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Poslanci schválili 
záverečný účet mesta

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Obvodný úrad Michalovce, mesto Michalovce 

a Zväz protifašistických bojovníkov 

Vás pozývajú 

na pietny akt kladenia
vencov pri príležitosti 64. výročia 

víťazstva nad fašizmom
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Po  schválení  úvodných  ro-
kovacích  bodov  poslanci  od-
súhlasili požiadavku zástupcov 
firmy Tatra Real, a.s., vlastníka 
rozostavanej  tržnice,  o  mož-
nosť  vystúpiť  na  rokovaní 
mestského zastupiteľstva. Pod-
nikatelia vo svojom príspevku 
objasnili  poslancom  súčasnú 
situáciu  pri  výstavbe  tržnice 
z pohľadu majiteľa a investora. 
Deklarovali  záujem  dostavať 
tržnicu  po  získaní  úverových 
finančných zdrojov.

Mestské  zastupiteľstvo 
schválilo správu o komplexnom 
riešení modernizácie verejného 
osvetlenia v meste a vstup mes-
ta do akciovej spoločnosti FIN.
M.O.S.  Bratislava,  ktorej  pred-
chádzala široká diskusia.

Ďalej sa zastupiteľstvo zao-
beralo  predloženým  materiá-
lom o činnosti mestskej  auto-
busovej  dopravy  za  uplynulý 
rok.  Nasledovala  informácia 
o  stave  kriminality  na  úze-
mí  mesta,  ktorú  v  spoluprá-
ci  s  Okresným  riaditeľstvom 
policajného  zboru  predložil 
náčelník mestskej polície. Ďal-
ším bodom programu bolo vy-
hlásenie  voľby  hlavného  kon-
trolóra mesta Michalovce.

Potom  už  nasledoval  balík 
ekonomických  bodov  roko-
vania,  ktoré  vyhodnocovali 
uplynulý rok. Najrozsiahlejším 
a  zároveň  najdôležitejším  bol 
záverečný účet mesta. Poslanci 

schválili  celoročné  hospodá-
renie mesta za rok 2008 s pre-
bytkom rozpočtu a zostatkom 
finančných  prostriedkov  vo 
výške  461  tisíc  eur  a  jeho 
rozdelenie  do  fondu  ochrany 
psov,  fondu  pešej  zóny,  fondu 
rozvoja  bývania  a  rezervných 
fondov. Poslanecký zbor odob-
ril výročné správy technických 
služieb  a  mestského  kultúr-
neho strediska za minulý  rok. 
Rozpočtovým  opatrením  č.  2 
mestské  zastupiteľstvo  schvá-
lilo zmenu rozpočtu znížením 
bežných  príjmov  o  367  tisíc 
eur  z  dôvodu  krátenia  podie-
lových daní od štátu ako pria-
my  dôsledok  prehlbujúcej  sa 
hospodárskej  krízy.  Rozdiel 
medzi  príjmami  a  výdavkami 
bežného  a  kapitálového  roz-
počtu  predstavuje  po  úprave 
schodok  vo  výške  6  387  tisíc 
eur. Tento je krytý prebytkom 
bežného  rozpočtu  a  finanč-
ných  operácií  na  vyrovnanie 
rozpočtu mesta.

Zo  súboru  majetkopráv-
nych záležitostí stojí za zmien-
ku zámena nehnuteľností me-
dzi mestom Michalovce a VÚC 
Košice,  ktorá  rieši  vlastníctvo 
pozemkov  v  súvislosti  s  pri-
pravovanou  stavbou  okružnej 
križovatky ulíc Vinianska ces-
ta – Partizánska ulica.

V  programe  rokovania  na-
sledovali výsledky výberových 
konaní  na  prenájom  nebyto-

vých  priestorov  a  schválenie 
spolufinancovania  projektu 
Centrum  pre  zhodnocovanie 
biologicky  rozložiteľného  od-
padu a gastroodpadu v Micha-
lovciach.

Ďalší  blok  programu  bol 
venovaných  legislatívnym 
úpravám  všeobecne  záväzných 
nariadení  (VZN)  mesta  o  náj-
me  bytov,  držaní  psov  a  návr-
hu  VZN  o  užívaní  verejných 
priestranstiev.  Zvlášť  úprava 
VZN  o  podmienkach  držania 
psov  na  území  mesta  vyvolala 
diskusiu, v  závere ktorej mest-
skí  zákonodarcovia  odobrili 
možnosti voľného pohybu psov 
len  na  vyhradených  miestach 
a  povinnosť  majiteľa  mať  pri 
„venčení“ psa pri sebe pomôcky 
na  odstránenie  exkrementov. 
Táto  úprava  umožní  mestskej 
polícii zasiahnúť pri porušovaní 
nariadenia nedisciplinovanými 
majiteľmi domácich zvierat.

Záver  patril  interpeláciám 
poslancov  a  diskusii.  Všetky 
uznesenia  mestského  zastupi-
teľstva  sú  v  plnom  znení  zve-
rejnené na našej stránke www.
michalovce.sk.

Po  skončení  rokovania 
mestkého  zastupiteľstva  po-
slanci pokračovali zasadnutím 
valného  zhromaždenia  spo-
ločnosti  Mistral,  s.r.o.  a  spo-
ločnosti  Služby  mesta  Micha-
lovce, s.r.o.

Iveta Palečková

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli v utorok 28. apríla už na svojom pätnástom 
rokovaní. Program obsahoval viac ako dvadsať rokovacích bodov.

Tak  ako  každý  rok,  aj  ten-
tokrát sa vedenie mesta stretlo na 
verejných zhromaždeniach obča-
nov  so  svojimi  voličmi.  Verejné 
zhromaždenia  občanov  sa  usku-
točňovali  postupne  každý  pra-
covný deň od 15. do 24. apríla vo 
všetkých volebných obvodoch. 

V úvodnom vstupe primátor 
mesta Viliam Záhorčák  bilanco-
val najdôležitejšie aktivity mesta 
v minulom roku a zároveň pre-
zentoval  priority  mesta  na  rok 
2009.  V  diskusii,  ktorá  nasle-
dovala,  vystúpili  obyvatelia  jed-

notlivých častí mesta so svojimi 
otázkami  a  problémami,  ktoré 
ich trápia. Najčastejšie rezonova-
la otázka opráv a údržby chodní-
kov a ciest,  starostlivosť o zeleň 
v  medziblokových  priestoroch, 
nedisciplinovaní  majitelia  psov 
a problémy s vodou.

Primátor reagoval na väčšinu 
pripomienok v závere zhromaž-
denia. Ostatné odpovede dosta-
nú  občania  písomne  na  svoju 
adresu.  Riešením  problémov, 
ktoré nastolili obyvatelia mesta, 
poveril  primátor  jednotlivých 

vedúcich  zamestnancov  úradu. 
Podľa primátora Viliama Záhor-
čáka: „Verejné zhromaždenia sú 
najlepšou  príležitosťou  dozve-
dieť sa od občanov, ako hodno-
tia našu prácu. Radi si vypoču-
jeme aj kritické poznámky, lebo, 
ako sa hovorí, kritika  je pomoc 
zdarma.“

V  ďalších  číslach  nášho 
dvojtýždenníka  vám  postupne 
priblížime  otázky  a  odpovede, 
ktoré zazneli na verejných zhro-
maždeniach občanov.

ipa

Podnetná diskusia s vedením mesta

Je taký deň, pýtam sa 
však, prečo deň,
keď povinne si máme na 
mamy spomínať.
Čo všetko dieťa by malo 
a nepovinne preň
dávať mame denne 
a v každej chvíli snáď!

Na to milovaný syn či 
dcéra nemá.
Kol mám zájdeme len 
pre sladký nektár.
Inak je naša láska k ma-
mám nemá.

Koľko tých prejavov 
vďaky bolo? Len pár?

Aj to nie je pravda. Zrá-
taš to – pozde.
Neskoro si spomenieš na 
svoje dlhy.
Keď tvojej dobrej matky 
už tu nebude.
Spomenieš si však, prečo 
oči mám zvlhli,

keď sme od nich odchád-
zali. S nevďakom!
A predsa mali nás naše 

mamy rady.
Mamy sa na nás dívajú 
svojím zrakom
a v tom zraku je dosť 
presladenej pravdy.

Nuž vďačme za to, že 
o lásku našich mám
sa nikdy nemusíme báť. 
Sú to mamy,
ktorých láska je nepre-
konateľná priam.
Kedyže sa poučíme od 
mám sami.

Juraj Duda

Láska mám

Novelou zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
v znení neskorších predpisov vyplývajú povinnosti súvisiace 

s reguláciou fajčenia na verejných miestach.
V zmysle novely od 1.4.2009 je 

zákaz fajčenia v úradných budovách 
Kontrolu a sankcie za porušenie zákona 

vykonávajú orgány verejného zdravotníctva, 
ktoré v prípade zistenia nedodržania zákona 

uložia pokutu od 331 do 3 319 €.

Upozorňujeme všetkých klientov 
na dôsledné dodržiavanie tohto zákona 

– zákaz fajčenia v budovách Mestského úradu v Michalovciach.

Koncom apríla otvorili v Trebi-
šove výstavu maliarky Zemplína 
Ľudmily Lakomej – Krausovej. 
Výstava má názov Dedičstvo ot-
cov. Na otvorení sa okrem oboch 
primátorov – z Michaloviec V. 
Záhorčáka a z Trebišova V. An-
ďala zúčastnil aj greckokatolíc-
ky arcibiskup  Mons. J. Babják. 
Doposiaľ sa maliarka predsta-
vila na 51 samostatných a 132 
kolektívnych výstavách nielen 
na Slovensku, ale aj Ukrajine, 
v Maďarsku, Poľsku, Českej re-
publike, Nemecku a Rakúsku. 
Výstava potrvá do konca mája.



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Po verejných stretnutiach
s občanmi

O tom, čo sa deje v našom okolí, sa dozvedáme rôznymi formami. 
To čo trápi obyvateľov mesta Michalovce, sa vedenie mesta môže do-
zvedieť z rôznych ankiet, z pripomienok vhodených do schránky vo ves-
tibule mestského úradu, z rubriky na kladenie otázok na internetovej 
stránke mesta, či individuálnymi návštevami  na mestskom úrade. 

Jednou z foriem sú aj verejné stretnutia s občanmi. Od 15. apríla 
do 24. apríla prebehli takéto stretnutia v jednotlivých volebných ob-
vodoch. Všetky začínali o 17. hodine. Na týchto stretnutiach sa okrem 
najvyšších predstaviteľov mesta zúčastnili aj predstavitelia organizácií 
zriadených mestom, poskytujúcich niektoré služby obyvateľom a ve-
dúci jednotlivých odborov mestského úradu. Prítomná bola aj hlavná 
kontrolórka mesta Michalovce. 

V príprave týchto stretnutí bol uverejnený aj harmonogram v Mi-
chalovčanovi i na internetovej stránke mesta a pozvánky boli v pred-
stihu doručené i občanom mesta. O tom, že tieto stretnutia sú dôležité, 
sme sa presvedčili podľa tém, ktoré na nich zaznievali. Obyvateľom 
mesta záleží na poriadku, kriticky vnímajú dianie vo svojom okolí, 
majú ochotu nielen veci pomenúvať, ale navrhovať i riešenia. 

V každom volebnom obvode sa témy diskusných vystúpení venovali 
špecifickej problematike. Z najčastejších pripomienok to boli: neuteše-
ný stav chodníkov a zelene po rozkopávkach, označenie prechodov pre 
chodcov, zlý stav niektorých ciest a chodníkov, problematika venčenia 
psíkov, návrhy na výrub niektorých stromov, požiadavky na činnosť 
mestskej polície, na meranie rýchlosti áut v niektorých lokalitách, di-
voké skládky TKO, ochrana životného prostredia, špinavá voda vo ve-
rejných vodovodoch pri poruchách, neporiadok pri niektorých kontaj-
neroch na TKO, nepokosená tráva na niektorých pozemkoch, plechové 
garáže na parkoviskách, separovaný zber, stav verejného osvetlenia, 
vysielanie TV Mistral, parkovanie áut na zeleni a chodníkoch, vanda-
lizmus na autobusových zastávkach a budovách. 

Okrem takýchto tém boli aj niektoré špecifické návrhy. Pozvať om-
budsmana na návštevu Michaloviec na stretnutie s občanmi, riešiť 
zriadenie záchytky v meste, zmeny termínov prevádzkovania letných 
terás, vybudovanie prístreškov na kontajnery TKO a separovaný zber, 
vybudovanie ihriska v lokalite Angi mlyn, vysunuté pracovisko mest-
skej polície, postih rodičov detí, ak hrajú hokej a futbal na chodníku, 
zriadenie poslaneckej kancelárie, lávka cez Laborec do Kerty, trest za 
požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, na zlodejov a porušova-
teľov poriadku zaviesť „trest dereša“. 

Všetky pripomienky občanov boli zaznamenávané a viacerými sa 
budeme zaoberať na jednotlivých úrovniach fungovania služieb pre 
občanov. Máme záujem o kontakty s občanmi, vnímame ich problé-
my a hľadáme riešenia na skvalitnenie života v meste. Všetkým, ktorí 
sa zúčastnili týchto verejných stretnutí, chcem poďakovať za aktívnu 
účasť. Vážime si váš záujem a prosíme o strpenie pri riešení vami po-
menovaných problémov. 

                                  MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

aktivity primátora
20.4.    prijatie hádzanárok Iuventy Michalovce- víťaziek WHIL
20.4.    verejné zhromaždenie občanov VI. volebného obvodu    
  – Topolianska ulica
21.4.    rokovanie s vedením SAD
21.4.    verejné zhromaždenie občanov V. volebného obvodu
22.4.    rokovanie mestskej rady
22.4.    účasť na vernisáži Ľ. Lakomej v Trebišove
22.4.    verejné zhromaždenie občanov VI. volebného obvodu    
  – Močarianska ulica
23.4.    účasť na podujatí 13. okresné Dni vody
23.4.    rokovanie s vedením MFK Zemplín Michalovce 
  a FK Topoľany
23.4.    verejné zhromaždenie občanov IV. volebného obvodu
24.4.    pracovné stretnutie s predsedom NR SR
28.4.    rokovanie mestského zastupiteľstva
28.4.   valné zhromaždenie spoločnosti Mistral, s.r.o
28.4.   valné zhromaždenie spoločnosti Služby mesta 
  Michalovce, s.r.o
29.4.   účasť na podujatí Pocta Štefánikovi
30.4.   otvorenie a účasť na IX. Jarných trhoch
1.5.     oslavy 1. mája, Jarná cena Michaloviec, 
  Podvihorlatský maratón

Občianske  združenie  Návrat 
pripravilo  pre  ochrancov  príro-
dy  a  návštevníkov  okolia  rieky 
Laborec  akciu  spojenú  s  čiste-
ním tejto našej rieky. Na poduja-
tie  prišlo  okolo  desať  dobrovoľ-
níkov. Podľa predsedu združenia 
Františka Džuppu nie sú z účasti 
sklamaní.  Ich  ambíciou  bolo 
upozorniť na to, že postoj k eko-
lógii je súčasťou úcty k rodnému 

mestu a  jej prírode, založiť pro-
spešnú  tradíciu  a  upozorniť  na 
to, že pozitívny postoj k vkusné-
mu okoliu by sa nemal končiť za 
bránami našich domov a dvorov. 
Počas  tejto  akcie  dobrovoľníci 
naplnili  20  vriec  s  odpadom, 
ktoré  vyviezli  pracovníci  TaZS. 
Ďalší odpad skončil vo veľkoob-
jemovom  kontajneri  pri  kasár-
ňach.                                        fedo

čistenie laborca

Životné prostredie okolo nás 
je čoraz hlučnejšie. Deň čo deň 
sme  vystavovaní  zvukom  rôz-
nej  intenzity.  Či  už  sú  to  autá 
na  cestách,  autobusy,  lomoz 
kadejakých  prístrojov  v  okolí, 
na  pracoviskách...  Aj  časté  po-
užívanie  mobilných  telefónov 
neprospieva nášmu sluchu. Ná-
hly  náraz  zvuku  môže  pretrh-
núť  tkanivá  vnútorného  ucha 
a  zanechať  jazvy,  ktoré  potom 
spôsobujú  stratu  sluchu.  Sprie-
vodným  javom  sú  už  ušné  še-
lesty,  bzučanie,  zvonenie  alebo 
hučanie  v  ušiach  alebo  hlave. 
Radšej  počúvajme  hudbu  tak, 
aby sme počuli doživotne a aby 
nenastalo ticho. Podľa štatistiky 
jeden z desiatich  ľudí  trpí  stra-
tou  sluchu  bez  rozdielu  veku. 
Zväz sluchovo postihnutých po-
máha občanom v komunikácií, 
v  informovanosti,  v  zabezpe-

čovaní  rehabilitačných  aktivít 
a  psychohygieny  komunikácie, 
v  prekonávaní  bariér  pri  stra-
te  sluchu,  pri  obhajobe  práv 
sluchovo  postihnutých.  Veľa 
ľudí  neobľubuje  nosiť  načúva-
cie  aparáty  z  rôznych  dôvodov. 
Niektorí ani len netušia ako vy-
zerajú  a  fungujú  tie  moderné. 
Využívajú  veľmi  jemnú  digitál-
nu  technológiu  na  zosilnenie 
zvukov  privádzaných  do  ucha. 
Je  možné  ich  umiestniť  hlboko 
do ušného kanála a sú praktic-
ky  neviditeľné.  Zriaďovaním 
poradenských centier na celom 
Slovensku  sluchovo  postihnutí 
získavajú  dôležité  informácie 
o tom, aby „lepšie“ počuli.  Na-
šich  postihnutých  občanov  od-
deľuje  od  spoločnosti  SLUCH 
a MY sa snažíme ich do spoloč-
nosti včleniť.

          Valéria Mitrová 

chráňme si svoj sluch

Ľudstvo  bolo  odpradávna 
ohrozované  infekčnými  choro-
bami  a  ich  epidémiami.  Až  do 
konca  18.  storočia  boli  okrem 
vojen a prírodných katastrof naj-
častejšou príčinou smrti a výraz-
ne skracovali život človeka. Pre-
vrat do tohto vývinu vniesli dva 
obrovské  lekárske  objavy,  a  to 
očkovanie a v 50-tych rokoch 20. 
storočia vynález antibiotík. Ploš-
né zavádzanie očkovania a ciele-
né využívanie antibiotickej  lieč-
by  v  20.  storočí  zdvojnásobilo 
očakávanú dĺžku života ľudí.

Na  Slovensku  sa  očkovanie 
zavádzalo  do  praxe  vždy  veľmi 
pohotovo a imunizačný program 
v  SR  dosiahol  vždy  krok  s  naj-
novšími poznatkami vedy v tejto 
oblasti. Každé dieťa v našej  spo-
ločnosti  má  byť  chránené  očko-
vaním  pred  závažnými  infekč-
nými ochoreniami a ich kompli-
káciami. Slovenská republika tak 
ako ostatné členské štáty Svetovej 
zdravotníckej  organizácie  prijala 
rozšírený  program  imunizácie  a 
riadi  sa  jej  odporúčaniami  i  od-
porúčaniami  Európskej  komisie. 
Spoľahlivé  štatistické  štúdie  do-
kazujú,  že  pravdepodobnosť  zá-
važného  poškodenia  dieťaťa  in-
fekčným  ochorením  je  neporov-
nateľne vyššia ako je poškodenie 
očkovacou látkou. Žiadna krajina 
vrátane Slovenska, by nedovolila 
registrovať  a  v  celoplošnom  me-

radle  aplikovať  očkovanie  látky, 
ktoré by mohli mať negatívne do-
pady na zdravie populácie.

MáMe spoločný cieľ 
- zdravie našich detí 

Spochybňovanie pravidelné-
ho  povinného  očkovania  neu-
váženými  prehláseniami  môže 
závažným  spôsobom  prispieť 
nie k ochrane,  ale k ohrozeniu 
zdravia detskej populácie. Zavá-
dzanie  použitými  čiastočnými, 
často  z  kontextu  vytrhnutými 
výsledkami  štúdií,  resp.  navá-
dzanie  rodičov  na  odmietanie 
očkovania  je  závažný  zásah  do 
zdravotnej  politiky  štátu,  týka-
júcej sa verejného zdravia.

Pri  posudzovaní  celého 
systému  očkovania  treba  mať 
stále  na  mysli,  že  dieťa,  kto-
ré  absolvuje  všetky  očkovania 
je  chránené  proti  jedenástim 
vážnym  infekčným  chorobám 
–  tuberkulóza,  záškrt,  čierny 
kašeľ,  tetanus,  žltačka  typu  B, 
osýpky, mumps,  ružienka, det-
ská obrna, hemofilové infekcie, 
pneumokokové  infekcie  –  čo 
treba  považovať  za  obrovskú 
investíciu  pre  zdravie  dieťaťa, 
ktorá vysoko prevažuje drobné 
nepríjemnosti, ktoré deti preží-
vajú pri očkovaní.

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

RÚVZ Michalovce 

infekčné choroby

Začiatkom apríla  tohoto  roku 
sme  sa  náhodou  štyria  pacienti 
z Humenného stretli na izbe uro-
logického oddelenia NsP Š. Kuku-
ru v Michalovciach. S takmer rov-
nakou diagnózou sme sa podrobi-
li  nevyhnutným  predoperačným 
vyšetreniam  a  následne  podstú-
pili  operačné  zákroky  u  primára 
MUDr.  Kertesa  a  MUDr.  Draba. 
Po  vyprchaní  anestézy  sme  sa 
pomaly prebúdzali na izbe. Zdra-
votné sestry neustále kontrolovali 
náš pooperačný stav, pýtali  sa,  či 
nás niečo nebolí a utešovali nás, že 
všetko bude v poriadku. Napodiv 
podľa  ich predpovedí  sa náš  stav 
zlepšoval, bolesti ustupovali a cí-
tili sme sa zo dňa na deň zdravší. 
I v nočných hodinách boli ochot-
né  s  úsmevom  na  tvári  nám  po-
dať liek proti nespavosti i bolesti. 
Endoskopická sestra Emília Jaro-
šincová,  ktorá  asistovala  pri  na-
šich  operáciách,  sa  niekoľkokrát 
počas  dňa  zastavovala  pri  našich 
lôžkach a zisťovala, ako sa cítime 
po  operácii.  Primár  MUDr.  Ker-
tes  a  MUDr.  Dráb  nám  podrob-
ne  vysvetlili,  aké  problémy  sme 
mali a ako  ich odstránili. Napriek 
tomu,  že  budova  nemocnice  je 
staršia,  poriadok  a  čistota  je  na 
vysokej  úrovni.  Po  týždňovom 
pobyte  na  urologickom  oddelení 
sme  sa  vrátili  k  svojim  rodinám 
do  Humenného.  Náš  zdravotný 
stav  sa  zo  dňa  na  deň  zlepšuje 
a  postupne  aj  zabúdame  na  pre-

došlé  problémy,  ktoré  nás  gnia-
vili a dohnali až do michalovskej 
nemocnice.  No  nezabudli  sme 
na  vynikajúcich  lekárov,  veľmi 
ochotné a snaživé zdravotné ses-
try  i  príjemné  a  čistotné  uprato-
vačky, pre ktorých je táto dôležitá 
práca nielen zamestnaním ale naj-
mä povolaním a poslaním, ktoré 
vyúsťuje do úprimného, ľudského 
až srdečného prístupu k paciento-
vi  v  snahe  mu  pomôcť  prekonať 
jeho zdravotné problémy, vyliečiť 
ho a poslať domov, aby si ešte dlhé 
roky užíval v zdraví.

V našom príspevku sa chceme 
osobitne  poďakovať  fundované-
mu odborníkovi, skúsenému or-
ganizačnému  a  riadiacemu  pra-
covníkovi  urologického  oddele-
nia primárovi MUDr. Kertesovi, 
ktorý okrem každodenných vizít 
aj počas nočnej služby vo večer-
ných hodinách sa zaujímal o na-
še uzdravovanie po operácii.

I  napriek  mnohým  prob-
lémom,  ktoré  už  dlhšiu  dobu 
pretrvávajú  v  našom  zdravot-
níctve,  najmä  zadĺženie  ne-
mocníc,  nedostatok  finančných 
prostriedkov,  vybavenie  naj-
novšími  modernými  diagnos-
tickými  prístrojmi  a  pomerne 
nízke  finančné  ohodnotenie 
zdravotníckych  pracovníkov, 
starostlivosť  o  pacientov  je  na 
vynikajúcej úrovni. 
V mene pacientov z Humenného 

Ivan Mihalič, Humenné 

Príkladná zdravotnícka 
starostlivosť

Nástroje  na  zmierenie  dô-
sledkov  krízy,  ktoré  využíva 
Európska únia i jednotlivé štá-
ty, ktoré  sú  jej  súčasťou  sa o.i. 
prejavila  i v úročení mikropô-
žičiek, ktoré RPIC Trebišov už 
desiaty  rok  realizuje  v  rámci 
Mikropôžičkového  programu 
v  okresoch  Trebišov,  Micha-
lovce,  Sobrance,  Humenné 
a Snina.

Úrok  je  pevný  počas  celej 
doby splácania pôžičky. Pre sta-
novenie  jeho výšky je rozhodu-
júci  deň  podania  žiadosti.  Kto 
takúto žiadosť podá po 8.4. 2009 
a bude spľňať všetky kritériá pre 
jej  poskytnutie,  môže  ju  získať 
až do zmeny sadzby NBS s úro-
kom 3,25 % p.a.

O mikropôžičku môže požia-
dať podnikateľský subjekt spľňa-
júci kritériá malého alebo stred-
ného  podnikateľa.  Poskytnuté 
prostriedky môžu byť použité na 
nákup strojov a zariadení, kúpu 
alebo  rekonštrukciu  nehnuteľ-
ností  pre  potreby  podnikania, 
nákup  výrobných  materiálov 
u výrobných spoločností, nákup 
tovarov pre firmy zaoberajúce sa 
obchodnými aktivitami.

Všetky  potrebné  informá-
cie  možno  získať  pri  osobnej 
návšteve  RPIC  Trebišov  na  Ul. 
M.R.Štefánika  na  poschodí  ob-
chodného centra Berehovo, tele-
fonicky na číslach 056/6681360-
2, príp. mailom na rpic@rpic.tv.  

Ing. Ján Petr

úroková sadzba 
sa opäť znížila

Niektorí starší ľudia sú veľmi 
vnímaví na vlastné ohrozenie ale 
aj na nešťastie  iných. Neraz  ich 
život ovládne priveľký strach.

Za účelom zbavenia sa tohto 
prílišného  strachu  je  dobré  sa 
o  tom  porozprávať  s  niekým 
z  rodiny,  s  dobrým  známym, 
prípadne  s  lekárom  alebo  sa 
obrátiť  na  niektorú  z  krízových 
liniek dôvery. Ďalej sa vyhýbaj-
te správam o zločine, nesledujte 
drastické  a  kriminálne  príbehy 
a  radšej  sa  snažte  vyhľadávať 
dobré  správy,  upokojujúce  číta-
nie a príjemné stretnutia s pria-
teľmi.

Niektorí  starší  ľudia  môžu 
byť dokonca vystavení i násilné-
mu  správaniu  sa  ostatných  čle-
nov  rodiny.  Spočiatku  to  môže 
mať  miernejšie  prejavy.  Odpo-
rúča sa preto netrpieť od prvých 
príznakov  obmedzovanie  a  út-
lak. Nikto nie je povinný znášať 
nadmerný  hluk,  urážanie,  vý-
smech a pod.

Nepripusťte,  aby  vám  prí-
buzní hovorili: „Ty už nič nepo-
trebuješ, aj tak nikam nechodíš, 
to  je  pre  teba  dobré,  to  ti  bude 

stačiť!“ a podobne. Takéto sprá-
vanie  sa  môže  neskôr  zmeniť 
na násilie. Vo vlastnej rodine má 
každý človek právo na ochranu, 
pomoc a pocit bezpečia.

Neodpovedajte  na  inzeráty 
a nekontaktujte sa s podomový-
mi  obchodníkmi  bez  vedomia 
vašich príbuzných, susedov ale-
bo  dobrých  známych.  Často  sa 
stáva, že starší ľudia prídu ľahko 
o svoje úspory z dôvodu príliš-
nej dôverčivosti.

Dajte  vaše  telefónne  číslo 
známym a susedom a dohodnite 
sa na vašej  vzájomnej pravidel-
nej  kontrole.  Možnosť  zdravot-
nej nevoľnosti  je u vás podstat-
ne vyššia a takáto kontrola vám 
môže zachrániť život.

Nebuďte  príliš  dôverčivý 
a  zamykajte  si  byt,  aj  keď  idete 
von len na krátku dobu. Mladší 
páchatelia túto dobu vedia dob-
re využiť vo váš neprospech. Ne-
schovávajte si kľúče pod rohož-
ky, do kvetináčov a na podobné 
pre  páchateľa  ľahko  detektova-
teľné miesta.

JUDr. Bartolomej Kudroč, 
náčelník MsP Michalovce

strach a násilie 
na senioroch

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.

Téma: problematika rómov na angi mlyne
Hostia: Ing. Martin Štunda, referent MsÚ pre marginalizované skupiny, 

Bc. Ladislav Horváth, Občianske združenie Nová cesta

záznaMy
od nedele denne o 14.00 hod.

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva Michalovce 
zo dňa 28. 4. 2009

noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
cetv 

denne o 09:00, 21:00, 03:00

tv patriot 
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45

pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Pravoslávni  veriaci  micha-
lovsko- košickej eparchie (die-
cézy)  oslávili  prvýkrát  spolu 
so  všetkými  ostatnými  pravo-
slávnymi  na  svete  tajomstvá 
Veľkej  noci-  Paschy,  ktoré  sú 
pre pravoslávnych najvýznam-
nejšími  sviatkami  roka.  Litur-
gické  oslavy  vyvrcholili  sláv-
nostnou  rannou  bohoslužbou 
(utreňou)  a  svätou  liturgiou 

na  oslavu  Kristovho  Zmŕt-
vychvstania  uplynulú  nedeľu. 
Súčasťou  pravoslávnych  osláv 
Veľkej  noci  bolo  aj  tradičné 
svätenie  jedál.  Veľkonočným 
obradom v michalovskej aj ko-
šickej katedrále predsedal arci-
biskup  michalovsko-  košický 
vladyka Juraj. 

Úrad eparchiálnej rady 
pravoslávnej Cirkvi v Michalovciach

Pravoslávni kresťania 
oslavovali
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Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 
výberové KonAnIe nA obsAdenIe fUnKcIí rIAdITeľ/KA 

Základnej školy, Švermu 6, Michalovce
Základnej školy, Moskovská 1, Michalovce

Základnej školy, Komenského 1, Michalovce
Základnej školy, Školská 2, Michalovce

Základnej školy, Okružná 17, Michalovce
Základnej školy, Krymská 5, Michalovce

Základnej školy Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce 

Názov zamestnávateľa: príslušná vyššie uvedená základná škola
Požadované kvalifikačné predpoklady:
-  ukončené vysokoškolské vzdelanie v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  republiky č. 41/1996 

Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických  zamestnancov v znení neskorších predpisov,
-  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
-  absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.  o odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky: 
-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-  manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu,
-  znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek základných škôl,
-  spracovanie písomnej koncepcie rozvoja školy,
-  komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
-  práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné),
-  absolvovanie výberového konania pohovorom.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá:
-  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-  profesijný životopis,
-  overené doklady o vzdelaní,
-  potvrdenie o pedagogickej praxi,
-  písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
-  doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov je potrebné doručiť v termíne
 do 15. mája 2009 do 12.00 h (hmotnoprávna podmienka) v zalepenej obálke 

s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/ka - príslušná základná škola - neotvárať“ na adresu: 
Mestský úrad - odbor školstva, kultúry a športu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Miesto a termín výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné kritériá 
a predložia požadované doklady, oznámi rada školy písomne v stanovenej lehote.

Michalovce 30. apríla 2009                                                                             Viliam Záhorčák, primátor, v. r. 

Poznámka: V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní na viac škôl účastník musí predložiť 
žiadosť o účasť  vo výberovom konaní na každú školu osobitne.

Ďalšie informácie: tel.: 056 68 64 121- Beáta Paľovčíková - odbor školstva, kultúry a športu, č. d. 121 

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 
výberové KonAnIe nA obsAdenIe fUnKcIí rIAdITeľ/KA 

Materskej školy, Fraňa Kráľa 78, Michalovce
Materskej školy, Školská 5, Michalovce

Materskej školy, Komenského 2, Michalovce
Materskej školy, Masarykova 30, Michalovce

Materskej školy, Okružná 19, Michalovce
Materskej školy, Leningradská 1, Michalovce

Materskej školy, Švermu 8, Michalovce

Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce – Mestský úrad
Požadované kvalifikačné predpoklady:
-  ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie – pedagogického smeru v zmysle vyhlášky Minister-

stva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických  
zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
Iné kritériá a požiadavky: 
-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-  manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu,
-  znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek materských škôl,
-  spracovanie písomnej koncepcie rozvoja školy,
-  komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
-  práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné),
-  absolvovanie výberového konania pohovorom.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá:
-  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-  profesijný životopis,
-  overené doklady o vzdelaní,
-  potvrdenie o pedagogickej praxi,
-  písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
-  doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov je potrebné doručiť v termíne
 do 15. mája 2009 do 12.00 h (hmotnoprávna podmienka) v zalepenej obálke 

s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/ka - príslušná materská škola - neotvárať“ na adresu: 
Mestský úrad - odbor školstva, kultúry a športu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Miesto a termín výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné kritériá 
a predložia požadované doklady, oznámi rada školy písomne v stanovenej lehote.

Michalovce 30. apríla 2009                                                                             Viliam Záhorčák, primátor, v. r. 

Poznámka: V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní na viac škôl účastník musí predložiť 
žiadosť o účasť  vo výberovom konaní na každú školu osobitne.

Ďalšie informácie: tel.: 056 68 64 121- Beáta Paľovčíková - odbor školstva, kultúry a športu, č. d. 121 

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 
výberové KonAnIe nA obsAdenIe fUnKcIe rIAdITeľ/KA

Základnej umeleckej školy, Štefánikova 20, Michalovce

Názov zamestnávateľa: Základná umelecká škola, Štefánikova 20, Michalovce

Požadované kvalifikačné predpoklady:
-  ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, II. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie požadovaného 

smeru v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedago-
gickej spôsobilosti pedagogických  zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky: 
-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-  manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu,
-  znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov,
-  spracovanie písomnej koncepcie rozvoja školy,
-  komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
-  práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné),
-  absolvovanie výberového konania pohovorom.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá:
-  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-  profesijný životopis,
-  overené doklady o vzdelaní,
-  potvrdenie o pedagogickej praxi,
-  písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
-  doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov je potrebné doručiť v termíne
 do 15. mája 2009 do 12.00 h (hmotnoprávna podmienka) v zalepenej obálke 

s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ /ka - Základná umelecká škola, 
Štefánikova 20, Michalovce - neotvárať“ na adresu: 

Mestský úrad - odbor školstva, kultúry a športu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Miesto a termín výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné kritériá 
a predložia požadované doklady, oznámi rada školy písomne v stanovenej lehote.

Michalovce 30. apríla 2009                                                                             Viliam Záhorčák, primátor, v. r. 

Ďalšie informácie: tel.: 056 68 64 121- Beáta Paľovčíková - odbor školstva, kultúry a športu, č. d. 121 

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 
výberové KonAnIe nA obsAdenIe fUnKcIe rIAdITeľ/KA

Materskej školy S. H. Vajanského 5, Michalovce

Názov zamestnávateľa: Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce

Požadované kvalifikačné predpoklady:
-  ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie – pedagogického smeru v zmysle vyhlášky Minister-

stva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických  
zamestnancov v znení neskorších predpisov,

-  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky: 
-  bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-  manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu,
-  znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek materských škôl,
-  spracovanie písomnej koncepcie rozvoja školy,
-  komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
-  práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné),
-  absolvovanie výberového konania pohovorom.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá:
-  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
-  profesijný životopis,
-  overené doklady o vzdelaní,
-  potvrdenie o pedagogickej praxi,
-  písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
-  doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov je potrebné doručiť v termíne
 do 15. mája 2009 do 12.00 h (hmotnoprávna podmienka) v zalepenej obálke 

s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/ka - Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce 
- neotvárať“ na adresu: 

Mestský úrad - odbor školstva, kultúry a športu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Miesto a termín výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné kritériá 
a predložia požadované doklady, oznámi rada školy písomne v stanovenej lehote.

Michalovce 30. apríla 2009                                                                             Viliam Záhorčák, primátor, v. r. 

Ďalšie informácie: tel.: 056 68 64 121- Beáta Paľovčíková - odbor školstva, kultúry a športu, č. d. 121 
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1. ii. zš, jána šverMu č. 6
Martina Rázusa 1-17
Prof. Hlaváča 2-40

2. viii. zš, Kpt. nálepKu 18
A. S. Makarenku, Pasáž
A. Bernoláka
Fraňa Kráľa 1-17, 2-14
Jána Hollého 1,3,5,7,9 
Kpt. Nálepku, Pri sýpke
Nám.osloboditeľov 2-82
P. I. Čajkovského 9-19
Petra Jilemnického 2-30
Sama Chalupku 2-22
Štefánikova 2-38
Š. Kukuru
Špitálska 1-17
Jaroslawská

3.MsKs, náM. osloboditeľov 25
A. Markuša, Duklianska
A. Sládkoviča, K. Kuzmányho
Masarykova 8-56
Maxima Gorkého
Nám.26. novembra
Nám.osloboditeľov 1-81
Námestie slobody, Obchodná
Obrancov mieru
Prof. Hlaváča 1-5
Štefánikova 11-21

4. GyMnáziuM, ľ. štúra č.16
A.V. Suvorova, Gorazdova
Čsl. armády, Farská, Fr. Kubača
Jána Hollého 2-46,
Koceľová, Kostolné námestie
Ľud.Kukorelliho,Ľudovíta Štúra
M. I. Kutuzova, Mojmírova
Nábr.J.M. Hurbana
Rastislavova, Samova
Svätoplukova,Užhorodská 8-76
V. I. Čapajeva, Verbovčík

5. iii. zš, MosKovsKá č. 5
Jána Hollého 55-95
Petra Jilemnického 38-54

6. GyMnáziuM, ľ. štúra č. 16
Jána Hollého 48-56
Sibírska, Ukrajinská, Uralská, 
Užhorodská 1-13, 
Zakarpatská 9-1

7. czš, volGoGradsKá č.2
Bieloruská, Moldavská, Moskovská 1-3
Užhorodská 15-35
Volgogradská 1, Zakarpatská 1-7 

8. iii. zš, MosKovsKá č. 5
J. Hollého 97-113, 64-78
Moskovská 5-9
Petra Jilemnického 56-64
Volgogradská 6-12

9. vii. zš, KryMsKá č. 5
Krymská, Moskovská 14-24
Kyjevská, Plynárenská

10. Xviii.Mš, leninGradsKá 1
Leningradská, Minská
Moskovská 2-12, Odeská

11. soš technicKá, KapušiansKa č. 6
Meďovská, Mlynská
Kapušianska, Tichá
Samuela Tešedíka,
Vrbovská, Užhorodská 78-88
 
12. ii. Mš, Fr. Kráľa 78
Fraňa Kráľa 16-82, 19-55, F. Hečku, I. Krasku
J. Alexyho
J. Jessenia. J. Kollára
J. Kostru, Lastomírska
M. Aleša, Okružná 3,4
P. I. Čajkovského 2-34
Petra Jilemnického 1-99
Špitálska 6-20
S. Chalupku 11-23, 24-66
Štefana Tučeka, Záhradná

13. ovúagro, špitálsKa č. 12
J. Murgaša 1-47

14. iv. zš, KoMensKého č. 1
J. Murgaša 49-71, J. Matúšku, Saleziánov, 
Špitálska 19-21

15. iv. zš, KoMensKého č. 1
J. Murgaša 2-26
Okružná 9-15
Jana A. Komenského

16. vi. zš, oKruŽná č. 17 
Okružná 21-31, 100-114
Pri mlyne, Továrenská
Štefánikova 44 -98

17. vi. zš, oKruŽná č. 17
Okružná 56-98

18. iv. zš, KoMensKého 1
Okružná 10-54

19. ii. zš, jána šverMu č. 6
Jána Švermu 2-8
Masarykova 70-84
Martina Rázusa 2-8
Štefánikova 23-45

20. cMš Mš, jána šverMu 4
Jána Švermu 1-27

21.XXii. Mš, jána šverMu 8
Humenská
Masarykova 92-106
Slovenská, Staničná
Štefánikova 51-67 
Milovaná

22. Xii. Mš MočariansKa 119
Betlenovce, Elektrárenská
Močarianska, Pekárenská
Krasnovská, J. Barča-Ivana

23. soš zdravotnícKa MasaryKova č. 27
A. I. Dobrianskeho
A. S. Puškina, Andreja Kmeťa
Cyrila a Metóda 1-29,2-42, 53
Gen. Petrova, Mirka Nešpora
J. G. Tajovského
Jonáša Záborského
L. N. Tolstého, Timravy
Masarykova 1-57
P. O. Hviezdoslava 2-44
Pribinova, Štefana Moyzesa
Vyškovská

24. i. zš, t. j. Moussona č. 4
Agátová, Boženy Němcovej
Cyrila a Metóda 31-51, 44-62
Hrádok, J. A. Gagarína
J. Ľ. Holubyho, J. Kalinčiaka
Jána Palárika, Jura Jánošíka
J. Palkoviča, M. Koperníka
N.V. Gogoľa, Odbojárov
P. J. Šafárika, T. J. Moussona
P. O. Hviezdoslava 44-72, 3-21
S. H. Vajanského, Svornosti
Terézie Vansovej, Zemplínska, J. I. Bajzu, J. Bottu, 
Hrnčiarska Kamenárska, Remeselnícka, 
Tehliarska

25. FarMa topoľany,letná 4
Topolianska, Jarná, Letná

26. soš technicKá, partizánsKa č. 1
Nad Laborcom 2-8
Partizánska 1-23, Školská

27. Kd, nad laborcoM 18
Andreja Hrehovčíka
Konečná, Rybárska
M. Kukučína, M. Gerbu
Nad Laborcom 26-50, 

28. tazs, partizánsKa č. 57
1. mája, 9. mája
Dr. Vlada Clementisa
Eda Urxa, J. Fándlyho
Janka Borodáča, Krátka
Laca Novomeského, Lúčna
Martina Benku
Miloša Uhra
Partizánska 27-83, 28-64
Pavla Horova, SNP, Široká
Úzka, Višňová, Vila Real,
Samuela Tomašika, 
Žabany

29. súKroMná zuš borovicová 1
Borovicová, Brestová, Brezová, Jedľová
Liesková, Lipová, Smreková,
Sosnová, Topoľová, Partizánska 66-74

30. sluŽby Mesta Michalovce, s.r.o. 
partizánsKa 23
Astrová, Fialková, Margarétová
Michala Bónu, Muškátová, Narcisová 
Partizánska 2-20, Severná, Staré nábrežie
Športová, Štefana Fidlika, 
Tulipánová, Zvončeková, Púpavová
Ružová, Starolaborecká

oznáMenie o čase a Mieste Konania voľby poslancov 
do európsKeho parlaMentu – 2009

Mestský úrad v Michalovciach podľa § 4 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách 
do Európskeho parlamentu Vám oznamuje, že:

1.  Voľby poslancov do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. 6. 2009 (v sobotu) od 07 00 hodiny 
do 2200 hodiny

2.  Miestom konania voľby podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť, ktorá je nižšie uvedená.
3.  Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. V prípade, že mu bol na jeho 

žiadosť vydaný voličský preukaz, volič ho predloží okrskovej volebnej komisii. 

M E S t O  M I C H A l O V C E
ponúka

bY T  d o  n á j m U 
ul. konečná 16 h/a-�, �. poschodie, �-izbový, �1,1� m�

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,32,- EUR/m2

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie získate na MsÚ 
– odbore hospodárenie s majetkom, budova B MsÚ, 

Námestie slobody 1, Michalovce – kancelária na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 7. 5. 2009. 
Žiadosti podané po termíne nebudú brané do úvahy. 

vyhlásenie
dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach uznesením č. 315 zo dňa 28.4.2009

1)  vyhlasuje: 
 v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení voľbu hlavného kontrolóra mes-

ta Michalovce na deň 23.6.2009 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
2)  schvaľuje:
a)  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hlasovaním poslan-

cov Mestského zastupiteľstva. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny všetkých poslancov. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

b)  kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
•  minimálne úplne stredné vzdelanie, 
• prax minimálne 5 rokov, prax v kontrole prípadne v samospráve vítaná
• bezúhonnosť
c) náležitosti písomnej prihlášky:
• identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický res-

pektíve e-mailový kontakt  pokiaľ uchádzač vlastní 
• súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom za-

stupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov a ich  
následnej archivácii podľa archivačného poriadku mesta po uskutočnení voľby. Súhlas musí 
mať písomnú formu a bez vlastnoručného podpisu je neplatný. 

• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe a zastavanej pracovnej pozície  s čestným vy-

hlásením, že uvedené údaje sú pravdivé 
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
d) termín ukončenia odovzdania  písomných prihlášok:  do 8.6.2009 (pondelok) 
 do 14,30 hod. (hmotnoprávna lehota)
e) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti 

musia  doručiť do určeného termínu na adresu: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 
01 Michalovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Pri osobnom doručení 
na podateľňu Mestského úradu  Námestie osloboditeľov 30, Michalovce  číslo kancelárie 106  
s tým istým označením. 

                                                                            Viliam Záhorčák
                                                                                                     primátor

Poznámka: uchádzači spĺňajúci podmienky na voľbu hlavného kontrolóra budú na zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva dňa 23.6.2009 pozvaní osobitnou pozvánkou.
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� kultúra – školstvo

Mestské kultúrne stredisko

KaMene vo vrecKách 
profesionálne divadlo KONTRA  

4. 5. 2009 – o 19,00 hod. – Veľká sála MsKS

pietny aKt Kladenia vencov 
PRI PRíLEŽITOSTI 64. VýROČIA VíťAZSTVA NAD FAŠIZMOM 

7. 5. 2009 o 10,00 hod. – Cintorín ČA

deŇ MatieK
stretnutie dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek

10. 5. 2009 o 16,00 hod. – Veľká sála MsKS

dotKnúť sa hviezd 
Festival žiakov michalovských ZŠ so zahraničnou účasťou 

14. 5. 2009 o 16,30 hod. – VS MsKS
 

výstavy:
výstava sôch aKadeMicKého sochára 

FrantišKa Gibalu
do 18. 5. 2009 – Malá galéria MsKS

reGionálna súťaŽ prác 
neproFesionálnych výtvarníKov

29. 4. - 19. 5. 2009 – galéria ZOS Michalovce

reGionálna súťaŽ 
aMatérsKej FotoGraFie 

29. 4. - 19. 5. 2009 – galéria ZOS Michalovce

výstava prác ŽiaKov  zuš
vestibul školy 

interný Koncert, oddelenie Keyboard
5. 5. 2009 o 16. 30 hod.– Koncertná sála ZUŠ

 Klavírny Koncert ŽiaKov zuš
12. 5. 2009 o 16. 30 hod. – Koncertná sála ZUŠ

2. – 3.5.sobota, nedeľa - 19,30 hod.   
anGlicKé jahody  čr /114 min./
/dráma/  Premiéra
Počas horúceho leta sa Tomáš Sinek (Ivan Lupták) chystá odísť 
na brigádu zbierať jahody do Anglicka. Zdá sa, že rodina nemá 
na starosti nič iné, len vypraviť potomka na cestu. Aj keď to vy-
zerá, že nie všetci s jeho rozhodnutím súhlasia. Situácia ale až tak 
jednoduchá nie je. Písal sa 21. august 1968 a za pár okamihov sa 
otočí i život Tomáša, jeho rodiny a priateľov.
Vstupné: 2.40€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Česká verzia

3.5. nedeľa -16,00 hod.   
hiGh school Musical 3:  usa/112min./
posledný roK 
/muzikál/
Posledný  rok  sa  stretnete  s  najobľúbenejšími  americkými  stre-
doškolákmi súčasnosti, ktorí sú už v maturitnom ročníku. Čaká 
na nich šampionát v basketbale, maturita a nový muzikál.
Vstupné: 2.20€                 Ml. prístupný Slovensky dabing

6. – 7.5.streda, štvrtok - 19,30 hod. 
nebo, peKlo ... zeM sr/čr/ 80 min./
/dráma/  Premiéra
Klára má 22 rokov. Čaká ju úspešná kariéra baletky a angažmán 
v  jednom  z  najlepších  tanečných  súborov  na  svete.  Stačí  tvrdo 
trénovať. Má dlhoročný vzťah s mladým a úspešným podnika-
teľom  Tomášom.  Sú  šťastní.  Klára  si  však  zraní  nohu,  stane  sa 
svedkom nevery svojho partnera, jej rodina sa rozpadáva a Klára 
sa zamiluje
Vstupné: 2.40€        Ml. do 15 r. neprístupný!  Slovenská verzia

9. – 10.5.sobota, nedeľa - 19,30 hod.   
Marley a ja  usa /111 min./
/rodinná komédia/  Premiéra
Novomanželia John a Jenny Groganovci sa rozhodnú, že opustia 
drsné  zimy  Michiganu  a  začnú  nový  život  na  slnečnej  Floride. 
Obstarajú si roztomilého šesťkilového labradora Marleyho, ktorý 
sa behom pár týždňov zmení v päťdesiatkilový parný stroj, plný 
neskrotiteľnej energie.
Vstupné: 2.40€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!  Slovenské titulky

13. – 14.5. streda, štvrtok - 19,30 hod. 
revolúcia  Fr/španielsKo / 131 min./
/životopisný film/  Premiéra
V novembri 1956 sa Fidel Castro preplavil na Kubu spolu s 80 re-
belmi. Jedným z nich bol aj Ernesto „Che“ Guevara, argentínsky 
lekár, ktorého s Castrom spájal spoločný cieľ: zvrhnúť skorumpo-
vaného diktátora Batistu.
Vstupné: 2.30€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky 

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

S p o m i e n k y

Dva týŽDne v kultúre

michalovčan inFormuJe
Neplač, že zapadlo slnko, 

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

Irma Saxunová, 77-ročná
Ing. Iveta Fekésházyová Peštová, 44-ročná
Štefan Kováč, 51-ročný
Štefan Oros, 66-ročný
Olina Piovarová, 54 rokov

zemplínske osvetové stredisko

Dňa 30. 4. uplynulo 
jedenásť rokov od chvíle, 

kedy navždy odišiel rodák z Michaloviec

 jozeF MišKovič 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.

Spomína syn Kristián

základná umelecká škola

Dňa 30. 4. uplynul rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá mamička, 

babička, sestra a švagriná

 júlia plišKová
 rod. Smrigová

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spomienku. 

 dcéra s rodinou

V koncertnej sále ZUŠ sa 20. 
apríla  uskutočnil  nultý  ročník 
súťažnej  prehliadky  tanečných 
a  populárnych  skupín  pôso-
biacich  na  ZUŠ  východoslo-
venského  kraja  Zemplín  Pop. 
V troch kategóriách - do 13 ro-
kov, od 13 do 16 a od 16 do 19 
rokov  sa  predstavilo  sedem 
skupín. Magnet a Bonus zo Se-
čoviec, Modo z Valalík, skupina 
mladších žiakov z Kráľovského 
Chlmca  a  domáce  Michalovce 
zastupovali  až  tri  skupiny  a  to 
skupina  mladších  žiakov,  star-
ších žiakov a rarita medzi sku-
pinami čisto dievčenské zosku-

penie, skupina Pohoda. Na sú-
ťaži  zaznela vlastná  tvorba,  ale 
aj známe populárne hity, ktoré 
roztlieskali  nejedného  náv-
števníka preplnenej koncertnej 
sály. Vysokú úroveň hudobných 
skupín ako aj  celého podujatia 
potvrdili  doslova  všetci  peda-
gógovia  zúčastnených  ZUŠ, 
a už teraz sa tešíme o rok na 1. 
ročník, ktorý, veríme, bude ešte 
úspešnejší. 

  Foto  a  videonahrávky  jed-
notlivých  skupín  si  môžu  záu-
jemcovia pozrieť na www.talen-
tovane deti.sk

Attila Balogh

zemplín pop

Mestské  kultúrne  stredisko 
v Michalovciach a profesionál-
ne  divadlo  Kontra  uvádzajú 
v  slovenskej  premiére  4.  mája 
2009 o 19,00 hod. komédiu Ma-
rie Jones KAMENE VO VREC-
KÁCH. Celý príbeh prebúdzajú 
k  životu  dvaja  talentovaní  her-
ci,  ktorí  predstavujú  13  postáv 
na pľaci filmovej produkcie Ti-
chého údolia, od dvoch drzých 
írskych chalanov, odhodlaných 
stať sa veľkými filmovými aktér-
mi, cez hollywoodskú hviezdu, 
ktorej  írskemu  prízvuku  chýba 
ešte  veľa  k  dokonalosti.  Hra 

bola  ocenená  niekoľkými  ce-
nami, uvádzaná vo viac ako tri-
dsiatich krajinách celého sveta. 
Účinkujú: Peter Čižmár a Miki 
Macala. 

Divadlo  Kontra  získalo 
za  hru  Marka  O  Rowe  cenu 
Dosky  2007  ako  Objav  sezóny, 
Prekvapenie  novej  drámy,  ako 
jediní  zo  Slovenska  získali  po-
zvanie na najprestížnejší sveto-
vý  festival  v  Edinburgu.  Pred-
predaj  vstupeniek  je  v  MsKS 
–  Antikvariát  a  Malá  galéria  1. 
poschodie. 

demoa

kamene vo vreckách 

Súsošie Jar na Zemplíne zdo-
bí  michalovské  Námestie  oslo-
boditeľov už dlhé roky. Jej auto-
rom je akademický sochár Fran-
tišek  Gibala.  S  tvorbou  umelca 
sa  môžete  oboznámiť  v  týchto 
dňoch  v  galérii  Mestského  kul-
túrneho strediska Michalovce.

Do  slovenského  výtvarného 
života  vstúpil  v  tridsiatych  ro-
koch  20.  storočia.  Jeho  dielo  je 
rozsiahle  a  zahŕňa  v  sebe  mo-
numentálnu  tvorbu,  umelecký 
portrét, sakrálnu tvorbu (širokej 
verejnosti doteraz málo prezen-
tovanú), medailérstvo. Jeho ces-
ta  k  výtvarnému  umeniu  bola 
tŕnistá,  plná  odriekania  a  od-
hodlania. 

František Gibala portrétoval 
mnoho  významných  sloven-
ských umelcov a literátov, v pa-

mätníkovej  tvorbe  sa  zameria-
val  na  víťazstvo  nad  fašizmom 
a  zobrazenie  hrôz  vojny,  ale 
zachytil i oslavu a budovateľské 
nadšenie, ktoré ovládlo krajinu 
zasiahnutú vojnou. Okrem mo-
numentálnej  tvorby  sa venoval 
medailérstvu a veľa kreslil. Spo-
lupracoval s poprednými archi-
tektmi  pri  umeleckom  dotvá-
raní budov a parkov. Jeho diela 
odzrkadľujú život doby, v ktorej 
žil. Húževnatá práca sa dočka-
la  odmeny  a  to  nielen  v  počte 
realizovaných  prác  –  veď  asi 
neexistuje  okres  na  Slovensku, 
kde  by  nestáli  jeho  sochy  -  ale 
aj  v  spoločenskom  hodnote-
ní.  V  roku  1972  bol  ocenený 
titulom  zaslúžilý  umelec.  Vý-
stava  Františka  Gibalu  potrvá 
do 18. mája 2009.            demoa

výstava Fraňa Gibalu 

Z e m p l í n s k e  o s v e t o v é  s t r e d i s k o

SWINGOVÝ KLAVÍR 
OTAKARA KRÁSENSKÉHO

na tému „Zlatá swingová éra“

spoluúčinkuje Gabika Kozmová, spev
Galéria ZOS Michalovce, Nám. osloboditeľov

štvrtok 7. mája 2009, 18.00

Cieľom  projektu  Škola  ro-
dinných  financií  je  priniesť  ab-
solventom  CSOŠ  v  Michalov-
ciach  informácie  o    finančnom 
trhu a  jeho produktoch, aby sa 
u    nich  minimalizovalo  riziko 
zlého rozhodnutia. 

Do programu sme aktuálne 
zaradili aj problematiku spraco-
vania rodinných financií v čase 
finančnej  krízy.  Projekt  chce 
poukázať aj na rastúcu osobnú 
zodpovednosť za finančné roz-
hodnutie v čase finančnej krízy 
spolu  s  odporúčaniami,  ako 
zbytočne  nemíňať  a  nezadlžo-
vať sa. 

Účastníci  –  absolventi  našej 
školy  sa  na  ňom  napríklad  na-
učia pripraviť a kontrolovať svoj 
rodinný  rozpočet,  ako  správne 

komunikovať  s finančnou  inšti-
túciou, kedy si vziať pôžičku, čo 
s  našetrenými  peniazmi,  alebo 
ako myslieť na zadné vrátka pri 
nepredvídaných udalostiach.

Vzdelávanie  v  rámci  pro-
jektu  „Škola  rodinných  finan-
cií“  predstavuje  spolu  16  hodín 
výučby  a  praktických  cvičení. 
Po  ukončení  vzdelávania  získa-
vajú účastníci certifikát. 

Iniciátorom  a  finančným  ga-
rantom  projektu  je  britská  spo-
ločnosť Provident Financial. Au-
torsky a pedagogicky projekt ve-
die Nadácia pre deti Slovenska.

Oficiálnym štartom bol prvý 
seminár  25.  marca  na  tému 
„Hlavné zdroje príjmov - z čoho 
sa dá vyžiť“.

Ing. Jozefína Javorská

škola rodinných financií

je názov nového programu
 obľúbeného českého herca, 

komika, zabávača a rozprávača, 
člena činohry 

Národného divadla v Prahe, 
víťaza mnohých ocenení 

Miroslava 
donutila

 ktorý sa predstaví 
michalovskej verejnosti 

20. mája 2009 o 19,00 hod. 
vo veľkej sále MsKS. 

Vstupenky si môžete zakúpiť 
 v predpredaji v MsKS 

– Antikvariát a Malá galéria
I. poschodie. 

one man 
shoW

„Ukáž  veľkým,  že  aj  tvoje 
kroky pre ochranu klímy sa po-
čítajú.“ Týmito slovami sa začal 
projekt „ Zelená míľa“, do ktoré-
ho sa zapojili aj žiaci 1. ZŠ na Ul. 
T.J.  Moussona  v  Michalovciach 
pod vedením Mgr. Lenky Paľovej 
- koordinátorky environmentál-
nej výchovy na škole. Táto škola 
je  členom  Klimatickej  aliancie, 
ktorá  sa  snaží  riešiť  problémy 
klimatických  zmien  a  chrániť 
svetovú  klímu.  Projekt  „Zelená 
míľa“ je medzinárodný. Jeho cie-
ľom bolo zbierať  takzvané zele-
né míle vo forme nálepiek. Tie-
to  nálepky-  zelené  míle  sa  dali 
získať  napr.  tým,  že  žiak  prišiel 
do školy pešo, autobusom alebo 
kolobežkou,  skrátka  ľubovoľ-
ným  ekologickým  dopravným 

prostriedkom.  Následne  žiak 
získal  za  túto  aktivitu  nálepku 
zelenej míle, ktorú si potom na-
lepil do albumu zelených míľ. 

Do tohto projektu boli zapo-
jení žiaci 2.- 4. ročníka. Spoloč-
ne  v  priebehu  dvoch  týždňov 
nazbierali  401  zelených  míľ. 
Hlavným cieľom projektu bolo, 
aby  rodičia  umožnili  svojim 
deťom absolvovať cestu do ško-
ly,  prírode  priateľským  spôso-
bom.  Deti  tak  mohli  samé  ale 
aj  s  pomocou  rodičov  prispieť 
k ochrane klímy. Každý si mo-
hol  uvedomiť,  že  aj  on  môže 
chrániť  a  starať  sa  o  svoje  ži-
votné  prostredie.  Táto  aktivita 
na škole mala len dobré ohlasy 
a všetkým sa páčila.

Členovia ekologického krúžku

zelená míľa 
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach 

vás pozýva na koncert hudobnej skupiny 

IMT SMILE 
a Slovenského divadla tanca 

Uskutoční sa v Novej športovej hale 
22. mája 2009 o 19,00 hod. 

Predpredaj vstupeniek je 
v MsKS – Antikvariát a Malá galéria na 1. poschodí 

www.ticketportal.sk.

Dievčenská pop rocková skupina Pohoda, ZUŠ Michalovce.
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 šPort – inzercia

Ponuka práce
•  Brigády a práca v stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
  Kontakt: 0905 861 245

kúpa – predaj – prenájom
•  Predám vysokozdvižný vozík DESTA.
  Kontakt: 0915 965 305
•  Dám do prenájmu zrekonštruovaný, čiastočne zariadený 3–iz-

bový byt na Ul. Štefánikovej, 3. poschodie.
  Kontakt: 056/642 22 64  po 16.00 hodine do 20.00 hodiny
•  Predám – prenajmem  2-izbový byt v Michalovciach
  Kontakt:  0911 313 946
•  Predám 3-izbový byt na SNP, resp. vymením za menší
  Kontakt: 0904 299 775
•  Predám 2-izbový byt v OV na Okružnej, rozloha 66,61 m², 
  v pôvodnom stave, zateplená bytovka. Cena dohodou
  Kontakt: 0918 931 952  alebo  056/643 33 68

služby
•  Čistiareň peria ponúka svoje služby:
  - čistenie peria
  - výrobu paplónov a vankúšov na počkanie
  Prívoz a odvoz v rámci mesta zabezpečím.
  Kontakt: 056/649 77 35, 0915 325 381

Dva týŽDne v šPorte
atletika

oKresné Kolo v atletiKe stredných šKôl
5. 5. 2009   9. 00 hod.   SOŠT Ul. kapušianska 6
Info: Mgr. Stanislav Šašala, č. tel. 0905941230

BasketBal
1. bK Michalovce - trnava

I. liga mužov – nadstavbová časť   
2. 5. 2009   16. 00 hod. Nová športová hala

1.bK Michalovce – šKp bratislava
I. liga mužov – nadstavbová časť    

3. 5. 2009   13. 00 hod. Nová športová hala
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

JuDo
 

Majstrovstvá Kraja 
Mladších a starších ŽiaKov

2. 2. 2009   9. 00 hod.   Nová športová hala
Info: Mgr. Anna Kittanová, č. tel. 0904123147

háDzaná
hK iuventa Michalovce – nitra

I. LMD-30. kolo   9. 5. 2009   13. 00 hod.   Športová hala Iuventa

hK iuventa Michalovce – púchov
I. LSD-30. kolo   9. 5. 2009   15. 00 hod.   Športová hala Iuventa

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

haK Michalovce – povaŽsKá bystrica
I. LM/SD-26. kolo   

9. 5. 2009   13. hod. a 15. 00 hod. Multifunkčná telocvičňa GPH
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725 

FutBal
MFK zeMplín – poprad

I. liga S/MŽ-21. kolo   2. 5. 2009   10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: PaedDr. Igor Remák, č. tel. 0915840414

FK topoľany – Giraltovce
III. liga mužov-23. kolo   3. 5. 2009   16. 00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

šK vrbovec – MaťovsKé vojKovce
III. A trieda MObFZ mužov-16. kolo   3. 5. 2009   16. 30 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483
 

MFK zeMplín – podbrezová
I. liga S/MD-25. kolo   9. 5. 2009   11. 00 hod. a 13. 15 hod.

Info: PaedDr. Igor Remák, č. tel. 0915840414

soKol Močarany – bánovce n/o
II. trieda MObFZ mužov-21. kolo   10. 5. 2009   16. 30 hod.

Info: Anton Moroz, č. tel. 0908951268

oKresné Kolo v MaloM Futbale zš donalds 10+2
12. 5. 2009   9. 00 hod.   ZŠ Okružná 17

oKresné Kolo v MaloM Futbale 5. - 6. roč. zš
13. 5. 2009   9. 00 hod.   ZŠ Okružná 17

Info: Mgr. Martin Nebesník, č. tel. 0907144008

MFK zeMplín Michalovce – huMenné
I. liga mužov-29. kolo   13. 5. 2009   16. 30 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

oKresné Kolo v MaloM Futbale zš 10+2
14. 5. 2009   9. 00 hod.   ZŠ Okružná 17

oKresné Kolo v MaloM Futbale dievčat
15. 5. 2009   9. 00 hod.   ZŠ Okružná 17

Info: Mgr. Martin Nebesník, č. tel. 0907144008

tenis
Michalovce cup 2009

Medzinárodný tenisový turnaj Žien  
11. – 17. 5. 2009   Teniscentrum, Ul. hviezdoslavova

Info: Ing. Tibor Lašniak , č. tel. 0905217341

turistika
8. cyKlojarné KiloMetre

2. 5. 2009   8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

prechod hrebeŇoM vihorlatu
2. 5. 2009   8. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905547486

malý oznamovateľ

Po  úspešnom  Regionálnom 
zimnom  zraze  turistov  na  Vi-
nianskom  jazere  sa  členovia 
KST  OT  TJ  Turista  Michalovce 
opäť  zúčastnili  spoločnej  akcie 
viacerých  Klubov  slovenských 
turistov (KST) na hrade Brekov.
Na  tomto  po  desiatkach  rokov 
odskúšanom  mieste  opätovne 
slávnostne otvorili už 53. ročník 
100 jarných kilometrov (JKM). 
K známej turistickej a historic-
kej  lokalite  sa  naša  kompánia 
premiestnila  zo  Strážskeho. 
Turisti  prešli  takzvanou  Bre-
kovskou  bránou,  prelomovým 
údolím Laborca cez Humenské 
vrchy medzi Krivoštiankou (549 
m n. m.) a Klokočinou (338 m 
n. m.) a po žlto značenom turis-
tickom chodníku miernym stú-
paním došli k vytýčenej méte. 

Po  neformálnych  deba-
tách  medzi  zhruba  stovkou 
turistov  z  troch  okresov  (Mi-
chalovce,  Vranov,  Humenné) 
sa  členovia  OT  TJ  pobrali 
na  ďalšie  putovanie.  Časť  si 
vybrala  náročnejšiu  túru  vý-
chodným  hrebeňom  Humen-
ských vrchov cez Krivošťanku 
(549 m n. m.) a Uhliská  (486 
m n. m.) do Trnavy pri Labor-
ci,  zvyšok prešiel úzkym hor-
ským  chrbtom  západnej  časti 
Humenských  vrchov.Druhá 
tohtoročná  spoločná  regio-
nálna  turistická  akcia  sa  vy-
darila, takže sa už teraz tešíme 
na  ďalšie  spoločné  podujatie 
– tentokrát na Regionálny let-
ný zraz turistov (RLZT) v júni 
v Remetských Hámroch.

Anton Hasák

Brekovský hrad

S l u ž b y  m e s t a  M i c h a l o v c e ,  s . r . o .

ponúkajú 

možnosť stravovania
v jedálni v budove Mestského úradu, 

Nám. osloboditeľov 30, Michalovce nasledovne:
• výdaj stravy denne v pracovných dňoch od 12, 30 hod. – 13,30 hod.

• možnosť výberu z troch jedál
• možnosť odberu obedu do obedára 

(výdaj stravy do obedárov od 11,30 – 12,00 hod.)

V prípade záujmu kontakt:
č.t. : 056/6864146

e-mail: soltesova@msumi.sk

Hádzanárky Iuventy Michalovce už po štvrtýkrát vyhrali spoločnú čes-
ko – slovenskú súťaž hádzanárok WHIL. Rozhodlo o tom stretnutie 
záverečného 22. kola základnej časti WHIL, v ktorom sa v sobotu 18. 
apríla stretli prvé dva celky tabuľky - Michalovce a Veselí nad Mora-
vou. Iuventa vyhrala 31:26 a stala sa tak najlepším celkom vo WHIL 
počas jej existencie. Víťazné družstvo prijal v zasadačke mestského 
úradu primátor mesta Viliam Záhorčák.

V uplynulých dňoch sa v Bu-
dimíre bežal cestný pretek – už 
XIV.  ročník  tradičného  Budi-
mírskeho  polmaratónu.  Keďže 
v  súčasnosti  je  už  veľa  behov, 
štartovali  na  ňom  iba  traja  Mi-
chalovčania,  z  toho  jedna žena. 
Okrem  nich  však  z  okresu 
štartovalo  ešte  ďalších  sedem 
bežcov. Z Michalovčanov si naj-
lepšie  počínal  Vladimír  Hirjak, 
ktorý medzi 134 bežcami dobe-
hol na 37. mieste. V cieli mu na-

merali čas 1:28:51 hod. Štartuje 
za AC Michalovce. Druhý bežec 
–  Ľubomír  Pavlov  dobehol  na 
129. mieste časom 2:04:57 hod. 
Tretím  bežcom  bola  Ľudmila 
Falisová /AC Michalovce/, ktorá 
dobehla  na  132.  mieste  a  mala 
čas  2:21:29  hod.  Viacerí  bežci 
z Michaloviec sa šetrili na nad-
chádzajúci  domáci  –  tradičný 
Podvihorlatský  maratón,  ktorý 
sa v metropole Zemplína pobeží 
1. mája.                                    ka

najlepšie v. hirjak

Prvá futbalová liga pokračo-
vala už 26. kolom. Michalovča-
nia, ktorí pred  týždňom prehra-
li v Prievidzi, hostili Duslo Šaľu. 
Zápas mal dobrú úroveň a naši 
hráči mali po celý zápas preva-
hu. Vyjadrili  ju aj dvoma gólmi 
D. Sninského. Škoda, že dovolili 
znížiť  na  tesné  víťazstvo.  Pripí-
sali si ďalšie body. Už nazbierali 

celkom  38  a  patrí  im  v  tabuľke 
šiesta priečka. V nedeľu 3. mája 
sa v ďalšom kole Michalovčania 
predstavia  v  regionálnom  der-
by  proti  košickej  rezerve  na  jej 
pôde.  Zápas  sa  začína  o  10.30 
hod.  Košičania  sú  v  tabuľke  na 
predposlednom 11. mieste a bo-
jujú o záchranu v súťaži.

ka

Body zostali na zemplíne

Najvyššia  regionálna  súťaž 
–  III.  liga  pokračovala  už  22. 
kolom. Nášmu zástupcovi – fut-
balistom  Topolian  sa  v  jarnej 
odvete veľmi nedarí. Aj teraz na 
domácom  trávniku  prepustili 
body  súperovi  z  Nižného  Hru-
šova. Hostia vyhrali hladko 0:2. 
Topoľany sú po 22. kole na pred-
poslednom mieste so ziskom 16 
bodov.  Na  súpera  pred  nimi 
– Sobrance - strácajú v záchrane 

štyri body. Budú musieť poriad-
ne pridať, aby si treťoligovú prí-
slušnosť uchránili aj pre budúci 
ročník.

V  nedeľu  3.  mája  budú  fut-
balisti z Topolian hrať znovu na 
domácom  trávniku.  Privítajú 
Giraltovce,  ktoré  sú  na  šiestom 
mieste. Zápas sa začína o 16.00 
hod.  Verme,  že  nastane  obrat 
k lepšiemu a Topoľany si pripíšu 
body.                                    ka

topoľanom sa nedarí

Skončili  sa zápolenia hádza-
nárok vo WHIL. Michalovčania 
v domácom záverečnom zápase 
porazili  Veselí  nad  Moravou 
a získali prvenstvo. Na programe 
je teraz play off o majstra Sloven-
ska. V semifinále majú za súpera 
hádzanárky  z  Trenčína.  Micha-
lovčanky  mali  možnosť  hrať 
prvé  dve  stretnutia  na  domácej 
palubovke. V oboch stretnutiach 
si pripísali na svoje konto víťaz-
stvo. V prvom porazili Trenčan-
ky  tesne  29:28  (16:17)  a  v  dru-
hom dokonca 33:27 (14:13). Hrá 
sa na tri víťazné stretnutia. Teraz 
cez víkend 2. mája budú Micha-

lovčanky hrať v Trenčíne. Chceli 
by o svojom poste rozhodnúť už 
v prvom zápase v  sobotu a po-
stúpiť. Keby domáce vyhrali oba 
zápasy,  piaty  rozhodujúci  zápas 
bude  znovu  v  Michalovciach. 
Verme, že na postup využijeme 
už  súboj  v  Trenčíne.  Vo  finále 
by  sme  sa  potom  stretli  znovu 
v  úvode  doma  pravdepodobne 
s  hádzanárkami  bratislavské-
ho ŠKP, ktoré vedú so Šaľou na 
zápasy  2:0.  Teraz  sa  predstavia 
Šaľanky  na  domácej  palubovke 
a chceli by ešte súpera potrápiť. 
Ako to dopadne, uvidíme o týž-
deň.                                            ka

iuventa o majstra

I. ZemPLínsKA vínnA cesTA 
– deŇ oTvorenýcH PIvníc

23. mája 2009
Cieľ: Umožniť milovníkom vzácneho moku z vínnej révy de-
gustovať vybrané sorty vín vyprodukovaných v zemplínskej vi-
nohradníckej oblasti a oboznámiť sa s jednotlivými lokalitami.

Celodenný lístok: len za 49,79 EURA /1500,- Sk/

Záväzne prihlášky je potrebné doručiť organizátorom osobne 
spolu s úhradou v hotovosti v termíne do 10. mája 2009.

Kontakt: Cestovná agentúra tAtRAVEl tOUR s.r.o. Michalovce, 
Ulica prof. Hlaváča 1885, mobil: 0908060489, 0905565330, 

tel./fax 056 6442 918, e- mail: tatraveltour@azet.sk
Ing. Jozef Ivančo,CSc. , tomáš Fúzik


