to, ako bola uvedená komunikácia, ktorá 
slúži ako parkovisko, realizovaná. 

V prípade dažďa, a nemusí byť ani silný a ani dlhodobý, do-
chádza k totálnemu zaplaveniu plochy zo strany „starého súdu“, 
čo spôsobuje neuveriteľné problémy a to nielen so zdravím, keďže 
nie každý má rovnakú výšku a fyzickú zdatnosť, ale predovšetkým 
občanom s preukazom ZŤP, ktorí tento problém nemôžu nijako 
vyriešiť. takže žiadam, pán primátor, aby tento problém s odto-
kom vody bol urýchlene riešený, podľa možnosti ešte do zimy.

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

Na tento problém sme už viackrát upozorňovali MsÚ – odbor 
výstavby a finančný odbor, ktoré priamo realizovali rekonštrukciu 
uvedenej cesty – parkoviska v auguste 2006. Realizácia prác bola 
prevedená bez našej účasti, priamym zadaním spoločnosti Euro-
via a.s. Keďže stavba nebola odborne pripravená a nebola odborne 
sledovaná, došlo ku skutočnosti, že realizátor prác (Eurovia a.s.) 
neupravila prehĺbenú KV, ale ju surovo prekryli asfaltovou drvou. 
Keďže to bola prvá KV od pešej zóny, zachytávala aj dažďové vody 
z časti CMZ. Tým sa zdvojnásobilo množstvo vody, ktoré nemá 
odtok. Investor, v tomto prípade mesto, v zastúpení uvedených 
odborov malo reklamovať prevedené práce. Náklady na opravu 
a sfunkčnenie uvedenej KV s výmenou bahenného koša by nemala 
presiahnuť čiastku 26 tis. Sk.

3. obrátili sa na mňa občania z rôznych častí mesta pri stret-
nutiach na mestskom cintoríne v Michalovciach. Žiadajú o vidi-
teľné označenie jednotlivých blokov cintorína (tie tabule, ktoré 
tam teraz sú, sú už takmer nečitateľné), častejší vývoz tKo tak, 
aby v nedeľu kontajnery a priestor v ich okolí neboli zasypané 
odpadom. 

niekoľkokrát som sa stretol s výraznou nespokojnosťou, čo 
sa týka kosenia trávy. nie tam, kde je dobrý prístup, tam je to vo 
väčšine pokosené. Problém je tam, kde sú stiesnené podmienky, 
kde je zlý prístup s technikou. no poplatky za cintorínske miesto 
a správu cintorína platia nielen tí, čo majú hrobové miesta tam, 
kde sa dá pokosiť tráva ľahko, ale aj tam, kde je prístup zlý.

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

Obnovené tabule označujúce jednotlivé sekcie na cintoríne na 
Ul. J. Kollára budú umiestnené do 25. 10. 2008. V priebehu roka 
2008 na cintoríne boli uskutočnené štyri kosby. Správca cintorína 
zabezpečuje kosbu na verejnom priestranstve, nezabezpečuje kos-
bu na hroboch, údržbu hrobových miest zabezpečujú nájomcovia 
hrobových miest. 

4. Posledná vec, ktorú mám, sa týka tiež mestského cintorína. 
Žiadam, aby na cintoríne bola umiestnená orientačná tabuľa, 
aby si každý návštevník cintorína mohol bez problémov zistiť, 
kde je umiestnený ktorýkoľvek hrob. Myslím, že nastal čas, kedy 
je takýto orientačný plán potrebné urobiť.

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

Umiestnenie orientačnej tabule na cintoríne správca cintorína 
bude plánovať v rámci rozpočtu na rok 2009.  

Jana CIbereoVá:
1. obyvatelia Ulice kapušianskej žiadajú odbor dopravy MsÚ 

o prehodnotenie rýchlosti na predmetnej komunikácii s odpo-
rúčaním obmedziť rýchlosť motorových vozidiel a následne ju 
pravidelne políciou kontrolovať. V prípade, že komunikácia ne-
patrí mestu, žiadam príslušný odbor o postúpenie žiadosti na 
príslušnú organizáciu. 

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:  

Rýchlosť v obci je v súčasnom období 60 km/h. Predpokladáme, 
že v najbližšom čase bude schválená rýchlosť 50 km/h. Ďalšie zni-
žovanie rýchlosti na uvedenej ceste nie je opodstatnené a okresný 
dopravný inšpektorát opakovane nesúhlasil s požiadavkou mesta 
na zníženie rýchlosti na 40 km/h. Vo vyjadrení zo dňa 30.3.2007 
uvádza, že na základe predloženej analýzy dopravnej nehodovosti 
nesúhlasí s požiadavkou na zníženie rýchlosti na 40 km/h. Opako-
vane v ďalšom vyjadrení zo dňa 12.5.2008 nesúhlasí so znižovaním 
rýchlosti. Ku dňu 11.5.2008 bolo na Kapušianskej ulici vykonané 
meranie rýchlosti a to 10 - krát. Podľa vykonaných analýz doprav-
ných nehôd za I. štvrťrok 2008 je rýchlosť až treťou príčinou do-
pravných nehôd. 

2. Ďalej obyvatelia žiadajú opraviť chodník, ktorý je v dez-
olátnom stave. Hlavne od súpisného č. 53 smerom k poľnohos-
podárskej škole. V prípade nepriaznivého počasia stojí voda po 
členky a nie je možné po chodníku prechádzať. Preto obyvatelia 
prechádzajú po ceste, čo môže spôsobiť dopravnú nehodu.

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ p. Ing. Anna Mrázová: 

Správca miestnych komunikácií TaZS v rámci svojej činnosti je 
povinný zabezpečiť bežné opravy vozidlových a peších komuniká-
cií v rámci schválených finančných prostriedkov.

3. Kedy bude tV Mistral dostupná aj pre Ulicu kapušian-
sku?

Na uvedenú otázku odpovedal zástupca primátora MUDr. Ben-
jamín Bančej:

Vysielanie televízie Mistral je dostupné v káblových rozvodoch 
spoločnosti UPC Slovensko na internetovej stránke mesta www.
michalovce.sk a na internetovej stránke televízie Mistral www. 
tvmistral.sk pod kliknutím na logo TV Mistral. Internetové vy-
sielanie je dostupné pre každého občana nielen Michaloviec, ale 
v celej Slovenskej republike a vo svete u každého, kto je pripojený 
na Internet. Pri súčasných cenách za internet a množstve firiem, 
ktoré ho poskytujú, je to najlacnejší a najdostupnejší mediálny 
prostriedok. 

TV Mistral na základe súhlasu Rady pre vysielanie a retransmi-
siu je schopná vysielať signál aj systémom MMDS a satelitom. Časť 
vysielania TV Mistral preberá aj TV Central z Nitry, ktorá svoje 
vysielanie šíri prostredníctvom satelitu (cez Digi TV). Mesto ro-
kuje s ďalšími partnerskými spoločnosťami, ktoré sprostredkúvajú 
vysielanie signálu televízie Mistral aj iným spôsobom než len káb-
lovými rozvodmi (t.j. vzduchom). Predpokladáme, že v priebehu 
prvej polovice budúceho roka bude signál TV Mistral dostupný vo 
všetkých lokalitách mesta.

MUdr. FrantIšeK ZItrICKý:
Žiadam kompetentných zástupcov mesta, aby preverili 

funkčnosť vzduchotechniky v objekte polikliniky, kým táto je 
v záručnej dobe. V niektorých úsekoch, zdá sa, je úplne nefun-
kčná, o čom svedčia aj ponosy mnohých návštevníkov (pacien-
tov) polikliniky. 

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ p. Ing. Anna Mrázová: 

Záručná doba na VZT pre vetranie čakární a chodieb v objekte 
poliklinika končí 25. 7. 2009. Na základe telefonického rozhovoru 
so zástupcom firmy SOPKLIMA, ktorá túto VZT realizovala, je do-
hodnuté stretnutie na preverenie funkčnosti na deň 26. 9. 2007.

MUdr. benJaMín baŤalíK, CSC.:
Žiadam riaditeľa taZS Michalovce Ing. Jána džugana o in-

formáciu o tom, s akým ohlasom u obyvateľov nášho mesta a ok-
resu sa stretla akcia ministerstva životného prostredia „Vyčistí-
me si Slovensko“ a aké sú výsledky tejto kampane.

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

TaZS mesta Michalovce v rámci svojich možnosti sa zapojili do 
akcie ministerstva životného prostredia „Vyčistíme si Slovensko“, 
zamerali sa predovšetkým na likvidáciu divokých skládok. Takto 
bolo zlikvidovaných 6 divokých skládok, z ktorých sa vyviezlo 14 
ton odpadu.

JaroSlaV KoZáK:
občania Ul. topolianskej sa pýtajú:
1. Či v rozpočte na opravy chodníkov na rok 2008 sa nepočí-

talo s ich ulicou, lebo aj na ich ulici sú potrebné úpravy.

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

TaZS mesta Michalovce predložili MsR v mesiaci ...... návrh plá-
nu opráv a údržby mestských komunikácií na rok 2008. V tomto 
návrhu boli navrhnuté cesty a chodníky vo vašej lokalite. Keďže fi-
nančné prostriedky sú obmedzené, MsR v Michalovciach rozhodla 
o prioritách ich opráv a údržby. Na vašej ulici sa previedli len opra-
vy komunikácií po zimnej sezóne ABJ povrchom a pachmatikovou 
metódou. 

2. ako je to so spojovacím chodníkom popod Hrádok na Ul. 
topoliansku? V akom štádiu sa nachádza prípadná projektová 
dokumentácia?

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ p. Ing. Anna Mrázová: 

Spracovanie projektovej dokumentácie na spojovací chodník 
popod Hrádok na Ul. topoliansku je zaradené do rozpočtu mesta 
na rok 2009.

Mgr. Ján Várady:
1. V ostatnom období stúpa počet nezákonne založených oh-

nísk a ohňov a musím povedať, že za posledné dva týždne pra-
videlne osada angi mlyn zamoruje sídlisko Východ, zvlášť keď 
vejú južné vetry a je to naozaj smog, čierny dym. naposledy som 
už volal aj požiarnikov, lebo to bolo hrozné. a teda požadujem, 
aby mestská polícia – ale už som volal aj na obvodné oddele-
nie polície, aj na hasičský zbor - pravidelne monitorovali takéto 
požiare a takéto ohniská, pretože sú to zdroje PCb látok a vše-
lijakých iných škodlivých emisií, ktoré spôsobujú to, že ľudia 
si nemôžu ani balkón otvoriť, ani si posedieť večer na balkóne. 
a to sa opakuje v záhradkárskych osadách a v predmestských 
častiach. 

Keďže sa blíži koniec leta - začína jesenné obdobie, tak by 
som vyzýval kompetentné orgány, aby viac monitorovali, kon-
trolovali a postihovali daných znečisťovateľov. 

      
Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície v Michalov-

ciach JUDr. Bartolomej Kudroč:
Mestská polícia v Michalovciach problematike spaľovania od-

padu na území mesta, vrátane lokality Angi mlyn, venuje náležitú 

pozornosť a to najmä cestou vyčleneného príslušníka – ekológa, 
v ktorého náplni práce je i zisťovanie a objasňovanie priestupkov 
týkajúcich sa nakladania s odpadmi. Okrem toho sa touto prob-
lematikou vo všeobecnosti zaoberajú i hliadky MsP počas výkonu 
služby.

Objasňovací proces spaľovania odpadu a následného znečisťo-
vania ovzdušia najmä v danej lokalite je prácny a komplikovaný, 
nakoľko získať dôveryhodnú svedeckú výpoveď od rómskeho et-
nika je problematické. MsP v tejto lokalite zaznamenala 4 požiare 
a na likvidáciu niektorých privolala HaZZ. Pri tom hliadky MsP 
vykonali ochranu príslušníkov HaZZ a zabezpečovali priestor 
v okolí požiaroviska na vykonanie dôslednej likvidácie požiaru. 
Ohne menšieho rozsahu boli na pokyn hliadok MsP uhasené tam 
prítomnými obyvateľmi.

Vzhľadom na to, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace 
o tom, že priestupok – založenie požiaru spáchala konkrétna oso-
ba, veci boli uložené podľa § 60 ods. 3 písm. b) Zákona SNR č. 
372/90 Zb. o priestupkoch v platnom znení – neznámy páchateľ.

V jesennom období, kedy dochádza k zvýšenému spaľovaniu 
odpadov, bude i mestská polícia tejto problematike naďalej venovať 
zvýšenú pozornosť na celom teritóriu mesta Michalovce.

2. Poďakoval vedeniu mesta aj vedeniu Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti za to, že sa dohodli na kompromise 
a na presune správy II. tlakového pásma vodovodu a rozvodu 
pitnej vody pre bloky a bytové domy priamo pod gesciou Výcho-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti. „Verím, že to prinesie pre 
odberateľov plus, že nebudú také vysoké koeficienty a že naozaj 
sa zníži cena pitnej studenej vody“.                                           koniec

 INtERpERláCIE

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov MsZ vznesených na XI. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 26. augusta 2008 – dokončenie z minulého čísla

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Michalovce 

v spolupráci s VÚC Košice, 
Krajským školským úradom Košice 

a mestom Michalovce

Vás pozýva na

BUrZU inForMácií
PRE ŠTUDENTOVSTREDNÝCH ŠKôL,

ZAMESTNÁVATEĽOV A RODIČOV

Termín konania: 29. október 2008 (09:00 – 16:00)
Miesto konania: MICHALOVCE – Nová športová hala

Burza informácií bude zameraná na poskytnutie 
informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, 

prezentáciu zamestnávateľov, prezentáciu stredných 
škôl a prezentáciu Národného projektu VIIA.

Burza informácií je spolufinancovaná Európskou úniou 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, 

projekt NP VIIA.
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Bratislava.

Vstup na burzu je bezplatný.

Astrologička 

valika
z televíznej obrazovky 
prichádza medzi Vás, 

privedie Vás k poznaniu 
seba samého 

a Vašej budúcnosti.

Astrológia 
- natálny horoskop

- tranzitný horoskop

Numerológia
Pravidelné sedenia,
 poradenstvo, kurzy 

a konzultácie v Prešove.

Objednávky 
na t. č. 0904 413 422 

Mzda 
od 82,- sKK/hod. 

v čistom !!! 
Pracovné miesta 

v elektrotechnickom, 
automobilovom, 

strojárskom a textilnom 
priemysle pre mužov, 

ženy a páry. 

Ubytovanie a doprava 
zabezpečené. 

Bližšie informácie, 
Michalovce 

0905 926882
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STADIOHviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce

www.stadio.sk

----------------------------------------

Dátum:  

01.10.2008 12:00

Čislo účtu: 52254  
Stôl: chelsea fc

Čašník: P. Collina Pokladňa: reštaurácia

----------------------------------------

1x Polievka 
20,00 Sk

1x Hlavné jedlo 75,00 Sk

1x Ovocná torta 70,00 Sk

----------------------------------------
Celkom: 165,00 SK

 

5,48 EUR

Ďakujeme za Vašu návštevu

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

\\
89,- Sk

2,95 €

denné menu
október 2008

Internet
pre

všetkých

- vysokú rýchlosť
(až 11 Mbit)

- bez obmedzení
- bez viazanosti
- montáž do 3 dní

Objednávky - volajte:
056 644 20 44

Michalovce
Štefánikova 44, 
www.minet.sk

Len za 400 Sk mesačne !

MesTo Michalovce
VyHLASUjE 

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

VereJnÚ obCHodnÚ SÚŤaŽ
na odPredaJ neHnUteľnoStI 
- objektu č. súp. 1934, nachádzajúci sa na p.č. 2809, 

vedený na LV č. 5157 v k. ú. Michalovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. návrh kúpnej ceny za objekt (pozemok pod stavbou nie je pred-
metom ponuky VOS)

2. predložiť návrh kúpnej zmluvy na objekt. Vyhlasovateľ si vy-
hradzuje právo  predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo 
dopĺňať.

3. úhrada kúpnej ceny za objekt do 15 dní po podpísaní kúpnej 
zmluvy, najneskôr však do 60 dní od schválenia v mestskom 
zastupiteľstve

4. záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využí-
vania objektu v súlade s územným plánom mesta

5. predávajúci si vyhradzuje predkupné právo pre prípad aké-
hokoľvek scudzenia predmetu kúpy do doby zahájenia rekon-
štrukčných prác

6. čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to 
na vedomie

7. záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 35 000,- Sk na 
číslo účtu 4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce 
s tým, že kópia prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí 
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na 
ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude 
v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 
35 000,- Sk. Ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstú-
pi, tak finančná zábezpeka vo výške 35 000,-Sk sa mu nevracia.

8. predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
ponuky

Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všet-
ky vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhla-
sovateľa v termíne do 12. novembra 2008 ( streda ) do 12,00 hod v 
zalepenej obálke s označením: „Objekt Dielňa - NEOTVÁRAŤ„

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 04.11.2008, 
v čase od 8,30 - 8,45 hod na Mestskom úrade-odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce  kancel. č. 281 (budo-
va bývalého OÚ, 2. poschodie, nová časť ). Výsledky verejnej ob-
chodnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po 
schválení v mestskom zastupiteľstve. Bližšie informácie dostanete 
na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, č. dv. 281.dané uchádzačom 
o prenájom priamo v rokovacej miestnosti. 

Zš na Ulici t.J. Moussona 
v Michalovciach je už tretí rok 
úspešnou majiteľkou certifiká-
tu ZELENÁ ŠKOLA. Svojimi 
aktivitami  prispieva k rozvoju 
environmentálnej výchovy žia-
kov - separovanie, skrášľovanie 
- vysádzanie stromčekov, bu-
dovanie  skalky, úprava átria 
na učebňu v prírode, výstavy, 
pozorovanie bociana bieleho 
a pod. Jednou z nich je každo-
ročná celotýždňová environ-
mentálna jeseň, ktorú sme 

realizovali od 6. do 10. októb-
ra. V rámci nej sa vyučovacie 
hodiny priamo zameriavali  na 
túto tému. Okrem toho žiaci 
každej triedy pod vedením svo-
jich triednych učiteľov  sa za-
pojili aj do aktivity  Vyčistíme 
Zem a  v tento týždeň  usilovne 
upratovali  široké okolie školy. 
Škola a teda aj žiaci takto dáva-
jú najavo, že im záleží na život-
nom prostredí na miestnej, ale 
aj globálnej úrovni. 

PaedDr. E. Nemjová  

zelená škola

V dňoch 29.9. – 1.10.2008 
sme sa so žiakmi 7. a 8. roč-
níka vybrali za poznaním na 
základe projektu, ktorý sme 
realizovali v spolupráci s Ma-
ticou slovenskou v Martine a 
s finančnou podporou Mest-
ského úradu v Michalovciach.

V rámci literárno-dejepis-
nej exkurzie pod názvom KDE 
SÚ NAŠE KORENE sme chceli 
žiakom priblížiť miesta, kde sa 
formovala naša štátnosť a bliž-
šie ich oboznámiť s osudmi 
ľudí, ktorí boli súčasťou tohto 
procesu. 

Prvou zastávkou na našej 
ceste bola Levoča. Nádherné 
stredoveké mesto s Chrámom 
svätého Jakuba, oltárom Maj-
stra Pavla a ďalšími pamä-
tihodnosťami sme nemohli 
obísť. Cieľom našej cesty bol 
však Martin. Mesto, ktoré 
bolo svedkom mnohých vý-
znamných udalostí v našom 
literárnom a kultúrno-spolo-
čenskom živote. V ňom sme 
navštívili historickú budovu 
Matice slovenskej, v ktorej 
nám jej pracovníčka priblí-
žila významné medzníky na-
šej histórie. Prezreli sme si 

vystavené exponáty i dobové 
dokumenty. Vzápätí nás ča-
kala návšteva druhej budovy 
Matice slovenskej, kde nás 
privítal jej správca – Mgr. Ján 
Eštok. Našiel si chvíľku pre 
nás, svojich rodákov, za čo 
mu aj touto cestou úprimne 
ďakujeme. Nezabudli sme sa 
zastaviť na Národnom cin-
toríne, kde sme vzdali úctu 
tým, ktorí sa natrvalo zapísali 
do slovenského kultúrneho 
dedičstva i do našej histórie. 
Veľmi zaujímavá bola aj pre-
hliadka Múzea Martina Ben-
ku. Pútavý výklad našej sprie-
vodkyne a množstvo nádher-
ných obrazov zanechali v nás 
hlboký dojem. Cestou domov 
sme sa zastavili v Demänov-
skej jaskyni slobody. Podzem-
ná krása stará tisícky rokov 
očarila každého. Poslednou 
zastávkou na našej ceste bol 
Liptovský Mikuláš. Prehliad-
ka Múzea Janka Kráľa a hla-
domorne, ktorá sa v ňom 
nachádza, ukončila naše ne-
všedné trojdňové putovanie 
za poznaním.

Mgr. Alena Kačmárová, 
ZŠ Švermu 6, Michalovce

putovanie za poznaním
Vihorlatský horolezecký klub v Michalovciach ponúka 

verejnosti lezenie na bouldrovej stene v priestoroch starej 
telocvične Gymnázia Pavla Horova v pondelok a stredu 

v čase od 17.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 16.30 do 19.00 hod. 
Vstup je zdarma, záujemcovia sa môžu informovať 

na tel. čísle 0908 330 222. 

ponuka na bouldrovú stenu



� KUltúRA – šKolstvo

dvA týŽdNE v KUltúRE
Mestské kultúrne stredisko

ŽeNBA
3. 11. 2008 o 19,00 hod. – Veľká sála MsKS

MsKS a Divadlo Jonáša Záborského Prešov uvádzajú 
komediálny príbeh klasika ruskej drámy 

Nikolaja Vasilieviča Gogoľa

VýStaVy:
Myron Špenik – výstava obrazov

október 2008 – Malá galéria MsKS

Výstava obrazov Aleny Kovalíkovej z Trebišova
31. 10. – 13. 11. 2008 – galéria MsKS

program kina Centrum
29. – 30.10. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
MAMMA MiA! VB /108 min./
/muzikál/ Premiéra
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, 
traja potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA. 
Vstupné: 75,- Sk/2.49 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

31.10. piatok – 19,30 hod.  
2.11. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
dAjte POzOr NA zOhANA  USA /113 min./
/akčná komédia/ Premiéra
V komédii scenáristov Adama Sandlera, Roberta Smigela a Judda 
Apatowa (Nabúchaná), sa Adam Sandler predstavuje v roli Zo-
hana, špičkového izraelského bojovníka proti terorizmu, ktorý 
predstiera vlastnú smrť, aby si mohol splniť sen. 
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

5. 11. streda 20,00 hod.  
6. 11. štvrtok 19,30 hod.  
MOje ČuČOriedKOVÉ NOCi USA /111 min./
/romantický/  Premiéra
Elizabeth (Norah Jones) má za sebou čerstvý rozchod. Aby sa 
s ním vyrovnala, vydáva sa na cesty po Amerike, na ktorých stre-
táva zvláštnych ľudí a zažíva s nimi nezvyčajné situácie.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

7. – 8.11. piatok, sobota – 19,30 hod.  
9.11. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.  
CestA dO stredu zeMe USA /92 min./
/dobrodružný, fantasy/ Premiéra
Počas vedeckého výskumu na Islande sa vedec Trevor Anderson 
(Brendan Fraser), jeho synovec Sean a ich krásna sprievodkyňa 
Hannah nečakane ocitnú zavalení v jaskyni. Jediná cesta z nej 
vedie len ďalej do hlbín Zeme. 
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

S p o m i e n k y

MIChAlovČAN INFoRMUjE
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Michaom Nurkom 73-ročným
Paulou Suchánkovou 81-ročnou
Jánom Matejčíkom 65 ročným

Dňa 24. októbra uplynuli dva roky,
 čo nás navždy opustil náš milovaný 

otec a manžel
GABriel hOsPOdár

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

„Kto s Tebou žil, vie, čo stratil“

Stalo sa už peknou tradíci-
ou mladých poľnohospodárov 
pochváliť sa plodmi jesene 
a úspechmi v drobnochovateľ-
skej praxi. Pod heslom Pre ra-
dosť, krásu a úžitok sa 10. ok-
tóbra za účasti vedenia mesta, 
vzácnych zahraničných hostí 
a riaditeľstva Združenej stred-
nej školy otvoril už 14. ročník 
výstavy malých zvierat, ovocia, 
zeleniny, bonsajov v areáli ško-
ly na Kapušianskej ulici spoje-
nou s dňom otvorených dverí. 

Úvodné slovo patrilo vicep-
rimátorovi MUDr. Benjamíno-
vi Bančejovi a Ing. Jaroslavovi 
Kapitanovi, riaditeľovi školy, 
ktorí vyzdvihli peknú myšlien-
ku troch zaujímavých dní a úsi-
lie pedagógov, žiakov i zamest-
nancov školského majetku, po-
dieľajúcich sa na výstave. 

Dôstojným začiatkom tejto 
výstavy bola medzinárodná sú-
ťaž mladých poľnohospodárov, 
na ktorej sa zúčastnili stredoš-
koláci nielen z našej školy, ale 
pozvaní boli už tradične žiaci 
a učitelia z Bulharska, Ru-
munska, Poľska, Maďarska 
i Veľkých Kapušian. Našu ško-
lu reprezentovali 2 dvojčlenné 
družstvá – nenechali sa zahan-

biť a práve im patrili prvé dve 
miesta. Tretie miesto si odniesli 
študenti z Livady, z Rumunska. 
„Súťažili sme vo viacerých dis-
ciplínach, s ktorými sme nema-
li problémy. Zisťovali sme živú 
hmotnosť prasiatok, určovali 
pohlavie hydiny a označovali 
sme malé hospodárske zviera-
tá,“ informoval nás Ján Hluš-
ka, žiak 2. ročníka a zároveň 
člen víťazného družstva. 

„Keď sme získali najvyšší 
počet bodov a vyhrali sme, bol 
to fantastický pocit,“ doplnil 
ho Ondrej Stanko, ktorý súťa-
žil spolu s ním.

Úspešné boli aj nasledujú-
ce dni prebiehajúcej výstavy, 
ktorá trvala aj počas víken-
du. Brány školy a telocvične, 
kde boli vystavené exponáty 
nielen ovocia, zeleniny, ale aj 
živé zvieratá, boli otvorené pre 
malých i veľkých, odborníkov 
i laikov, ktorí mali záujem o ty-
pické domáce zvieratká, ale aj 
o exotické tarantuly, či koryt-
načky. Už tradične najvďač-
nejšími návštevníkmi boli deti, 
ktoré sa mali možnosť povoziť 
na poníkoch, či si odniesť do-
mov mačiatko alebo psíka. 

Mária Dermeková 4. J, ZSŠ

pre radosť, krásu a úžitok

Výstava „Bola raz jedna ex-
pozícia“ s podtitulom – „Výber 
exponátov z už neexistujúcej 
expozície Východoslovenského 
múzea v Košiciach“ je v Zem-
plínskom múzeu naplánovaná 
na dlhšie časové obdobie. Keď-
že Východoslovenské múzeum 
v Košiciach rekonštruuje od 
jesene jednu zo svojich budov 
a všetky zbierkové predmety by 
boli na dlhší čas uložené v de-
pozitárnych skladoch, zrodila 
sa myšlienka vystaviť výber 
cennejších exponátov v pries-
toroch inej podobnej inštitúcie. 
Po dohode riaditeľov oboch or-
ganizácií a konzultácii odborní-
kov došlo k výberu exponátov, 
ktoré absentujú v zbierkach ZM 
v Michalovciach, ako sú histo-

rické zbrane, dobový nábytok 
a historické portréty. Výstava je 
predbežne naplánovaná na ob-
dobie 2 rokov, do doby ukon-
čenia rekonštrukcie budovy 
Východoslovenského múzea na 
Námestí maratónu mieru v Ko-
šiciach. 

Všetky exponáty pochádzajú 
z výstavy ,,Ľud - tvorca trvalých 
hodnôt“ v Historickej účelovej 
budove Východoslovenského 
múzea, ktorá bola otvorená 27. 
5. 1981 a na svoju dobu bola 
jednou z najmodernejších expo-
zícií na Slovensku. Prezentovala 
široko koncipovaný pohľad 
na bohatú históriu od čias pra-
vekých až po novoveké dejiny 
východného Slovenska.

Dana Barnová

Tradičná aktivita Európsky 
deň rodiny a školy a babie leto 
k tomu sa krásne vydarili cez 
víkend 11. októbra v školskom 
športovom areáli ZŠ na Ul. T. J. 
Moussona v Michalovciach. Ako 
každý rok aj tento sa zišli rodičia, 
žiaci a učitelia, aby si spoločne 

zašantili na zaujímavých športo-
vých stanovištiach. Vyskúšali si 
nielen svoje pohybové zručnosti 
a dôvtip, ale zároveň posilnili aj 
vzťahy učiteľ- žiak- rodič, ktoré 
sú neodmysliteľnou súčasťou 
skvalitňovania výchovnovzdelá-
vacieho procesu.                    E.N.

Kladná odpoveď na vyš-
šie uvedenú otázku je určite 
omnoho lepšia a viac nápo-
mocná než „Nein“, jej záporný 
variant. Dobre vieme, že dnes 
nie je potrebná len odbornosť, 
ale aj jazyková znalosť. Kvalit-
nú prípravu na život v mnoho-
národnej spoločnosti či získa-
nie certifikátov potvrdzujúcich 
znalosť toho ktorého jazyka na 
určitej úrovni neposkytujú len 
jazykové školy. Takúto prípra-
vu i osvedčenie možno získať 
dokonca aj v škole. Aj v Mi-
chalovciach sa nachádza takáto 
škola. Gymnázium Pavla Horo-
va poskytuje svojim študentom 
získanie nemeckého jazykové-
ho diplomu II. Stačí, ak sa na-
stupujúci prváci, ktorí už aj na 
základnej škole absolvovali ho-
diny nemeckého jazyka, zapíšu 
do triedy s rozšíreným vyučo-
vaním nemeckého jazyka.

Nielenže je v tejto triede 
viac hodín nemčiny, ale žiaci sa 

učia zo špeciálnych kníh a časť 
hodín je pod vedením nemec-
kého lektora Christopha Hens-
sena. Na hodinách sa rozvíjajú 
jazykové schopnosti študentov, 
upevňuje a precvičuje sa gra-
matika, no najmä sa precvičujú 
štyri oblasti, ktoré sú neskôr aj 
predmetom záverečnej skúšky, 
sú to: Leseverstehen – čítanie 
s porozumením, Hörverstehen 
– počúvanie s porozumením, 
Schriftliche Kommunikation 
– písomný prejav a Mündliche 
Kommunikation – ústny prejav. 
Súčasťou záverečnej skúšky je aj 
obhajoba projektu. Tému si vy-
berajú sami študenti a jeho príp-
rava ich určite obohatí aj o nové 
skúsenosti a poznatky.

Dôkazom toho, že tento pro-
jekt je naozaj úspešný, je aj to, že 
v školskom roku 2007/2008 zís-
kalo nemecký jazykový diplom 
13 študentov GPH z pilotnej 
4.C triedy, v ktorej sa projekt 
odštartoval.        Anna Kotorová

Mestské kultúrne stredis-
ko v Michalovciach a autorka 
Mgr. Alena Kovalíková pozý-
vajú milovníkov výtvarného 
umenia do galérie MsKS na 
výstavu obrazov. Podľa dote-
rajších poznatkov, členka Tre-
bišovského umeleckého klubu 
nemá ženskú konkurenciu vo 
svojej tvorbe na území roz-
siahleho Zemplína. Autorka 
tvorí na naše pomery ešte stále 
nezvyklou a málo prebádanou 
technikou špachľovania. Roz-
hodne tento spôsob zobra-
zovania vnútorných pocitov 
na plátno je oveľa náročnejší. 

Pri pomyslení, že umelkyňa 
je istou mierou maximalistka, 
ktorá si neodpustí z jej poh-
ľadu žiadnu maličkosť, divák 
má možnosť uvidieť dôraznú 
snahu o dielo dôsledne vy-
tvorené aj precítené. Zmysel 
pre najcitlivejšie znázorňova-
nie krajiny by sa mal stať tým 
magnetom, ktorý priťahuje. 
Autorka sa doteraz predstavila 
iba na jednej samostatnej vý-
stave v Michaľanoch, v srdci 
Zemplína ju návštevníci uvi-
dia po prvý krát. Výstava začí-
na 31. októbra a potrvá do 13. 
novembra.                      demoa

Dňa 13. októbra 2008 uplynulo 
15 rokov od chvíle, kedy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec, 
starý otec

ANdrej ŠuBáK

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S úctou spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby 
si mohol ešte žiť. Už rok ťa čierna zem 

kryje. Tá rana v srdci strašne bolí 
a zabudnúť nám nedovolí.

Dňa 12. októbra uplynul rok od smrti 
nášho milovaného manžela, otecka 

a dedka 
jáNA ChVOstAľA
S láskou spomínajú manželka

a dcéry s rodinami

Už štvrtý rok spíš svoj večný sen,
nám ostala na teba krásna spomienka len.

 
Dňa 18. novembra 2004 nás navždy 

opustil
ANdrej ČOPáK

S láskou spomíname
manželka Helena, dcéra Darina 

s rodinou, syn Igor.

Na Cirkevnej základnej 
škole sv. Michala v Michalov-
ciach sa 2. októbra uskutočni-
la prednáška v rámci „100 dní 
do zavedenia eura“ na Sloven-
sku pre žiakov 2. stupňa ZŠ. 
Viedla ju PhDr. Ľubica Roš-
ková, poslankyňa Národnej 
rady SR, ktorá v parlamente 

zastupuje naše mesto Micha-
lovce. 

Po prednáške žiaci diskutovali 
s pani poslankyňou a kládli rôzne 
otázky, ktoré sa týkali Európskej 
únie a zavedenia eura na Slo-
vensku. Žiaci si svoje vedomosti 
o tejto problematike preverili aj 
kvízom o EÚ a o eure.            zm

„sprechen sie deutsch?“ 
Cenné exponáty v múzeu

MsKS v Michalovciach a Di-
vadlo Jonáša Záborského Prešov 
uvádzajú 3. novembra o 19,00 hod. 
komediálny príbeh klasika ruskej 
drámy Nikolaja Vasilieviča Gogoľa 
ŽENBA. Absolútne neuveriteľná 
udalosť v troch dejstvách, pri kto-
rej mladosť a dravosť súperia so 
životnou skúsenosťou a spomien-
kami na časy nedávno minulé. Je 
to nesmrteľný komediálny príbeh 

klasika ruskej drámy a divadla 
o ťažkostiach s vydajom panny 
Agáty a ženbou starého mládenca 
Podkolesina. Ženíchov je viacero 
a nevesta len jedna! Kto bude ten 
šťastný a naplní predstavy o spo-
kojnom živote, nájde tú pravú 
lásku? V programe účinkujú Kve-
ta Stražanová, Jožo Stražan, Peter 
Lejko a ďalší. Predpredaj vstupe-
niek je v MsKS.                     demoa

djz opäť v Michalovciach

pozvánka na výstavu 

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, Základná orga-
nizácia Michalovce uskutočnila 
rekondično - rehabilitačný po-
byt vo Vysokých Tatrách. Úče-
lom pobytu bol výcvik zrakovo 
postihnutých občanov a inštruk-
torov priestorovej orientácie za 
pomoci bielej palice. Súčasťou 
výcviku bolo oboznámiť sa a ná-

zorne ukázať sprievodcom spô-
soby správneho doprovodu. Bez 
kontroly zraku, za pomoci bielej 
palice a pomoci inštruktorky 
z krajského strediska UNSS Ko-
šice p. Pajkošovej. Ďakujeme za 
pomoc mestu Michalovce a všet-
kým, ktorí sa na realizácii tohto 
projektu podieľali. 

Mária Lorincová, ZO UNSS

Nevidiaci v tatrách

deň rodiny a školy
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Malý oznamovateľ
zamestnanie:

•  Ponuka práce v ČR pre elektromontérov na pracovnú zmluvu, 
alebo živnosť. Výhodné platové podmienky, ubytovanie a ces-
tovné zdarma, týždenné zálohy.Kontakt: 0905 495225

•  Super práca v Anglicku a Holandsku aj bez znalosti jazyka!
 Tel.: 0915 887522, 0915 513461, www.superjobsk.com

služby:
•  Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby čistenie peria a výrobu 

vankúšov a paplónov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci Mi-
chaloviec zabezpečíme. 

 Mobil: 0915 325381, Tel.: 056/64 97 735
• Staviame strechy, sociálne zariadenia, sadrokartóny, kozuby.
 Kontakt: 0903 829039

Rôzne
•  Predám 1- izbový byt v Michalovciach. Tel. 0915894628.
• Hľadáme spoľahlivú pani na upratovanie na 3 hodiny denne.
 Kontakt: 0918  942407, 0902  942488
• Hľadám čistotnú, pedantnú, šikovnú, diskrétnu a usmievavú 

pani na upratovanie bytu v MI, vo veku do 52 rokov. Dvakrát 
do týždňa po 4 hodiny, odmena dohodou. 

 Kontakt: 0911 332355
• Dám do prenájmu garáž v Michalovciach - Ulica nad Labor-

com za V. ZŠ. Tel. kontakt:  056/6433349
• Predám jablká 1 kg za 5 Sk. Telefón: 057/ 4422900
• Kúpim garzónku bez rekonštrukcie, v pôvodnom stave.
 Telefón: 0902/ 636 843
•  Predám auto Fiat Tipo, rok výroby 1989, cena podľa dohody.
 Kontakt: 056/6432143
• Predám dom na Zemplínskej šírave, Klokočov 116. Pozemok 

vo výmere cca 1300 m2, 5 izieb, plyn, voda, úplné hygienické 
zariadenie. Cena dohodou. Telefón: 00420 724 234448, 056/64 
92 588

• Predáme ojazdené osobné vozidlo LADA 2102, autobus KA-
ROSA C 734 . Kontakt: 0903 595295

• Adolfe z Humenného (66 rokov), ozvi sa na telefón 0061 088 
6725743. Zn. FRANTIŠKA

Prvoligoví futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce odohrali na 
domácom trávniku dve stretnutia. 
V oboch zvíťazili a pripísali si 
tak šesť bodov. V prvom porazili 
v dohrávke bratislavský Inter, kto-
rý bol doposiaľ neporaziteľný 2:1. 
Súperovi pripravili prvú prehru. 

V druhom si poradili s Lu-
čencom, kde na začiatku sú-

ťaže nešťastne prehrali. Vy-
hrali nad súperom hladko 3:0. 
Pritom hostia mali až dvoch 
vylúčených hráčov. Micha-
lovce majú teraz 20 bodov 
a patrí im 5. miesto v tabuľ-
ke. Doma uvidíme našich 
hráčov v 14. kole 1. novem-
bra o 13,30 hod. v zápolení 
s Prievidzou.                     ka

dvA týŽdNE v špoRtE
bAsKEtbAl

1.BK MiChAlOVCe - BKM leGAtO sVit
I.liga mužov-6.kolo, 8.11.2008, 16.00 hod.

1.BK MiChAlOVCe - AC lB s.N.Ves 
I.liga mužov-7.kolo, 9.11.2008, 13.00 hod.

1.BK-d MiChAlOVCe - zVOleN 
I.liga junioriek-4.kolo, 1.11.2008, 16.00 hod.

1.BK-d MiChAlOVCe - tydAM KOŠiCe
I.liga žien-4.kolo, 8.11.2008, 10.00 hod.

1.BK-d MiChAlOVCe - PreŠOV
I.liga žien-5.kolo, 9.11.2008, 10.00 hod.

FUtbAl
MFK zeMPlíN MiChAlOVCe - PrieVidzA

I.liga mužov-14.kolo, 1.11.2008,  13.30 hod.

hádzANá
hK iuVeNtA MiChAlOVCe - ŠAľA

I.liga mladších dorasteniek-10.kolo, 8.11.2008, 13.00 hod.

hK iuVeNtA MiChAlOVCe - ŠAľA
I.liga starších dorasteniek-10.kolo, 8.11.2008,  15.00 hod.

hAK MiChAlOVCe - trNAVA
I.liga mladších dorastencov-10.kolo, 8.11.2008, 13.00 hod.

hAK MiChAlOVCe - trNAVA
I.liga starších dorastencov-10.kolo, 8.11.2008, 15.00 hod.

ľAdový hoKEj
hK duKlA MiChAlOVCe - PrieVidzA
I.liga mužov-17.kolo, 31.10.2008, 17.30 hod.

NohEjbAl
I. ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl 

O POhár PriMátOrA MestA MiChAlOVCe
28.10.2008, 13.30 hod. 1.kolo

I.ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl 
O POhár PriMátOrA MestA MiChAlOVCe

3.11.2008, 13.30 hod. 2.kolo

soFttENIs
I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 

O POhár PriMátOrA MestA MiChAlOVCe
7.11.2008, 3.kolo sk.“A“
7.11.2008, 3.kolo sk.“B“

Info: Mgr.Ivan Pšenko, tel.6864126, 0908322342

stolNý tENIs
ŠKst MiChAlOVCe - stO VAlAliKy

III.liga mužov sk.Juh-5.kolo
9.11.2008, 10.00 hod.

stRElECtvo
5.ročník streleckej súťaže mužov 

O POhár PriMátOrA MestA MiChAlOVCe
9.11.2008,  9.00 hod.

Info: Gabriel Hinďoš, tel.0903632126

šACh
ŠAK zeMPlíN MiChAlOVCe B - slOVAN GelNiCA

II.liga mužov sk.“D“-3.kolo
8.11.2008, 9.00 hod.

ŠAK zeMPlíN MiChAlOVCe B - MŠK s.N.Ves
II.liga mužov sk.“D“-4.kolo

9.11.2008,  9.00 hod.

tURIstIKA
VýstuP NA lysáK
8.11.2008,  8.00 hod.

Info: Anton Hasák, tel.0908027603

dupľované víťazstvo

Účastníčky WHIL – hádza-
nárky michalovskej Iuventy 
mali minulý víkend voľno pre 
reprezentačnú prestávku. Naj-
bližšie sa predstavia 1. novem-
bra o 18,00 hod. doma, v stret-

nutí PVP s francúzskym celkom 
Le Havre. Potom o týždeň je 
odveta u súpera. Je to stretnutie 
3. kola. Zatiaľ majú Michalovce 
v súťaži WHIL plný počet 12 
bodov zo 6 zápasov.                ka

Mestský úrad Michalovce - odbor školstva, kultúry a športu 
a jeho koordinačná komisia mestských športových súťaží boli 
dňa 10. októbra 2008 na ZŠ Komenského 1 v Michalovciach or-
ganizátormi I. ročníka súťaže vo viacbojoch všestrannosti žiakov 
a žiačok 2. - 4. ročníkov mestských základných škôl „O pohár pri-
mátora mesta Michalovce“.

Uvedenú súťaž otvoril zástupca primátora MUDr. Benjamín 
Bančej za prítomnosti vedúcej odboru školstva kultúry a športu 
Mestského úradu v Michalovciach Ing. Kataríny Polákovej.

Na novej tartanovej dráhe súťažili jednotlivci, ale zároveň i 4-
členné družstvá  chlapcov a dievčat v jednotlivých atletických dis-
ciplínach. Najlepšie si počínali žiaci a žiačky zo ZŠ Okružná 17, 
ktorí v súťaži jednotlivcov získali celkove štyri prvé miesta, v sú-
ťaži družstiev v jednotlivých ročníkoch získali tak isto štyri prvé 
miesta a zároveň sa stali i celkovými víťazmi v súťaži družstiev 
v kategórii chlapcov a dievčat. 
Výsledky jednotlivcov:
2. ročník dievčatá: 
1. Miroslava Kocábová  Zš okružná 17  240 bodov
3. ročník dievčatá: 
1. Katarína tulejová       Zš Moussona 4 255 bodov
4. ročník dievčatá: 
1. Veronika Hreňová     Zš Komenského 1 279 bodov
2. ročník chlapci:   
1. dominik Sočovka    Zš okružná 17 279 bodov
3. ročník chlapci:   
1. Samuel Paulovčák      Zš okružná 17 259 bodov
4. ročník chlapci:   
1. róbert opalka          Zš okružná 17 303 bodov

Celkové poradie škôl:
1. Zš okružná 17  4122 bodov
2. ZŠ Komenského 1  3842 bodov
3. ZŠ Školská 2  3668 bodov
4. ZŠ Moussona 4  3526 bodov

hokejistom sa darí
Michalovská Dukla hrajúca 

I. hokejovú ligu si počína dobre. 
Nedávno porazila doma vedúci 
Dolný Kubín a teraz vyhrala aj 
na jeho ľade 3:4 na samostatné 
nájazdy. Už nazbierali 15 bodov 

a patrí im 12. miesto v 16-člen-
nom pelotóne. Našich hokejis-
tov uvidíme doma až 31. októb-
ra, keď privítame Prievidzu, ale 
ešte predtým pocestujú 28. 10. 
do Považskej Bystrice.            k

predstavia sa v b. bystrici

Centrum voľného času 
v Rožňave bolo v uplynulých 
dňoch organizátorom kraj-
ského kola v cezpoľnom behu 
žiakov základných a stredných 
škôl po linke Slovenskej asociá-
cie športu na školách. Výborne 
si počínali žiaci našich škôl a to 
ZŠ Školská 2, ZŠ Komenského 1 
a Gymnázia Pavla Horova, ktorí 
v súťaži jednotlivcov a družstiev 
získali päťkrát titul majster Ko-
šického kraja a tým si vybojo-
vali nomináciu na majstrovstvá 
Slovenska.

Výsledky našich zástupcov: 
kategória žiaci-súťaž jednot-

livcov: 1.miesto František 
Zrelák ZŠ Školská, 5.miesto 
Peter Pekara ZŠ Školská. Ka-
tegória žiačky-1.miesto Mária 
Verdžáková ZŠ Komenského. 
Kategória študentky- 1.miesto 
lucia gubíková Gymnázium 
P.Horova, 3.miesto  Barbora Fa-
lisová Gymnázium P.Horova.

Súťaž družstiev-kategória 
žiaci: 1.miesto Zš školská 
v zložení František Zrelák, Pe-
ter Pekara, Michal Prepiora, 
kategória študentky 1. miesto 
gymnázium P. Horova v zlo-
žení Lucia Gubíková, Barbora 
Falisová.                                -nk-

v cezpoľnom behu dominácia 
michalovských žiakov

viacboje všestrannosti

Kovohuty Krompachy : 1. bK 
Michalovce 56:74 (27:40)
Do Krompách družstvo 

1.BK Michalovce cestovalo s 
úmyslom pokračovať vo víťaz-
nom ťažení z predchádzajú-
cich zápasov, čo sa i potvrdilo. 
Družstvo v úplnom zložení i so 
Žobrákom a Kozlovským malo 
od 2.štvrtiny zápasu jasnú pre-
vahu a konečný stav o 18 bodov 
zodpovedá predvedenej hre 
oboch súperov.

Body: Svitlica 25, Šimko 
10, Biganič 7, Mižák 7, Holda 
6, R.Rakovský 6, J.Žobrák 6, 
M.Rakovský 5, Tebeľák 2 

Doskoky: Svitlica 8, Mižák 5

bK´99 Prešov : 1. bK Micha-
lovce 72:73 (32:29, 61:61)
V druhom zápase viedli 

Michalovce už o 13 bodov, keď 

základná päťka Biganič, Mižák, 
R.Rakovský, Svitlica a Šimko 
nedovolili súperovi hrať svo-
ju hru a za 8 min dal Prešov 
len 3 body. Po striedaní sa až 
neuveriteľne zhoršila obrana, 
výsledkom čoho boli nepres-
nosti v obrane aj v útoku. V 
nervóznom závere Holda 29 se-
kúnd do konca si trojbodovým 
pokusom vypýtal predĺženie, v 
ktorom sme si udržali tesné ví-
ťazstvo.

Body: R.Rakovský 32, Svitli-
ca 22, Mižák 8, Biganič 4, Holda 
4, Šimko 2, Kubovčík 1 

Doskoky: Svitlica 9
Zisky: Mižák 5, Biganič 5
O dva týždne idú Micha-

lovce na horúcu pôdu Žiaru n/ 
Hronom a najväčšieho favorita 
1.ligy do Žiliny.

1. BK Michalovce

Michalovce u súperov na 100 %

Por. Družstvo Poč. záp. Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body

1 Fatran Žilina 3 3 0 293 214 6

2 1.BK Michalovce 3 3 0 230 184 6

3 BKM Legato Svit 3 2 1 251 243 5

4 KAPYBARY Košice 3 2 1 198 206 5

5 BK ´99 Prešov 3 1 2 215 216 4

6 AC LB SNV 3 1 2 223 276 4

7 MŠK Žiar nad Hronom 3 0 3 215 249 3

8 Kovohuty Krompachy 3 0 3 188 225 3


