
výhercovia 
lucia 2008

k u p ó n o v á  s ú ť a ž  M i c h a l o v č a n a
1. cena:  LCD televízor v hodnote 10 000 Sk 
 sponzor: Redakcia MICHALOVČAN 
Výherca: Mária Lipajová, Murgaša33, Michalovce

2. cena:  kuchynský robot - sponzor: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Výherca:  Ján Paľo, Hollého 57, Michalovce

3. cena:  digitálny fotoaparát - sponzor: G.K.T. spol. s r. o. 
Výherca:  Agáta Javorská, Verbovčík 5, Michalovce 

4. cena:  darčekový balíček - sponzor : FANN parfuméria
Výherca:  Milan Lukáč, J. Švermu 21, Michalovce

5. cena:  externý hard disk – sponzor: MICOMP spol. s r. o.
Výherca:  Zuzana Jurková, Pozdišovce 53

6. cena:  DVD prehrávač - sponzor: TIMOTI s. r. o.
Výherca:  Vladimír Treščák, Hatalov 175

7. cena:  vysávač - sponzor: C&S group s. r. o.
Výherca:  Ing. Ladislav Kráľovský, Murgaša 20, Michalovce 

8. cena:  mikrovlnná rúra - sponzor: FERAMA spol. s r. o.
Výherca:  Mária Marcinová, Tulipánová 3, Michalovce

9. cena:  akumulačný skrutkovač - sponzor: SCORP spol. s r. o.
Výherca:  Ľubomír Jančík, Púpavová 4, Michalovce 

10. cena:  kuchynský krájač - sponzor: DOMSPRÁV s. r. o
Výherca:  Ivana Revesová, Tulipánová 7, Michalovce

11. cena:  kávovar - sponzor: C&S group s. r. o.
Výherca:  Mária Onušková, Jilemnického 87, Michalovce

12. cena:  digitálna osobná váha - sponzor: CSM-STAV 
Výherca:  Mária Rusňáková, P. Horova 8, Michalovce 

13. cena:  rádioprehrávač – Agrostroj a. s.
Výherca:  Zuzana Čižmáriková, Pozdišovce 363

14. cena:  rýchlovarná kanvica - sponzor: EUROVIA CESTY
Výherca:  Katka Koliová, Murgaša 1, Michalovce

15. cena:  set na víno - sponzor: Veľkosklad Leňo
Výherca:  Ladislav Miterpák, Partizánska 5831, Michalovce 

16. cena:  darčekový balíček- sponzor: Veľkosklad Leňo 
Výherca:  Marta Steinerová, Záhradná 12, Michalovce

17. cena:  darčekový kôš - sponzor: Mestské kultúrne stredisko
Výherca:  Pavol Steiner, Záhradná 12, Michalovce

18. cena:  kartón šumivého vína - sponzor: JOPEX
Výherca:  Vladimír Treščák, Hatalov 175

19. cena:   ovocný darčekový balíček - sponzor: M.A.D.D. Fruit s. r. o.
Výherca:  Martin Slaninka, Volgogradská 1, Michalovce

20. cena:  darčekový balíček s pečivom - sponzor: Pekáreň Palín
Výherca:  Eva Orolinová, Tolstého 7, Michalovce

Výhercom blahoželáme a ďakujeme za priazeň!
Ďakujeme všetkým sponzorom.

pondelok
22. decembra

2008
ročník XIX

číslo 26
cena: 2,- Sk

 0,07 €

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto roku sa poslanci zišli v pia-
tok 12. decembra v zasadačke mestského kultúrneho strediska. 

Poslanci schválili viacročný 
Programový rozPočet

Mali pred sebou viac ako 
dve desiatky rokovacích bo-
dov. Najdôležitejším z nich bol 
viacročný rozpočet mesta Mi-
chalovce na roky 2009 až 2011. 
Historicky po prvýkrát bol roz-
počet predkladaný duálne v ko-
runách aj v eurách a zároveň aj 
podľa novej metodiky ako prog-
ramový rozpočet. Programový 
rozpočet je akousi nadstavbou 
klasicky vnímaného rozpočtu 
bežných a kapitálových výdav-
kov a obsahuje údaje o záme-
roch a cieľoch mesta, čo zvyšuje 
jeho informačnú hodnotu. Po-
slanci schválili na rok 2009 vy-
rovnaný rozpočet, keď celková 
výška bežných a kapitálových 

výdavkov predstavuje 1 087 
mil. Sk, výška príjmov 911 mil. 
Sk a kladný rozdiel finančných 
operácií 176 mil. Sk.

Po schválení, v mnohých 
ohľadoch prelomového rozpočtu 
ho poslanci odmenili potleskom.

Potom sa už zastupiteľstvo 
venovalo ďalším rokovacím bo-
dom – plánu modernizácie te-
pelného hospodárstva na nad-
chádzajúci rok, majetkopráv-
nym záležitostiam, vzdelávacím 
programom a správam o vý-
chovno-vzdelávacom procese 
základných škôl. Nasledovalo 
delegovanie zástupcov zriaďo-
vateľa, teda mesta, do školských 
rád a následne plán činnosti 

hlavnej kontrolórky, zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, rady 
a jednotlivých komisií, na prvý 
polrok 2009. Záver patril tra-
dične interpeláciám a diskusii.

Tentokrát pokračovalo 
mestské zastupiteľstvo aj sláv-
nostným zasadnutím. Vo veľ-
kej sále MsKS sa stretol pos-
lanecký zbor a pozvaní hostia, 
aby pri tejto slávnostnej prí-
ležitosti odovzdali vybraným 
jednotlivcom a kolektívom 
Čestné občianstvo, Cenu mes-
ta a Cenu primátora mesta. 
Slávnostné mestské zastupiteľ-
stvo ukončil folklórny súbor 
Zemplín svojím vystúpením.

Iveta Palečková

Slovenský zväz záhradkárov 
vás pozýva 

na IX. ročník súťaže 

VystreľoVanie zátky zo šampanského
Príďte 31. decembra 2008 o 14,00 hodine 

na Námestie osloboditeľov. 

Cieľom je vystreliť zátku do čo najväčšej vzdialenosti. 
Každý súťažiaci nech si donesie fľašu 
originálneho balenia šampanského

s obsahom 0,7 l. 

Vo veľkej sále mestského kul-
túrneho strediska sa v sobotu 
na Luciu odovzdávali ceny 
Lucie 2008 – kupónovej súťaže 
nášho dvojtýždenníka. Do re-
dakcie sme dostali 654 platných 
korešpondenčných lístkov alebo 
pohľadníc s nalepenými kupón-
mi, ktoré ste našli v ostatných 
šiestich číslach Michalovčana. 
Na snímke vpravo šéfredaktor 
MUDr. Benjamín Bančej odo-
vzdáva jednu z cien šťastnej 
výherkyni. Súčasťou slávnost-
ného odovzdávania cien bolo 
aj zlosovanie vstupeniek. Päť 
šťastlivcov si domov odnieslo 
eurobalíček. O skvelú náladu sa 
počas celého večera staral Peter 
Stašák a jeho hostia. Na záver 
vystúpil gospelový spevácky sú-
bor Agat Angel. 

Slávnostné mestské zastupiteľstvo 
spojené s odovzdávaním Čestné-
ho občianstva mesta, Cien mesta 
a Cien primátora mesta sa usku-
točnilo 12. decembra podvečer 
v MsKS. Slávnostného ceremo-
niálu sa zúčastnila poslankyňa 
NR SR Ľ. Rošková, primátori 
okolitých miest, zástupcovia 
štátnej správy, rodinní prísluš-
níci ocenených, bývalí primátori 
mesta Michalovce a ďalší pozva-
ní hostia. Na snímke primátor V. 
Záhorčák pri odovzdávaní Ceny 
primátora mesta Petrovi Novy-
sedlákovi za duchovný rozvoj. 
Za všetkých ocenených vystúpil 
so svojim ďakovným prejavom 
V. Sekela. Ocenených sme vám 
predstavili v 25. čísle Michalov-
čana a nájdete ich aj na stránke 
mesta www.michalovce.sk.

Spestrením vianočných trhov bola aj tento rok tradičná gazdovská 
zabíjačka. Zástupca prednostu MsÚ Gabriel Dorič sa každý rok 
zhostí úlohy hlavného gazdu, ktorý dohliada na priebeh zabíjačky.

Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd. 

Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, 
prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce.

redakcia Michalovčana



�aktuality – názory
z pera viceprimátora
Bilancovanie roka 2008 
novín Michalovčan

aktivity primátora
9.12.  účasť na podujatí MV a RR SR v Bratislave
9.12.  rokovanie s predstaviteľmi SFZ
10.12.  prijatie amerického Slováka a michalovského rodáka 
 p. Bolchazyho
11.12.  rokovanie Rady cirkví
11.12.  prijatie delegácie z družobného mesta VILA-REAL
11.12.  účasť na odovzdávaní certifikátu kvality NsP Š. Kukuru   
 Michalovce
12.12.  otvorenie Vianočných trhov 
12.12.  rokovanie mestského zastupiteľstva
12.12.  slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdávaním 
 ocenení vybraným jednotlivcom a kolektívom 
13.12.  odovzdávanie cien súťaže dvojtýždenníka Michalovčan   
 – LUCIA 2008
14.12. účasť na bohoslužbe v rímskokatolíckom kostole 
 s delegáciou družobného španielskeho mesta VILA-REAL
14.12.  účasť na koncerte afroamerického zoskupenia 
 – Golden voices of gospel
15.12.  rokovanie predstavenstva VVS a.s.
16.12.  účasť na otvorení kruhovej križovatky Sobranecká cesta   
 – Lastomirská – Hollého 
17.12.  účasť na odovzdávaní ocenení KSK v Trebišove
18.12.  rokovanie okresnej rady ZMOS
19.12.  prijatie predstaviteľov armády SR pri príležitosti návratu   
 misií z Afganistanu
21.12.  účasť na koncertnom vystúpení speváckeho zboru 
 Pro musica v Dome umenia v Košiciach

Posledné číslo dvojtýždenníka Michalovčan v roku 2008 je príleži-
tosťou k obzretiu sa za uplynulým rokom. V dvadsiatich piatich číslach 
sme sa snažili zachytiť čo najviac z aktuálneho diania v meste. Na 
pomerne malom priestore, ktorý poskytuje dvojtýždenník to nebola 
ľahká úloha. Niektoré rubriky sme sa snažili zachovať. Najmä osved-
čenú rubriku Aktualít na prvej strane a Dva týždne v kultúre na tretej 
strane. Novými rubrikami sú Aktivity primátora na strane druhej a 
Dva týždne v športe na štvrtej strane. Aj v roku 2008 ste mohli nájsť 
noviny Michalovčan na internetovej stránke mesta www.michalovce.
sk vždy v aktuálnej mutácii spolu s archívom predchádzajúcich čísel. 

Chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým prispievateľom 
nášho dvojtýždenníka za ich ochotu a snahu. Je chvályhodné, že počas 
roka 2008 nebola núdza o príspevky. Vďaka patrí aj členom redakčnej 
rady za ich konštruktívnu prácu v redakčnej rade. 

Poďakovanie patrí aj novej redaktorke Ing. Ivete Palečkovej, ktorá 
vstúpila do procesu tvorby novín v tomto roku. Oceňujem jej zhovie-
vavý no konštruktívny prístup k tejto neľahkej pracovnej povinnosti. 
Bola dobrou dušou pri kontakte s prispievateľmi, členmi redakčnej 
rady, grafikmi a tlačiarmi tak, aby noviny boli včas a na slušnej úrov-
ni. V druhom polroku 2008 sme mali pravidelnú rubriku o prechode 
na euro. V nej sme reagovali na niektoré otázky, ktoré nám zasla-
li naši čitatelia. Od nového roka na základe schváleného uznesenia 
mestského zastupiteľstva sa zvyšuje náklad Michalovčana z 2500 na 
5000 kusov. Doterajšia forma predaja sa mení na bezplatnú distribú-
ciu nielen do stánkov, ale aj na ďalšie distribučné miesta, ako napr. 
školy, nemocnice, kluby dôchodcov, domovy dôchodcov, malometráž-
ne byty. Spolu na 84 distribučných miest. 

Každý druhý týždeň bude už v piatok na všetkých distribučných 
miestach. Forma a obsah ostane nezmenená. Prílohou Michalovčana 
od nového roka nebude televízny program. Pretože toto posledné číslo 
roka 2008 vychádza pred vianočnými sviatkami, dovoľte mi popriať 
všetkým Michalovčanom radostné prežitie týchto sviatkov. Do nového 
roka 2009 len dobré správy a pevné zdravie. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

NoviNy Mistral
a Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Vianočné koledy, Poštárska telenovela (19., 22. a 24.12.)
Kresťanské Vianoce (26., 29. a 31.12.)

 zázNaMy
denne od 14.00 hod.

Benefičný koncert (od 21.12.)
a vianočné vystúpenie FS Zemplín (od 28.12.)

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

Prestrihnutím pásky bola 16. decembra slávnostne odovzdaná do užívania 
nová okružná križovatka na ceste č. 1/50 v intraviláne Michaloviec. Dlho 
očakávaná križovatka nanovo rieši napojenie Lastomírskej ulice a cesty III. 
triedy na tento tranzitný ťah smerom na Ukrajinu. Slávnosti sa zučastnil 
štátny tajomník MDPaT SR M. Mojš, poslankyňa NR SR Ľ. Rošková, pri-
mátor mesta V. Záhorčák a zástupcovia zhotoviteľa Inžinierske stavby, a.s.

Môže sa ti stať, že sa niekto bude nad tebou chcieť povyšovať, 
bude ťa chcieť využívať alebo dokonca biť. Zvyčajne sú takíto chlapci 
hrdinovia len v prítomnosti viacerých kamarátov. Je to nepríjemné, 
ale dá sa tomu predísť. Bude to ťažké, ale poradíme ti, ako na to: 
• Poznámkam a provokáciám sa zasmej, alebo ich ignoruj.
 Pamätaj, že ich autori sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj 

humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď to nejaký čas vydržíš, 
prestane ich to baviť.

•  Môžeš im povedať, aby ťa prestali otravovať alebo niečo podobné. 
Musíš to ale povedať zlostne a potom hneď odísť. Vyskúšaj si to 
pred zrkadlom.

•  Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si najslabšieho člena, pozri sa mu 
do oči a povedz: „Toto vôbec nie je smiešne“. Potom ihneď odíď.

•  Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany, ktorý ti dodá väčšiu se-
badôveru. Neznamená to, že budeš oplácať, ale môže ti to pomôcť 
posilniť tvoju sebadôveru.

•  Drž sa v skupine - útočníci sa obyčajne zameriavajú na osamote-
né deti.

•  Spýtaj sa člena útočiacej „partie“ osamote, prečo ich musí útočiť 
toľko na jedného.

•  Poraď sa so svojimi rodičmi a pokiaľ budú mať nejaké nápady, 
vyskúšaj ich. Potrebuješ ich podporu.

•  Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa a choď ďalej. Snaž sa zís-
kať nejakého svedka ich počínania, aby učiteľ mohol zasiahnuť 
bez tvojho žalovania.

•  Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so zdvihnutou hlavou, predstieraj se-
badôveru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď ťa útočníci desia, pozeraj sa na 
nich s úsmevom. Keď už nedokážeš robiť nič iného, aspoň ich ignoruj, 
nezastavuj sa a choď od nich preč. Nakoniec ich to prestane baviť.

•  Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo - miesto, čas, čo kto pove-
dal. Povedz svojim rodičom, aby informovali školu. Šikanovaniu 
by sa malo zabrániť a útočníkom by ich otrasné správanie nemalo 
beztrestne prechádzať.                              JUDr. Bartolomej Kudroč

náčelník MsP 

r a d y  d e ť o m 
ktoré sú šikanované

Charitný dom prof. Hlaváča 
v Michalovciach je dôležitým 
zariadením v sieti poskytovate-
ľov sociálnych služieb. Denne 
ho navštívi množstvo ľudí, ktorí 
navštevujú svojich príbuzných, 
záujemcovia a prijatie do zaria-
denia a v nemalej miere aj zá-
sobovanie kuchyne a odvoz ko-
munálneho odpadu. Preto bolo 
veľmi potrebné zabezpečiť takú 
exteriérovú úpravu, ktorá by od-
stránila prašnosť a umožnila bez-
problémový pohyb v okolí domu. 
V týchto dňoch sa podarilo do-

končiť práce na vydláždení dvo-
ra vďaka združeným finančným 
prostriedkom. Dotáciu vo výške 
70 tisíc korún poskytol predse-
da KSK JUDr. Zdenko Trebuľa 
a OZ Teresa Benedikta prispela 
z vlastných zdrojov sumou 40 
tisíc korún. Realizáciou projektu 
sa dvor charitného domu skrášlil 
a spevnené plochy sú vhodnejšie 
na prechádzku aj pre ťažko zdra-
votne postihnutých obyvateľov 
charitného domu.

PhDr. Peter Novysedlák, 
prezident OZ

Zavedenie eura na Sloven-
sku od 1. januára 2009 prinesie 
do života našich občanov určitú 
zmenu. I keď sa na nás zo všet-
kých strán valí veľké množstvo 
informácií aj tak túto udalosť 
očakávame s napätím. Hlavne 
niektoré skupiny obyvateľstva 
sa obávajú ako túto, pre nich 
dosť výraznú novinku, dokážu 
zvládnuť. Mesto Michalovce 
preto zrealizovalo v spolupráci 
s Dexia bankou v novemberi 
pre seniorov organizovaných v 
kluboch cyklus seminárov. Boli 
zamerané na zavedenie eura 
do bežného života občanov 
hlavne v prvých dňoch a týž-

dňoch roka 2009. Diskutovalo 
sa o konkrétnych situáciách, do 
ktorých sa táto skupina obyva-
teľstva môže dostať a o ich opti-
málnom vyriešení. V súvislosti 
s prevodom slovenskej koruny 
na euro je tu možnosť založenia 
bezplatne vedeného účtu v De-
xii banke, na ktorom by sa táto 
zmena automaticky uskutočni-
la. Tento cyklus prednášok bol 
podľa ohlasov jeho účastníkov 
veľkým prínosom a jeho orga-
nizátori dúfajú, že napomôže 
seniorom mesta Michalovce pri 
ľahšom zvládnutí náročného 
obdobia začiatkom roka 2009.

Ing. Martin Štunda 

Príprava na euro

Organizácia Služby mesta Michalovce, s.r.o. (SMM) vznikla uznese-
ním MsZ Michalovce v auguste tohto roka. Sídlo spoločnosti je na Parti-
zánskej 23, v budove bývalého Stavebného odborného učilišťa. Jediným 
spoločníkom spoločnosti je Mesto Michalovce. Úlohou spoločnosti je 
pokryť podnikateľskú činnosť mesta. Táto činnosť sa v súčasnej dobe 
skladá z viacerých oblastí. Vo vzťahu k podnikateľom, ktorí si prenajímajú 
nebytové priestory mesta vo vlastníctve mesta, spočíva činnosť v zabez-
pečovaní služieb pre podnikateľov, opráv a údržby spoločných priestorov 
v nebytových priestoroch, ostatných opráv na požiadanie nájomníkov za 
úhradu, zabezpečovanie upratovacích služieb. Spoločnosť prevádzkuje 
ubytovňu, umiestnenú v budove na Partizánskej ulici, a to na dlhodobé 
aj krátkodobé prenájmy. Nakoľko v priebehu roka 2009 dôjde k presunu 
pobočiek vysokých škôl, pôsobiacich v meste do tejto budovy, počíta-
me aj s poskytovaním služieb pre tieto pobočky. SMM prevádzkuje aj 
Turistickú a informačnú kanceláriu mesta Michalovce. Poskytuje služby 
pre návštevníkov a obyvateľov mesta, pričom činnosť plánujeme rozšíriť 
o poskytovanie prístupu na internet. Zároveň zabezpečujeme propa-
gáciu mesta, či už vydávaním propagačných materiálov alebo účasťou 
na výstavách cestovného ruchu. Okrem toho zabezpečujeme verejné 
stravovanie nielen pre pracovníkov mesta, ale aj iných záujemcov. Túto 
činnosť plánujeme v roku 2009 rozšíriť aj na stravovacie zariadenie v bu-
dove na Partizánskej ulici, kde počítame so zabezpečovaním stravovania 
nielen pre študentov pobočiek vysokých škôl, ale aj pre dôchodcov z tejto 
oblasti a dovozom stravy aj pre iné subjekty, pôsobiace v meste.

R. Čollák
kontakty: tel.: +421 56 6280011, fax.: +421 56 6280080, 

e-mail.: smmi@smmi.sk

služby mesta michalovce

charitný dom 
má vydláždený dvor

V prvý decembrový štvrtok sa v obradnej sieni mestského úra-
du uskutočnilo slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov 
krvi. Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Michalov-
ciach ocenil 38 darcov krvi zlatou Janského plaketou a deviati sa 
stali držiteľmi diamantovej plakety. Za viac ako 100 odberov bola 
odovzdaná MUDr. Jurajovi Drábovi a Stanislavovi Lobovi pamät-
ná plaketa Prof. Kňazovického. Ocenenia si darcovia krvi prevzali 
z rúk prezidentky SČK Heleny Kobzovej, primátora mesta Viliama 
Záhorčáka, viceprimátora Benjamína Bančeja, riaditeľa NsP Pavla 
Kuchtu a ďalších hostí. Podujatie svojím vystúpením spestrila folk-
lórna spevácka skupina Hnojňane.                                                    nč

oceňovanie darcov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spoluprá-
ci s okresnými riaditeľstvami a vybranými základnými školami 
v rámci Košického kraja usporiadalo 5. decembra dopravno – pre-
ventívnu akciu pod názvom Mikuláš a čert. V rámci Okresného 
riaditeľstva PZ v Michalovciach sa táto akcia uskutočnila v spolu-
práci so žiakmi III. základnej školy na Ul. moskovskej v Michalov-
ciach. Počas akcie bolo skontrolovaných 35 motorových vozidiel. 
Príslušníci PZ sa zamerali na dodržiavanie pravidiel cestnej pre-
mávky, pričom za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov bolo 
žiakmi základnej školy pochválených a odmenených Mikulášom 
21 vodičov a 14 vodiči, ktorí dopravné predpisy porušili, boli po-
karhaní namaľovaným čertom.                                                        zr

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 
oznamujú širokej verejnosti, že 

Mestská plaváreň
bude v termíne od 30.12.2008 do 10.1.2009 
sprístupnená pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. mimo štátnych sviatkov 
(1.1. a 6.1.) za 1,- Sk

ZiMný štadión
Bude v termíne od 22.12.2008 do 11.1.2009 
sprístupnený pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. mimo vianočných 
a novoročných sviatkov (24.,25.,26.12 a 1.1. a 6.1.) za 1,- Sk

mikuláš a čert 
na našich cestách
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MUDR. JOZEF MAKOHUS:
1. Z dôvodu výstavby bytov v priestoroch malometrážnych by-

tov bola presťahovaná autobusová zastávka z Masarykovej ulice 
na Ul. A. Sládkoviča. Obidve zastávky pri OC Zemplínmarket sú 
veľmi pekne vybudované, ale chýbajú odpadkové koše, preto oko-
lie autobusových zastávok je znečistené odpadkami a je nevkus-
né. Chcem sa spýtať kompetentných, kedy budú umiestnené od-
padkové koše v dostatočnom množstve, lebo je tam veľký pohyb 
cestujúcich, na dotknutých zastávkach.

Na uvedenú interpeláciu odpovedal riaditeľ Technických a záhrad-
níckych služieb mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:

Dňa 13. 11. 2008 boli vsadené nové koše k zastávkam MHD.

2. Napriek opakovaným upozorneniam nefunguje vzducho-
technika v novozrekonštruovanej veľkej sále MsKS. Pýtam sa, 
kedy bude vzduchotechnika plne funkčná tak, aby diváci mohli 
sledovať programy v tepelnej pohode? Je súčasťou vzduchotechni-
ky aj klimatizácia? Ak áno, kedy bude funkčná?

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

Vzduchotechnické zariadenie vo veľkej sále MsKS je z hľadiska 
technologických a hygienických požiadaviek dimenzované na počet 
450 ľudí v sále. V rámci rekonštrukcie vzduchotechniky bola osadená 
vzduchotechnická jednotka, ktorá zabezpečí odvod tepelných ziskov 
zo sály v dôsledku zvýšenia kapacity sály. 

Na odvod znehodnoteného vzduchu je využitá existujúca potrub-
ná vetva, ktorá je osadená v spodnej časti hľadiska pod pódiom. Táto 
vetva bola zrekonštruovaná. Avšak vetva, ktorá zabezpečuje prívod 
upraveného vzduchu je osadená pod stropom veľkej sály. Táto vetva 
rekonštruovaná nebola – nemenil sa priemer potrubia. To znamená, 
že potrubia nepostačujú na počet otáčok novej vzduchotechnickej 
jednotky. Pri zapnutej vzduchotechnike počas spoločenských akcií 
tak vzniká spätná väzba ozvučenia. Z uvedeného dôvodu sa vzducho-
technika zapína na vetranie pred začiatkom akcie a počas prestávok. 

Uvedený problém je v riešení. To znamená, že bude osadený frek-
venčný menič, ktorým bude možné regulovať rýchlosť otáčok vzdu-
chotechnickej jednotky, čím sa zníži hluk a zamedzí spätnej väzbe 
ozvučenia. 

Súčasťou vzduchotechniky klimatizácia nie je.

3. Žiadam TaZS o zverejnenie a hlavne dodržiavanie režimu 
prístupu verejnosti ku kontajnerom umiestneným na dvoroch 
TaZS (Partizánska ul., Lastomírska ul.). Kontajnery sú často pre-
plnené a prístup k nim často znemožnený predčasne, čo som si 
viackrát preveril osobne. Myslím, že mesto nemá záujem vytvárať 
divoké skládky. Znemožnením prístupu ku kontajnerom ich ne-
priamo podporujeme. 

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

V rámci systému nakladania s komunálnym odpadom v meste 
Michalovce sú zriadené dva zberné dvory na Partizánskej ulici 55 
a Lastomírskej ulici 2, kde môžu 
občania bezplatne doniesť tie-
to druhy odpadov: papier a le-
penka, plasty, sklo, objemový 
odpad, zvyšky stavieb, zvyšky 
pesticídov, žiarivky, batérie 
a akumulátory, vyradené elek-
trické a elektronické zariadenia, 
biologicky rozložiteľný odpad 
a drobný stavebný odpad ročne 
maximálne do 1 m3. Tieto zlož-
ky odpadu musia byť vyseparo-
vané a uložené do nádob na to 
určených. Zmesový komunálny 
odpad sa na zberové dvory ne-
môže ukladať. Na zberové dvory 
môžu ukladať odpad podnikate-
lia, ktorí majú množstevný zber. 
Vývoz odpadu mimo zavedené-
ho systému komunálneho zberu 
odpadu TaZS zabezpečia na zá-
klade objednávky za odplatu.

Prevádzkové hodiny zber-
ných dvorov sú: 

Pondelok – piatok: 10.00 
– 18.00 hod.

Sobota: 8.00 – 15.00 hod.
Tieto údaje sú uvedené na in-

formačných tabuliach pri vstupe 
na zberné dvory. V januári 2009 
bude do každého rodinného 
domu distribuovaný kalendár 
s termínom zvozu vyseparo-
vaných zložiek komunálneho 
odpadu a režimom zberných 
dvorov. 

4. Obrátili sa na mňa listom 
občania bytového domu pri 
parkovisku na Masarykovej 
ul. pri „Barumke“ o zriadenie 
väčšieho počtu parkovacích 
plôch. Doterajšie parkovisko 
bolo zmenšené vybudovaním 
trhového miesta.

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

Parkovisko na Ul. Masarykovej pri objekte tzv. „Barumke“ je 
čiastočne využívané ako zeleninové trhovisko. Aj napriek tejto sku-
točnosti je v tejto lokalite dostatočný počet parkovacích miest pre 
obyvateľov priľahlého obytného bloku A8 a prevádzky v blízkosti 
parkoviska. 

INg. JáN ĎUROVČíK, CSC.:
1. Občania žiadajú riešiť dopravnú situáciu na križovatke pri 

nadjazde. Podľa návrhu sa dá upraviť dĺžkou „zelenej“ v doprav-
ných špičkách pri výstupe z mesta a vstupe do mesta. Nenáročným 
riešením je aj možnosť líniového značenia na výstupe z mesta sa-
mostatným odbočovacím pruhom vpravo. 

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

Uvedená križovatka ciest I/50 (Močarianska, Štefánikova, Sob-
ranská) - I/18 (Humenská) a miestnej komunikácie (Ul. Štefánikova) 
je riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Toto zariadenie je zasta-
ralé, bez dynamického riadenia. Preferované sú cesty I. triedy, hlavne 
vjazd z nadjazdu do križovatky tak, aby sa v maximálnej miere obme-
dzilo zastavovanie vozidiel na nadjazde. 

Podľa vyjadrení správcu a ďalších zainteresovaných samotné 
predlžovanie intervalov zelenej v hociktorom smere nerieši celkovú 
situáciu. Je potrebné križovatku prestavať na okružnú, čím by sa zvý-
šila plynulosť cestnej premávky. Slovenská správa ciest sa uvedenou 
križovatkou zaoberá a plánuje jej prestavbu na okružnú križovatku. 
V súčasnom období prebieha územné konanie. 

Podľa informácií od zodpovedných pracovníkov SSC IVaSC Ko-
šice s prestavbou sa uvažuje v roku 2010 - 2011. V projektovej doku-
mentácii je riešený aj úsek medzi okružnou križovatkou na miestnej 
komunikácii Ul. Štefánikova - Okružná - J. Švermu. 

2. V ostatnom období bola diskusia o diaľničnom privádzači 
cez Továrenskú ulicu. Zmenilo sa riešenie?

      
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 

prostredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:
Vo veci riešenia diaľničného privádzača pre mesto Michalovce 

Mestský úrad v Michalovciach vykonal nasledovné: 
• Listom č. spisu: 1560/2008 zo dňa 19. 05. 2008 požiadal Ná-

rodnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
o zahrnutie alternatív diaľničného privádzača do projektu diaľnice 
D1. 

• Listom č. spisu: 5561/200, zo dňa 8. 09. 2008 bolo zaslané na 
Krajský úrad životného prostredia ŽP, Komenského 52, 040 96 Ko-
šice stanovisko, v ktorom mestský úrad žiadal, aby sa strategický do-
kument pre Územný plán veľkého územného celku Košického kraja 
– Zmeny a doplnky 2009, zaoberal posúdením vhodnosti situovania 
diaľničného privádzača pre mesto Michalovce. Územný plán mesta 
Michalovce navrhuje 2 alternatívy diaľničných privádzačov: alterna-
tíva č. 1 cez Ul. továrenskú a  alt. č. 2 – Stred medzi Ul. továrenskou 
a OC TESCO. Rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia 

v Košiciach č. 2008/00705 zo dňa 23.10.2008 bolo rozhodnuté, že 
strategický dokument - Územný plán veľkého územného celku Ko-
šického kraja – Zmeny a doplnky 2009 sa nebude posudzovať. 

• Listom č. spisu: 1560/2008 zo dňa 29.10.2008 požiadal mest-
ský úrad Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Mlynské nivy 45, 821 
09 Bratislava o informáciu, v akom štádiu spracovania je dopravno-
technická štúdia vyhodnotenia dvoch alternatív diaľničného privá-
dzača pre mesto Michalovce a či bude termínovo dodržané spra-
covanie uvedenej štúdie (do konca roka 2008). Zatiaľ mestský úrad 
neobdržal odpoveď od NDS a.s. Bratislava. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zatiaľ nebolo rozhodnuté o defini-
tívnom situovaní diaľničného privádzača pre mesto Michalovce. 

MgR. RUDOLF IVAN:
Obrátili sa na mňa so žiadosťou o pomoc obyvatelia bytového 

domu A4 na Štefánikovej ulici s problémom parkovania osobných 
motorových vozidiel (OMV) a s tým súvisiacim nedostatkom par-
kovacích miest pred domom A4. Konštatujú, že vodiči sú nútení 
parkovať nepovoleným spôsobom na nepovolených miestach. Aj 
keď vedia, že MsÚ perspektívne počíta s riešením tejto situácie, 
problém považujú za akútny a navrhujú finančne menej náročné 
riešenie, ktoré podporilo 81 z počtu 102 vlastníkov bytov. Ide o 
nasledovný návrh:

a/ Povoliť parkovať OMV kolmo na okraji vozovky s kolesami 
čiastočne na zatrávnenom páse pri MŠ, pričom zatrávnenú plochu 
spevniť osadením vegetačných panelov alebo položením živična-
tého koberca.

b/ Osadiť zvislú informatívnu značku – Parkovisko – na stra-
ne vozovky pri MŠ a dopravné značenie – Státia – kolmo na obe 
strany vozovky. 

c/ Žiadajú opravu chodníka, ktorý je značne klonený smerom 
k bytovke a v blížiacej sa zime bude nebezpečie pádu na klzkom 
chodníku najmä pred vchodmi C, D, E. 

      
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 

prostredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:
a/ Nielen v uvedenej lokalite pri bloku A4, ale na celom sídlisku 

Západ a Ul. prof. Hlaváča je nedostatok parkovacích miest. Túto situ-
áciu je potrebné riešiť komplexne v rámci celej lokality, podobne ako 
na sídlisku Východ a Juh. 

b/ S navrhovaným riešením úpravy zelene medzi vozidlovou ko-
munikáciou a chodníkom súhlasíme. V tomto období by bolo vhodné 
urobiť minimálne úpravy a zatrávnenú plochu nahradiť štrkovým zásy-
pom, prípadne vegetačnými tvárnicami. Po týchto úpravách bude mož-
né šikmé, resp. kolmé státie vozidiel v uvedenej lokalite, čím by sa zvýšil 
počet parkovacích miest. Podobné problémy sú aj na Ul. M. Rázusa. 

c/ Opravu chodníka pri bloku A4 má zabezpečiť správca MK 
TaZS mesta Michalovce.

MUDR. JáN MIHALEČKO:
1. Prosím o opravu opadávajúcej omietky na starej budove 

IV. materskej školy. 

pokračovanie na 4. strane

 interPerlácie

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov vznesených na XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 21. októbra 2008

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod sa však máme mož-
nosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom v obchodných miestach bánk
začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme požiadali Štefana Šipoša, riadite-
ľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Košiciach.

Začiatok roka 2009 je
výnimočný tým, že od
1. do 4. januára 2009 nás
čakajú tri dni pracovného
pokoja. Ako sa môžu
v tom čase dostať klienti
k eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet
si budú môcť vybrať eurá
z bankomatov hneď 1. janu-
ára 2009. Majú tiež mož-
nosť platiť bezhotovostne,

čiže hotovosť ani nebudú potrebovať. Samozrejme,
Slovenská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si
nechali zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od
štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 otvorí dve
tretiny svojich obchodných miest. Budú sa zameriavať
výhradne na výmenu slovenských korún na eurá. Klienti
ale musia počítať s tým, že budú čakať na výmenu hoto-
vosti v obchodnom mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa
tomu mali radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do
banky ešte pred koncom roka 2008.

Ktoré obchodné miesta v košickom regióne budú
otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa
takmer 30 najvyužívanejších obchodných miest vo všet-
kých okresoch košického regiónu. Eurá za koruny si
v prvých dňoch roka 2009 budú môcť klienti zameniť
v Košiciach, Čani, Moldave n. Bodvou, Spišškej Novej
Vsi, Gelnici, Krompachoch, Levoči, Michalovciach,

Sobranciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Sečov-
ciach, Rožňave, Revúcej a vo Veľkých Kapušanoch.

Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka 2009
obchodné miesta od 10 do 14 hod. Budú pobočky
Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby sme čo
najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných miest
Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo štvrtok 1. janu-
ára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a
3. januára 2009 od 8 až do 18 hod. a v nedeľu 4. januá-
ra 2009 od 10 do 16 hod. Otváracie hodiny sa ešte môžu
zmeniť, preto by si mal každý klient overiť, kedy bude
pobočka, ktorú chce navštíviť, otvorená.

Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách začiatkom
roka sa dá vyhnúť vložením peňazí do banky ešte
pred koncom tohto roka. Sú ďalšie dôvody, prečo je
pre klientov výhodné vložiť hotovosť do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú okamžite
zarábať a banky všetky korunové úspory zamenia na
prelome rokov 2008 a 2009 na eurá konverzným kur-
zom 1 euro = 30,1260 Sk. Klienti určite ocenia, že ich
vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chráne-
né Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanove-
ných zákonom. Pri príležitosti prechodu na novú menu
Slovenská sporiteľňa ponúka termínovaný vklad
EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že klientom vyplatíme
úrok v eurách okamžite pri zriadení vkladu. Na vyplate-
nie úrokov teda nemusia čakať, získajú ich vopred a
v eurách.

Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia aj na
internetových stránkach:
www.europoradna.sk
www.eurokancelaria.sk

Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom e-mailu:
euro@slsp.sk, alebo na telefónnych číslach: 0850 111
888, 0910 111 888, 0915 111 888



�

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 !

pokračovanie z 3. strany

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru školstva, kultúry a špor-
tu Ing. Katarína Poláková: 

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v spolupráci so strediskom 
služieb škole, ktoré zabezpečuje údržbu a opravy materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, každoročne spracováva harmo-
nogram opráv na základe schváleného rozpočtu. Vzhľadom na veľký 
rozsah nedostatkov a havarijných stavov, ktoré sa musia riešiť bezod-
kladne, fasády budov materských škôl sa riešia čiastočnou opravou pri 
dodržaní estetického vzhľadu. Tak bola čiastočne zrealizovaná opra-
va fasády prízemnej časti na starej budove IV.MŠ. Podľa finančných 
možností v najbližšom období sa bude odbor snažiť o celkovú opravu 
a úpravu uvedenej fasády. 

2. Kedy bude dostupný internet aj v materských školách? Táto 
otázka rezonovala v školských radách materských škôl.

Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru informatizácie 
a grantov RNDr. Jana Machová:

Materské školy sú zakomponované ako objekty do projektu vyso-
korýchlostnej optickej siete mesta s využívaním Triple play služieb. 
Keďže jej plná realizácia je podmienená získaním externých finan-
čných prostriedkov, na rok 2009 vyčlenil odbor školstva vo svojom 
rozpočte finančné prostriedky na pripojenie všetkých materských 
škôl do siete internet zatiaľ inou technológiou. V súčasnosti rokujeme 
s poskytovateľmi služieb o možných riešeniach pripojenia.

STANISLAV gAĽA:
Žiadam kompetentných zo strany MsÚ Michalovce, t.j. odboru 

hospodárenia s majetkom, o zabezpečenie opravy vodovodných od-
padových žľabov – odpadových vôd na objekte Zlatý býk na Nám. 
osloboditeľov č. 10, Michalovce a to ešte pred príchodom zimného 
obdobia a mrazov, nakoľko tieto žľaby sú preplnené a znečistené 
holubím trusom a iným odpadom a neslúžia svojmu účelu, čím sa 
znečisťuje celá fasáda objektu, nehovoriac už o zamokaní budovy, 
ktorá iba nedávno bola rekonštruovaná. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Radovan Čollák, riaditeľ Služby mes-
ta Michalovce, s.r.o.:

Už na základe vašej ústnej požiadavky odbor hospodárenia s ma-
jetkom zabezpečil za účelom vyčistenia strešných žľabov v priebe-
hu 42. týždňa (17. 10. 2008) zdvíhaciu plošinu z TaZS Michalovce. 
Z uvedenej plošiny sa však predmetné práce nedali realizovať z dôvo-
du nedostatočného zdvihu. O tejto skutočnosti ste boli, pán poslanec, 
upovedomený. 

Vzhľadom na uvedené bola daná objednávka zo strany spoločnosti 
Služby mesta Michalovce pre Hasičský a záchranný zbor Michalovce, 
ktorý má k dispozícii plošinu s vyšším zdvihom a následne Vami po-
žadované práce budú zrealizované dňa 15. 11. 2008.

INg. MICHAL STRIČíK, PHD.:
1. Na základe dotazov viacerých občanov mesta Michalovce 

sa pýtam, kto sa stará o čistotu mestských autobusových zastávok 
a v akých intervaloch sa čistia, pretože nové zastávky majú okrem 
iného špinavé sklá a stále chýbajú koše na odpad.

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

Čistenie zabezpečujú TaZS pravidelne v pondelok a piatok, v mi-
moriadnych prípadoch aj častejšie. Problém osadenia smetných košov 
nastal už pri samotnej realizácii autobusových zastávok MHD, kde sa 
nepočítalo s osadením odpadových košov. V decembri 2007 (l8. 12. 
2007) bola TaZS Michalovce predložená správa o počte, výbere a ty-
povom doporučení odpadových košov pre novovybudované zastávky 
MHD na odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. 
Zastávky boli dodávané FY SKCITE, s.r.o. Náš návrh obsahoval doda-
nie smetných košov od istej firmy, ktoré by architektonicky a účelovo 
najlepšie vyhovovali. Pretože náklady na nákup týchto košov nebol 
plánovaný na rok 2008, budú tieto koše súčasťou rozpočtu na rok 
2009, kedy budú zakúpené.

2. V tretí októbrový týždeň pribudol na hornej časti ulice T. J. 
Moussona asfaltový retardér. Moja otázka znie: Je retardér správne 
označený vodorovným a zvislým dopravným značením? Je tento 
asfaltový násyp zhotovený v súlade s platnou technickou normou? 
Podľa môjho názoru jeho súčasný stav autá nielen spomaľuje, ale 
môže spôsobiť aj ich poškodenie.

 
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján 

Džugan:
Retardér bol opravený podľa podmienok stanovených pre cestné 

komunikácie.

K uvedenej interpelácii zaujala stanovisko aj vedúca odboru výstav-
by, životného prostredia a miestneho hospodárstva Ing. Anna Mrázová 
v tomto znení:

K uvedenej problematike uvádzame, že s požiadavkou na osade-
nie spomaľovacích prahov na uvedenej ulici sa obrátili občania z tej-
to lokality a žiadali o urgentné riešenie. Odbor výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja zabezpečil zjednodušenú projektovú 
dokumentáciu, ktorá bola odsúhlasená OR PZ Okresným doprav-
ným inšpektorátom v Michalovciach č. ORP-13-45/DI-P-2008 zo dňa 
21.5.2008. Na základe uvedeného odbor výstavby, životného prostre-
dia a miestneho rozvoja v rámci obnovy dopravného značenia zabez-
pečil osadenie zvislých dopravných značiek podľa schválenej projek-
tovej dokumentácie a správca komunikácie TaZS inštaloval spomaľo-
vací prah, ktorý svojou výškou nezohľadňoval požiadavky normy. Na 
základe pripomienok správca pôvodný spomaľovací prah odstránil a 
nový inštaloval v požadovanej kvalite. 

3. Mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce začiatkom roka 
2008 vyjadrilo zamietavý postoj výstavbe elektrární v Strážskom 
a Trebišove. V tejto súvislosti sa pýtam vedenia mesta, aké je posta-
venie mesta ako účastníka konania a aký je vývoj v týchto pripravo-
vaných projektov na Zemplíne v súčasnosti?

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného pro-
stredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:

Mesto Michalovce v rámci procesu posudzovania pripravovanej 
stavby – Elektráreň Strážske 700 MWe – stavba prvého bloku 350 
MWe, nebolo zaradené medzi účastníkov predmetného konania. 
Z uvedeného dôvodu mesto Michalovce listom číslo: 2008/2958 
zo dňa 20. 3. 2008 požiadalo Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzo-
vania vplyvov na ŽP, aby bolo zahrnuté do ďalšieho procesu posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, ako dotknutá obec. Nakoľko 
sme na našu žiadosť nedostali písomné stanovisko ministerstva ŽP, 
dotazovali sme sa e-mailom dňa 20. 8. 2008, v akom štádiu je vyba-
venie našej žiadosti. Keďže ani tento krok nebol úspešný, listom zo 
dňa 21. 10. 2008 sme opätovne písomne požiadali ministerstvo ŽP 
o informáciu, v akom štádiu je vybavenie našej žiadosti. Do dnešného 
dňa sme písomnú odpoveď neobdržali.

O priznanie práva postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia 
stavby – Nový energetický zdroj Trebišov, sme požiadali 10. 4. 2008 Kraj-
ský stavebný úrad Košice. Ten svojím rozhodnutím číslo: 2008/00644, 
zo dňa 21. 7. 2008 nepriznal mestu Michalovce, v zastúpení primátora 
mesta Viliama Záhorčáka, postavenie účastníka konania vo veci umiest-
nenia stavby „Nový energetický zdroj Trebišov“ v k.ú. Trebišov a k.ú. 
Milhostov. Uvedené odôvodnil tým, že umiestnením predmetnej stav-
by nebudú priamo dotknuté vlastnícke práva mesta Michalovce alebo 
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 
a stavbám, vrátane bytov, čím nie je splnený zákonný predpoklad na pri-
znanie práva účastníka konania o umiestnení stavby „Nový energetický 
zdroj Trebišov“ podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona. 

Pokiaľ ide o vývoj v týchto pripravovaných stavbách, uvádzame tie-
to informácie: Navrhovateľom stavby – „Elektráreň Strážske 700 MWe 
– stavba prvého bloku 350 MWe“ je spoločnosť TP 2, s.r.o., Bratislava. 
Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie v elektrárni 
o elektrickom výkone 350 MWe situovanej v priemyselnom areáli zá-
vodu Chemko, a.s. Strážske. Energetický blok je navrhovaný ako blok 
s kotlom na spaľovanie uhlia vo fluidnej vrstve, kondenzačnou turbínou 
s generátorom a ďalšími doplňujúcimi technologickými zariadeniami 
nevyhnutnými pre prevádzku. Stavba je riešená tak, aby v budúcnosti 
umožňovala rozšírenie o blok s identickými výkonovými parametrami. 
Ako palivo sa má používať poloantracitické čierne uhlie a čierne uhlie.

 Uvedená činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v platnom znení (ďalej len zákon), podlieha povinnému hod-
noteniu. Z uvedeného dôvodu bol spracovaný zámer, ku ktorému sa 
vyjadrovali orgány štátnej správy, samosprávy, odborné organizácie 
dotknuté navrhovanou činnosťou a obyvatelia žijúci v dotknutom 
území. Predmetné stanoviská boli doručené na MŽP SR, ktoré urči-
lo rozsah hodnotenia. Navrhovateľ následne zabezpečí vypracovanie 
správy o hodnotení, ktorá bude obsahovať rozpracovanie všetkých 
bodov uvedených v prílohe č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, ako aj vyhodnotenie 58 špecifických požia-
daviek uvedených v rozsahu hodnotenia.

Medzi špecifické požiadavky, ktoré sa priamo dotýkajú obyvateľov 
a je potrebné ich dopracovať zaraďujeme: 

- Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov dot-
knutého územia so zohľadnením už jestvujúcich negatívnych vplyvov 
na zdravie obyvateľov (dlhotrvajúca expozícia PCB-polychlórova-
ných bifenylov, imisie z EVO Vojany, teplárne Chemes a.s., Humenné, 
Bukóza Holding a.s. Hencovce, atď.) a navrhovaných aktivít (napr. 
Minioceliareň Strážske) pri prevádzke obidvoch blokov.

- Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu záujmo-
vého územia (napr. hluk z dopravy, vykládky, technologických zaria-
dení a pod.) a navrhnúť technické opatrenia na minimalizáciu šírenia 
hluku z jednotlivých zdrojov.

- Vypracovať ďalšie variantné riešenie, kde bude ako palivo pou-
žitý zemný plyn.

- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona vypraco-
vať spoločne pre výhľadovú kapacitu navrhovanej elektrárne (700MWe) 
a posúdiť vplyv na-vrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného 
prostredia v záujmovom území vo vzťahu k požiadavkám legislatívy SR 
a EÚ a pri zohľadnení jestvujúceho stavu životného prostredia.

- Vypracovať imisno – prenosové posúdenie zdroja znečistenia 
ovzdušia zohľadňujúce aj príspevok emisií od jestvujúcich a navrho-
vaných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v záujmovom území.

- Posúdiť vplyv chladiacich veží na klimatické podmienky v záuj-
movom území na intenzitu slnečného svitu a podobne.

- Upresniť záujmovú oblasť, ktorá môže byť navrhovanou činnos-
ťou dotknutá (vrátane vo vzťahu k cezhraničnému posudzovaniu). 

- Posúdiť možný vplyv navrhovanej činnosti na kvalitatívne para-
metre vody vo Vodárenskej nádrži Starina, ktorá slúži na hromadné 
zásobovanie Prešovského a Košického kraja pitnou vodou.

- Posúdiť dopad navrhovanej činnosti na rekreačné využitie vod-
nej nádrže Zemplínska šírava a vodnej nádrže Domaša (z hľadiska 
úniku emisií do ovzdušia a možnej kontaminácie povrchových a po-
dzemných vôd). 

- Upresniť informácie o súčasnom stave životného prostredia 
v záujmovom území, o environmentálnych záťažiach a o existujúcich 
a plánovaných aktivitách v záujmovom území, ktoré môžu samostat-
ne, alebo v spojitosti s navrhovanou činnosťou, ovplyvniť stav životné-
ho prostredia a zdravia obyvateľstva (posúdiť kumulatívne účinky).

- Upresniť množstvo, kvalitatívne parametre a charakteristiku 
škodlivých vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov všet-
kých chemických látok (podľa listov bezpečnostných údajov), ktoré 
sa budú nachádzať v areáli elektrárne.

- Posúdiť vplyv dopravy na záujmové územie. Konkretizovať vplyv 
najmä na cesty č. I/18, I/74, III/018251 a III/050222. Vzhľadom na 
projektované veľké množstvo prepravovaných surovín po železnici do 
elektrárne (uhlie, vápenec) v kombinácii s dopravou šrotu a výrobkov 
z minioceliarne, s cieľom predísť problémom v doprave na železnič-
nom priecestí v Strážskom a železničnej vlečke, je problém zosúladiť 
termíny ukončenia stavby cesty I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad 
Laborcom s termínom ukončenia prvého bloku elektrárne. 

- Posúdiť vplyv existujúceho odkaliska z hľadiska výskytu PCB 
a iných škodlivých, resp. nebezpečných látok na faunu a flóru v záuj-
movom území a mieru rizika po realizácii navrhovanej činnosti.

- Preukázať reálnu možnosť odberu vody z vodného toku Laborec 
a navýšenie odberu z toku Ondava stanovisko správcu vodného toku 
Laborec SVP, š.p., Správa povodia Laborca, Michalovce a príslušného 
vodohospodárskeho orgánu pri akceptovaní povolených, prípadne 
predbežne prisľúbených odberoch a dodržaní stanoveného sanitárne-
ho prietoku v tokoch.

- Na zosúladenie kvality vypúšťaných odpadových vôd so všeobec-
ne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
a zdravie obyvateľov navrhnúť potrebné technické opatrenia.

- Posúdiť vplyv zmeneného prietoku vody na priaznivý stav druhov 
rýb európskeho a národného významu v riekach Laborec a Ondava.

- Vzhľadom na to, že sa v okolí navrhovanej tepelnej elektrárne 
nachádzajú chránené územia z národnej siete chránených území 
PR Jasenovská bučina a dve prírodné pamiatky Brekovská jaskyňa a  
Veľká Artajama, je potrebné posúdenie vplyvov navrhovanej tepel-
nej elektrárne aj na tieto chránené územia a na predmet ich ochrany 
a chránený areál Zemplínska šírava. 

- Zhodnotiť vplyv výroby elektrickej energie na stav biotopov eu-
rópskeho významu a národného významu v lesnom komplexe Pozdi-
šovský chrbát, ktoré budú emisiami vyprodukovanými pri výrobe elek-
trickej energie podľa priložených mapových podkladov zasiahnuté naj-
vyššími koncentráciami a navrhnúť spôsob eliminácie tohto vplyvu.

- Prehodnotiť vhodnosť využívania existujúceho odkaliska Poša 
a alternatívne navrhnúť iné odkalisko alebo iný spôsob zneškodňova-
nia odpadov z výrobného procesu. 

 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti nestanovilo Ministerstvo ŽP 
SR časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce 
časový rozsah hodnotenia. Je len na navrhovateľovi, v akom časovom 
horizonte vyhodnotí všetky požiadavky, ktoré vyplynuli zo zámeru.

Po spracovaní správy o hodnotení túto navrhovateľ predloží Mi-
nisterstvu ŽP SR, ktoré bude pokračovať v procese posudzovania a to 
verejným prerokovaním správy, určením odborne spôsobilej osoby, 
ktorá vypracuje odborný posudok k navrhovanej činnosti a následne 
Ministerstvo ŽP SR vydá záverečné stanovisko z posúdenia navrho-
vanej činnosti. V záverečnom stanovisku uvedie, či odporúča alebo 
neodporúča realizáciu uvedenej činnosti, prípadne za akých podmie-
nok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania.

Navrhovateľom stavby – „Nový energetický zdroj Trebišov“ je Čes-
koslovenská energetická spoločnosť a.s. , Hlavná 51, Košice. Krajský 
stavebný úrad v Košiciach, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
správy, na základe vyhradenia si právomoci I. stupňového stavebného 
úradu listom č. 2008/00340 zo dňa 7.2.2008, konajúc o návrhu Česko-
slovenskej energetickej spoločnosti a.s., Košice, na umiestnenie stavby 
– „Nový energetický zdroj Trebišov“ (ďalej len NEZ), podľa ustanove-
nia § 35 ods. 2 stavebného zákona a § 29 ods. 3, ods. 4 a ods. 5 správ-
neho poriadku, rozhodnutím č. 2008/00644-PK zo dňa 15.4.2008, 
prerušil územné konanie na dobu 90 dní a vyzval navrhovateľa na 
doplnenie dokladov potrebných pre posúdenie umiestnenia stavby 
NEZ z dôvodu , že po preštudovaní predloženého návrhu, projekto-
vej dokumentácie pre územné rozhodnutie a predložených stanovísk 
a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií Krajský 
stavebný úrad v Košiciach zistil, že predložený návrh neposkytoval 
dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.

 Podľa nám dostupných informácií k dnešnému dňu nedošlo k ob-
nove konania o umiestnení stavby NEZ. 

MgR. MARTIN NEBESNíK:
V akom termíne bude realizovaná oprava chodníka na Štefáni-

kovej ulici na strane od veľkej pošty smerom k ZUŠ?

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného pro-
stredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:

V zmysle uznesenia MsR č. 106 zo dňa 12. 8. 2008 bolo dočasné 
riešenie opravy chodníka na Ul. Štefánikovej, od budovy pošty po kri-
žovatku Ul. K. Kuzmányho, zahrnuté do plánu investícií na rok 2009 
v rámci kapitálových výdavkov.

Púšť je krásna v tom, že ukrýva studňu. 
Život je nádherný v tom, že ukrýva nádej a tá nádej úžasne 

rozkvitla v Betleheme. 

Požehnané Vianoce 
a šťastný Nový rok čitateľom Michalovčana 

prajú poslanci KDH za KSK. 
MUDr. Gabriela Pradová,

Ing. Ján Paľovčík a Ing. Jozef Bobík



� kultúra – školstvo

dva týŽdne v kultúre
mestské kultúrne stredisko

SILVESTER 2008
31. 12. 2008 o 22,30 hod. – (tribúna pri MsÚ)

16. VÝROČIE - OSLAVA ŠTÁTNOSTI
Program spojený so zapálením vatry, 

ohňostrojom a príhovorom primátora mesta.
V kultúrnom programe vystúpia:

gitarové duo Laco BOHEMA a Tomi EX – CLEAR
hudobná skupina NÁVRAT

VýSTAVA:
Projekt storočiami – výstava prác žiakov 

Základnej umeleckej školy v Michalovciach.
8. 12. – 31. 12. 2008 – galéria MsKS

Program kina centrum
27. – 28.12. streda, štvrtok 19,30 hod.  
OKO DRAVCA  USA /120 min./
/thriller/
Rachel je slobodná matka osemročného syna. Práve ho pustila na 
výlet so školským orchestrom, takže ju vydesí telefonát od nez-
námej ženy, ktorá jej navrhne obchod – život dieťaťa za splnenie 
jej príkazov. Jerry je drzý výrastok, ktorý vo svojom byte objaví 
zásoby teroristickej bunky. Títo dvaja neznámi ľudia spojení hla-
som telefónu pochopia, že moc nad ich osudom prevzal niekto 
iný. Otázkou je prečo to vlastne robí? 
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

28.12 nedeľa 16,00 hod.   
KUNg FU PANDA USA /90 min./
/komédia/ 
Pripravte sa na niečo pandastické. Aj keď sa príbeh odohráva 
v stredovekej Číne, jeho kulisami by mohla byť akákoľvek éra 
a oblasť. Jeho hlavnou náplňou je totiž posolstvo, že aj tomu naj-
väčšiemu zúfalcovi sa môže splniť sen, keď si k raňajkám pridá aj 
trochu šťastia a predovšetkým usilovnosti. 
Vstupné: 60,- Sk/1.99€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenský dabing

2. – 3.1. piatok, sobota – 19,00 hod.  
4.1. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
HIgH SCHOOL MUSICAL 3: POSLEDNý ROK  USA /112 min./
/muzikál/ Premiéra
Posledný rok sa stretnete s najobľúbenejšími americkými stredoš-
kolákmi súčasnosti, ktorí sú už v maturitnom ročníku. Čaká na 
nich šampionát v basketbale, maturita a nový muzikál, v ktorom 
sa Troy, Gabriella a členovia tímu Wildcats pokúsia zobraziť svoje 
skúsenosti, sny i obavy z toho, ako blízka budúcnosť ovplyvní ich 
vzťahy. 
Vstupné: 2.46 €/ 75,- Sk Ml. prístupný  Slovensky dabing

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: 

Helenou Horňákovou 87-ročnou
Milanom Remáčom 55-ročným
Helenou Alexovou 83-ročnou 
Margitou Šucovou 74-ročnou
Jánom Horňákom 57-ročným
Michalom Ondom 70-ročným
Evou Petiachovou 70-ročnou
Máriou Bašistovou 88-ročnou
Gejzom Kerekešom 61-ročným
Milanom Dančišinom 62-ročným

Dňa 14. decembra uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel a otec
FRANTIŠEK SALOň

z Michaloviec
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami

tichú spomienku.

Manželka, deti s rodinami
 a ostatná rodina

V týchto dňoch sa v našej 
materskej škole na Vajanského 
ulici končí projekt canistera-
pie, ktorý prebiehal dlhodobo 
od apríla. Projekt, ktorý bol fi-
nančne podporený aj mestom 
Michalove, ponúkol deťom 
možnosť alternatívnej terapie, 
ktorá spočíva v spolupráci die-
ťaťa a psa, pričom pes kladne 
pôsobí na psychiku dieťaťa. 
V dnešnom uponáhľanom 
svete je čoraz viac prejavov 
agresívneho správania detí, 
vyskytuje sa viac psychických 
a telesných porúch, viac zdra-
votných postihov detí. Caniste-
rapia umožňuje nielen chorým, 
ale aj zdravým deťom navodiť 
stav harmónie. Terapia je za-
ložená na fyzickom kontakte 
dieťaťa a psa, pričom dochádza 

k navodeniu pozitívnych poci-
tov u dieťaťa, k upokojeniu die-
ťaťa – hlavne u hyperaktívnych 
detí, k uvoľňovaniu svalstva 
rúk a nôh, k prehĺbeniu očného 
kontaktu, dýchania, k ľahšiemu 
prijatiu inej polohy, ktorú dieťa 
inak odmieta. 

Do projektu bolo zapoje-
ných 84 detí vo veku od dvoch 
do šesť rokov veku a 10 detí 
z triedy pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potre-
bami. 

Naše poďakovanie patrí nie-
len mestu Michalovce, ktoré 
nám na tento projekt prispelo 
finančnou čiastkou, ale aj psí-
kom Nelly a Lucy a ich tetám 
ošetrovateľkám, ktoré sa s nami 
počas deviatich mesiacov stre-
távali.                      Ľ. Demková

Milan Rúfus, výnimočná 
osobnosť súčasnej slovenskej 
poézie, 10. 12. 2008 oslávil svoje 
vzácne narodeniny-80 rokov. 
Základná škola Dr. M. Hodžu 
v Bratislave, Národné osvetové 
centrum a Ústav politických vied 
SAV vyzvali všetkých, ktorí milu-
jú slovenskú poéziu pod heslom 
Pocta majstrovi: Slovensko reci-
tuje Rúfusa, aby sa netradičnou 
formou poďakovali umelcovi a 
v čase od 10. 10. do 10. 12. pri-
pravili predpoludnie Rúfusovej 
poézie. K tejto výzve sa pridali 
aj naši žiaci štvrtého ročníka 
SOŠ technickej na Kapušianskej 
ulici 6. V dňoch 4. 12. a 10. 12. 
zablahoželali M. Rúfusovi týmto 
netradičným spôsobom pod ve-
dením vyučujúcich SJL Mgr. V. 
Holdovej, Mgr. G. Mrázovej. Sú-
časťou recitačného predpoludnia 

bola aj výstavka zbierok básnika. 
Každý žiak si vybral báseň, ktorá 
ho najviac oslovila a podelil sa so 
svojimi dojmami. Autor pre nás 
objavil čaro lyriky a naučil nás, 
že aj v tomto svete bez ideálov, 
v ktorom vládne moc peňazí, 
je miesto pre obyčajnú ľudskosť 
a slušnosť. Práve preto naši žiaci 
si z mnohých básnikových zbie-
rok vybrali im blízky básnický 
text, vďaka týmto slovám vzdali 
hold a úctu jeho tvorbe, neopa-
kovateľnej a hlboko ľudskej po-
ézii. K vzácnemu jubileu želáme 
básnikovi ešte veľa tvorivých síl 
a vďačných recitátorov, čitateľov, 
všetkých, ktorých oslovila jeho 
úžasne ľudská poézia a sila maj-
strovho slova.

Mgr. V. Holdová
SOŠ technická, 

pracovisko Kapušianska 6

V piatok 5. decembra pri-
mátor mesta Viliam Záhorčák 
rozsvietil vianočný stromček 
na Námestí osloboditeľov a tým 
otvoril celú plejádu predvia-
nočných podujatí, ktoré pripra-
vilo mesto v spolupráci s mest-
ským kultúrnym strediskom 
pre obyvateľov aj návštevníkov 
Michaloviec. Hneď prvé z nich 
– vianočný benefičný koncert 
sa uskutočnil len o niečo neskôr 
vo veľkej sále MsKS. 

Úvod koncertu patril pre-
šovskej skupine Komajota, kto-
rá svojim vystúpením nadchla 
divákov natoľko, že sa k nej 
postupne pridávali svojím 
spevom. Nasledovala Katka 
Koščová, naša prvá Superstar 
s podmanivým hlasom a suges-
tívnym podaním známych aj 
nových piesní z jej repertoáru. 
Na celkom inú nôtu preladila 
Majka Vasilenková, keď za-
spievala rusínske ľudové piesne 
s akordeónovým sprievodom. 

Sólista opery ŠD Košice Igor 
Kucer, ktorého na gitare spre-
vádzal Ondrej Micík, svojím 
interpretovaním klasickej hud-
by zodvihol zo stoličiek aj mla-
dých, keď si vyslúžil standing 
ovation. A potom už pódium 
patrilo najúspešnejšiemu spe-
váckemu zboru v našom kraji 
– michalovskej Pro musike pod 
vedením Viery Džoganovej. 

Na záver podujatia odo-
vzdal primátor mesta výťažok 
z koncertu Zariadeniu opat-
rovateľskej služby na Masary-
kovej ulici v Michalovciach. 
„Pomôžu nám pripraviť pre 
našich starkých pekné Viano-
ce,“ povedala sestra Agáta pri 
preberaní šeku. 

Nik, kto v ten predmiku-
lášsky večer prišiel do hľadiska 
veľkej sály MsKS neoľutoval. 
Dve hodiny pôsobivých vystú-
pení zanechali tie najlepšie doj-
my vo všetkých prítomných. 

Iveta Palečková

canisterapia v škôlke 

vydarené podujatie

Dňa 26. decembra 2008 si pripomíname 
20. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, starého otca

 ŠTEFANA SEMANA
Hoci nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
S láskou spomínajú manželka Magda, 
synovia Štefan a Valentín s rodinami

Čas plynie, ale bolesť v srdci trápi,
lebo teba nám už nikto nenavráti.
Iba ten môže pochopiť, čo je žiaľ,

kto do hrobu svoje dieťa dal.
Dňa 24. decembra 2008 uplynie rok
od smrti nášho drahého syna a brata

 MARTINA TKáČA
ktorý nás navždy opustil vo veku 40 rokov.

Spomienka na Teba v našom srdci 
zostane stále 

mamka a sestra s rodinou

P o ď a k o v a n i e
Touto cestou sa chcem poďakovať 

kolektívu urologického oddelenia, osobitne
MUDr. Drábovi

a anesteziológovi MUDr. Bančejovi
za príkladnú zdravotnú starostlivosť

počas mojej hospitalizácie.

Michal Popaďák
pacient 

stredoškoláci 
recitujú rúfusa

Dňa 19. decembra uplynulo desať rokov, 
čo nás navždy vo veku 34 rokov opustila 

naša drahá 
dcéra, mama, sestra, švagriná a teta
MgR. IVETA PALIgOVá

rod. Čverčková
Ani čas nezhojil v našich srdciach ranu 

a slzy bolesti z našich očí kanú.
A tichá modlitba vrúcne Ťa objíma, 
nech Tvoja dušička v pokoji spočíva, 

v bezhraničnom tichu svoj večný sen sníva.
Kytičku kvetov Ti na hrob prinášame, s láskou 

spomíname a nezabúdame.
Mama, dcéra Simona, syn Vladislav

a sestra Alena s rodinou 
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malý oznamovateľ
služby:

• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 9130

rôzne
•  Predám DAEWO ESPERO, r.v. 1996, 115 tis. km, EK – 1/2010, 

STK 11/2010. Cena dohodou. Kontakt: 0905 260982
•  Predám ŠKODU FORMAN v dobrom stave, garážovanú.
 Cena dohodou. Kontakt: 0907 959921
• Predám šteniatka – nemecký ovčiak s rodokmeňom v type 

REX. Kontakt: 0903 120135
• Rozpredávam Lanciu Prisma TD na náhradné diely
 Kontakt: 0905 297884
• Predám bločky na stavebný materiál za 1,5 % zo sumy.
 Kontakt: 0910 367 857
• Predám 2-izbový tehlový byt v OV na najvyššom – 2. posch., 

slnečný, tichý. Balkón, 4 pivnice. Po rekonštrukcii: euro okná, 
dlažba – kuchyňa, chodba, kúpelňa a WC. Nová kuchynská lin-
ka, vstavané skrine na chodbe a v spálni. Vynikajúca poloha. 
TREBA VIDIEŤ! Kontakt: 0907 363079

dva týŽdne v šPorte
FutBal

15. ROČNíK MAJSTROVSTIEV OZMF MI 2008/2009 
MUŽOV V MALOM FUTBALE V HALE

27. 12. 2008 od 12.45 hod.do 20.05 hod. 
Nová športová hala

28. 12. 2008 od 12.45 hod.do 20.05 hod. 
Nová športová hala

Info: Ing. Jaroslav Bendzák, 056/6423890, 0907902068

24. ROČNíK VIANOČNéHO TURNAJA OBFZ 
ŽIAKOV V HALOVOM FUTBALE

29. 12. 2008 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Nová športová hala, 
športová hala HK Iuventa

Info: Ing. Jaroslav Bendzák, 056/6423890, 0907902068

BasketBal
STREETBALL POD STRECHOU 

30.12.2008 o 9.00 hod.
Nová športová hala

Info: Ing. Peter Biganič, tel.0905234485

turistika
4. ROČNíK ŠTEFANSKéHO TÚLANIA SA 

VIHORLATOM
26. 12. 2009 8.00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.0905550243

Centrum Zemplína bolo 
dejiskom dôležitého stretnutia 
hádzanárskej WHIL 10. kola. 
Bol to šláger medzi domácou 
IUVENTOU a bratislavským 
ŠKP. Zápas mal veľmi dobrú 
úroveň a body po dobrom vý-
kone ostali domácim, ktorí sú-
pera nabitého zvučnými me-
nami porazili pomerne hladko 
31:22 (17:14). Zápas sa spo-
čiatku nevyvíjal dobre pre do-
mácich, ale po štvrťhodine hry 
domáci obrátili kartu a príleži-

tosť už nepustili z rúk. Vyhrali 
plne zaslúžene nad obávaným 
súperom. Najviac gólov zazna-
menala Tobiášová – 11 a Dit-
telová 7. U hostí Beňušková 
7/4 a Porubská 6/2. Pred 1100 
divákmi rozhodovali Karlubík 
– Struhár, ktorí nemali rovna-
ký meter v posudzovaní akcií 
na oboch stranách. Domáce 
viedli aj o 11 gólov – 31:20 
v 55. minúte zápasu. Hrali sme 
bez operovanej Kalaninovej.

KA

Po prehre 
výhra

Prvoligoví hokejisti micha-
lovskej Dukly prehrali vysoko 
v Prievidzi 1:8 a v zapätí hos-
tili celok Považskej Bystrice 
s ktorým vyhrali 8:2. Po dob-
rom výkone a už pod novým 
vedením trénera Dušana Ka-
pustu, ktorý mal v zápase de-
but. O góly sa podelili: Minčák 
2, Barna, Zalužický, Macík, 
Miľovčík, Sabol a B. Štefan. 
Spoľahlivo nám zachytal gól-
man Glevaňák, ktorý prišiel 
na hosťovanie z Kežmarku. 
Po 29. kole Michalovčania sú 
na predposlednom 15. mies-
te s 30 bodmi a skóre 88:112. 
Za nami je už iba celok No-
vých Zámkov s odstupom 13 
bodov. Mužstvo si vytýčilo za 
cieľ umiestnenie do 12. mies-
ta, ktoré zaručuje postup do I. 
kola play off.                      (Ka) 

Pozvánka na streetBall
1.BK Michalovce pozýva širokú verejnosť na veľký streetballový 
turnaj pod názvom „STREETBALL POD STRECHOU“, ktorý sa 
uskutoční dňa 30. decembra 2008 v novej športovej hale so začiat-
kom od 9.00 hod. Hrať sa bude na štyroch ihriskách v kategóriách 
chlapci, dievčatá, muži, ženy od 9 do 99 rokov. Jednotlivé kategórie 
budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Družstvo tvoria 
traja hráči a jeden náhradník. Registrácia hráčov začína v uvedený 
deň o 9.00 hod., pre účastníkov sú pripravené súťaže v trojkových 
pokusoch a reklamné predmety s logom 1.BK. Zápisné je zdarma, 
záujemcovia si musia priniesť športovú obuv. Záujemcovia bližšie 
informácie obržia na tel.čísle: 0905234485.                                      nk

Príde 
levanger

V III. kole Pohára víťazov 
pohárov vyradila michalovská 
IUVENTA francúzsky celok LE 
HAVRE. Postúpila tak do IV. 
kola. V ňom sa stretne s nór-
skym celkom LEVANGER. 
Prvý zápas sa hrá u nás 8. feb-
ruára budúceho roku. Odveta 
o týždeň u súpera. Nórky nie 
sú pre IUVENTU neznámou. 
Michalovce ich v Pohári EHF 
už vyradili. Verme, že úspech 
zopakujú aj teraz.                 (ka)

V uplynulých dňoch vyvr-
cholila v Galante dlhodobá I.liga 
mužov v jude play off zápasmi 
štyroch najlepších družstiev. Vy-
nikajúci úspech dosiahli judisti 
JC Gama Michalovce, ktorí v I.
lige celkove obsadili 3.miesto, čo 
je historické umiestnenie nášho 
družstva v tejto najvyššej súťa-
ži. V prvom stretnutí sa stretol 
náš kolektív s favoritom ligy a 
neskorším víťazom STÚ Slávia 
Bratislava, ktorému podľahol 

1:6. V súboji o bronzovú priečku 
zvíťazilo naše družstvo nad FC 
Pezinkom 4:3 a tým si vybojova-
lo bronzové medaily. O úspech 
JC Gama Michalovce sa pričinili 
títo pretekári: Norbert Kosznár, 
Michal Vasiľ, Filip Šoška, Mi-
roslav Dzúr, František Nagy, 
Marek Komloš, Michal Chudík, 
Vladimír Maščeník, Martin Sla-
bý a Peter Kolesár. Trénerom 
družstva je Viliam Kohút, prezi-
dentom klubu Peter Maščeník.

Dom Matice slovenskej v Ko-
šiciach v spolupráci so Strednou 
priemyselnou školu hutníckou 
v Košiciach usporiadal 5. ročník 
celokrajského Matičného turnaja 
stredoškolákov v stolnom tenise. 
Vynikajúci úspech dosiahol Ján 
ŠOLTéS z Osemročného gymná-
zia Michalovce, ktorý v silnej kon-

kurencii v rámci Košického kraja 
obsadil celkove 1.miesto pred Pat-
rikom Poradským zo Strednej od-
bornej školy Moldava n/B. a Ma-
rekom Fedoročkom z Gymnázia 
na Alejovej v Košiciach. Ocenenia 
najúspešnejším odovzdal riaditeľ 
košického Domu matice sloven-
skej Ing. František Mrva.          nk

www.chudnete.sk/rika
www.pracadoma.sk/rika

Smer – SD usporiadal v telo-
cvični siedmej základnej školy 
už 7. ročník turnaja v stolnom 
tenise. Súťažilo sa v kategóriách  
muži, ženy a žiaci. Bol to turnaj 
troch generácii. Najmladší hráč 
Stanko Dermek mal 6 rokov 
a najstarší Beďo Bliščák 68 rokov. 
Bol to turnaj osobností. Zahra-
la si v ňom poslankyňa NR SR 
PhDr. Ľubica Rošková, riaditeľ 
pobočky Tatrabanky Ing. Rado-
mír Trčka, riaditeľka KGZ Mgr. 
Marianna Maruničová a hlav-
ným rozhodcom bol riaditeľ Da-
ňového úradu Michalovce Ing. 
Jozef Sokologorský. Po skončení  
turnaja prví traja v každej kate-
górii dostali diplomy a hodnotné 
vecné ceny. Podujatie sponzoro-

vali Smer - SD a Mestský úrad 
Michalovce. Turnaj otvorila ria-
diteľka Domu dôchodcov a pod-
predsedníčka Smeru – SD Dr. 
Repovská. Víťazi jednotlivých 
disciplín: ženy - Ing. Anna Kuš-
nírová, muži - Ing. Radomír Tr-
čka, štvorhra mužov - Ing. Ra-
domír Trčka, Marián Sabovčík, 
zmiešaná štvorhra - Ing. Iveta 
Dermekov, Ladislav Uhrín, žia-
ci - Tomáš Rác.

Na záver nechýbalo aj tra-
dičné občerstvenie, pričom 
účastníci vyslovili prianie zú-
častniť sa aj budúceho ročníka. 
Poďakovanie patrí aj vedeniu 
7. ZŠ Michalovce za vytvorenie 
výborných podmienok. 

Dr. Ján Mikula

turnaj v stolnom tenise 

Futbalisti zimujú piaty
Skončila sa prvá futbalová 

liga. Náš zástupca – MFK Zem-
plín Michalovce v jesennej časti 
získal celkovo 30 bodov a patrí 
mu piate miesto v 12-člennom 
peletóne. Súperom nastrieľal 30 
gólov a inkasoval 21. Naším naj-
lepším strelcom je Jozef Gašpar 

a patrí mu jesenný primát v I. 
lige. Teraz prebieha zimná príp-
rava. Jarná časť sa začne 19. ko-
lom a Michalovčania 28. febru-
ára privítajú rezervu účastníka 
Corgoň ligy – Dunajskú Stredu. 
Michalovský káder vedie tréner 
Mikuláš Komanický.               ka

iuventa zdolala škP

úspešní muži 
Jc gama michalovce

víťazom matičného 
turnaja Ján šoltés


