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Otázka: Aké sú kritéria pre 
pridelenie nájomné bytu pre 
občana mesta a kde môžem 
o mestský byt požiadať?

Odpoveď: O mestský byt 
môže požiadať občan mesta 
na mestskom úrade, kde tieto 
žiadosti vybavuje odbor hospo-
dárenia s majetkom. Podmien-
ky prideľovania nájomných 
bytov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Michalovce upravujú 
konkrétne Všeobecne záväzné 
nariadenia, podľa jednotlivých 
lokalít, kde sa nájomné byty 
nachádzajú. 
VZN č. 79/2004 - byty na Ul. 
konečnej,  
VZN č. 70/2003 - byty na Ul. ob-
rancov mieru 4, na Ul. Prof. Hla-
váča 1,3 a na Ul. mlynskej (lo-
kalita Angi mlyn) 
VZN č. 83/2005 - byty na Ul. 
staničnej
VZN č.104/2008 a č. 105/2008 
– byty vo výstavbe. 
Vo všeobecnosti sú však pod-
mienky - kritériá, ktoré má žia-
dateľ spĺňať, aby jeho žiadosť 
mestský úrad zaradil na prero-
kovanie do Komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a bývania, 
stanovené takto:
- žiadateľ musí mať trvalý po-
byt v meste Michalovce mini-
málne 5 rokov,
- príjem žiadateľa a spolubýva-
júcich osôb je minimálne 1,5 
násobok a maximálne 3 náso-
bok životného minima,
- žiadateľ a spolubývajúce oso-
by nie sú  nájomcami iného 
bytu alebo domu, nie sú vlast-
níkmi alebo spoluvlastníkmi 
bytu alebo domu a mesto Mi-
chalovce im neodpredalo byt 
podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov,
- žiadateľ a spolubývajúce oso-
by nemajú záväzky voči mestu 
(ani za vývoz tuhého komunál-
neho odpadu),
- u žiadateľov o byty na Uli-
ci konečnej sa vyžaduje, aby 
žiadateľ alebo jeho manžel 
(ka) mal uzatvorenú pracovnú 
zmluvu so zamestnávateľom 
minimálne na dobu trvania 
nájmu (jeden rok), ak žiadosť 
podáva druh s družkou, túto 
podmienku pracovnej zmluvy 
má spĺňať žiadateľ. 

Na tomto mieste postupne uverejňujeme otázky obča-
nov a odpovede zástupcov vedenia mesta, ktoré zazneli 
na verejných zhromaždeniach v jednotlivých volebných 
obvodoch v apríli tohto roku. 

z verejných zhromaždení
o t á z k y  a  o d p o v e d e

ukončená Prvá etaPa 
rekonštrukcie SíDLiSka

Dopestovali ste niečo výnimočné?

ukážte to na výstave

PLoDY ZeMPLína
zber exponátov 

13. augusta 2009 od 16. hodiny 
vestibul MsKS Michalovce

Regionálna rada KST Michalovce,
Prvý michalovský klub slovenských turistov 

pozývajú priateľov prírody a turistiky na akciu

Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

Ukrajinské Karpaty 2009
29. – 31. augusta 2009

Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko, ZeMplínske osvetové stredisko 
a doM Matice slovenskej v Michalovciach 

Pod zášTiTou PRedSedu KošicKého SaMoSPRávneho KRaja judR. zdenKa TRebuľu 
a PRiMáToRa MeSTa Michalovce viliaMa záhoRčáKa váS Pozývajú na  

5 0 .  R o č í k  Z e m p l í n s k yc h  s l áv n o s t í
Program:

15. – 16. august 2009, Michalovce (tribúna na náMestí osloboditeľov)

AktUAlIty      AktUAlIty      AktUAlIty      

Z e m p l í n s k e 
m ú z e u m 

v  M i c h a l o v c i a c h

organizuje

Denný 
DetSký 

Letný tábor
10. 8. – 14. 8. 2009

Viac informácií na 
www.

zemplinskemuzeum.sk
 t. č. 056/ 644 10 93

Snahou mesta je komplexne 
zrekonštruovať danú lokalitu pre 
zlepšenie bývania v tomto pries-
tore, vrátane zvýšenia estetickej 
úrovne sídliska, sfunkčnenia ne-
využitej plochy na športové a re-
laxačné účely, 
úprava zelene, 
d o p l n e n i e 
chodníkov pre 
peších, revi-
talizácia det-
ských ihrísk 
ale aj riešenie 
p a r k o v a n i a 
v existujúcom 
území. 

Celá stavba 
je rozdelená 
do troch etáp. 
Prvá etapa 
– lokalita medzi 
ulicami Hollého 
a Jilemnického 
je ukončená. 
Druhá etapa 
rekonštrukcie 
sa uskutoční v časti ohraničenej 
ulicami Sobranecká – Lastomírska 
– Moskovská - Užhorodská a začne 
sa už v najbližších týždňoch. Tretia 
etapa rekonštrukcie, v lokalite Hol-
lého – Moskovská – Užhorodská, je 
naplánovaná na budúci rok.

V už ukončenej časti majú 
obyvatelia k dispozícii športové 
ihriská určené na hádzanú a mini-
futbal s vodopriepustným umelým 
športovým povrchom, basketbalo-
vé ihrisko, s osadenými basketba-

lovými košmi, pieskoviská pre deti 
predškolského veku, detské prelie-
začky, hojdačky a šmýkačky. 

Sadové úpravy zahŕňali ob-
novu degradovaných trávnatých 
plôch, výsadbu nových kríkov 
a stromov. 

Aj keď nie je možné zastavanú 
lokalitu zásadne meniť a zväčšovať 
parkovacie plochy, pri realizácii 
tohto projektu mesto malo na zre-
teli aj zvýšenie počtu parkovacích 
miest tam, kde je to realizovateľ-

né. Rekonštruk-
ciou parkovísk 
sa zabezpečilo 
ich odvodnenie, 
úprava povr-
chu parkoviska 
a zmena zo šik-
mého na kolmé 
parkovanie.

Projektovú 
dokumentáciu 
aj realizáciu 
stavby zabez-
pečili micha-
lovské firmy. 

Mesto plánu-
je postupne pri-
stúpiť ku kom-
plexnej revita-
lizácii všetkých 
sídlisk v meste. 

Začalo sa na sídlisku Východ, z dô-
vodu, že je to najväčšie sídlisko, 
s najvyšším počtom obyvateľov 
v meste. Nasledovať by malo sídlis-
ko Juh, ktoré je najstaršie a potom 
sídlisko Stráňany, Západ a SNP. 

Iveta Palečková

V utorok 4. augusta bola odovzdaná do užívania zrekonštruovaná prvá časť sídliska Východ, 
ohraničená ulicami Jilemnického a Hollého. Mesto začalo s realizáciou stavby v novembri 
minulého roka a celkové náklady na prvú etapu prekročili  jeden milión tristo tisíc euro. 

14. august 2009 (piatok)

9.30 detské divadlo babadlo uvádza hru Rozprávka o vtákovi 
Kulišiakovi (tribúna pri Msú) 
9. 45 Pokus o prekonanie Slovenského rekordu v točení formy 
na maxibábovku
detská tvorivá dielňa (ulička remesiel) 
detský Montmartre (námestie pred Msú)
10.00 slávnostné otvorenie Zemplínskeho jarmoku  
hymna mesta, vztyčovanie vlajky, spevácka skupina Klubovanka 
10.30 Plody zemplína – výstava Slovenského zväzu záhradká-
rov (vestibul MsKS)
výstava drobnochovateľov (dvor starého súdu)
11.00 vystúpenie folklórneho súboru 
villa real (španielsko) 
15.30 – 18.30 „pre každého niečo ...“ 
15.30 Skup. historického šermu aRaMiS z Košíc
16.00 Koncert folkovej skupiny bb country z Prešova
17.00 Koncert hudobnej skupiny návRaTY 
z vranova nad Topľou

18.00 vystúpenie gitarového dua v.i.P.
16.00 – 18.00 Medzinárodný motozraz sveta 
motocyklov – spojený s prejazdom pešou zónou 
(tribúna obv. úrad)
18.30. Módna prehliadka d. adamovej 
luxusný krajčírsky salón devenir (tribúna Msú) 
19.45 Koncert hudobnej skupiny Basta Fidli
koncert igora  kucera a Zlatých huslí
9.00 – 19.00 ulička umeleckých remesiel 
(parkovisko pred MsKS)

15. august 2009 (sobota)

10.00 echo Zemplína – prehliadka dychových hudieb
Mažoretky WiTcheS z Prešova
dychová hudba vichodňare z Krivoščan
dychová hudba zo Sečoviec
dychová hudba vychodňare z humenného
9.00 – 19.00 ulička umeleckých remesiel 
(parkovisko pred MsKS)

Sobota (15. auguSt 2009)

16.00 sprievod MestoM
účinkujúcich z galaprogramu 1. dňa a živá pozvánka 
na slávnosti
16.30 „vitajce u nas“ – privítankový prograM
účinkujú: spevácke skupiny Klubovanka (Michalovce), 
haRčaRe (Pozdišovce), čeMeRňanKa (PuSTé čeMeRné)
17.00 „tancuj, tancuj...“ – detský prograM
účinkujú: dFS zemplínik a zemplínček (Michalovce), dFS jurošík 
(Michalovce), dFS Rosjanocka (ukrajina)
19.00 „co tu išče ňeBulo“ – galaprograM i.
Predstavia sa: Muchovci z Terchovej, ján ambróz z banskej bys-
trice, Pecnikovci z detvy, cimbalová muzika jaroslava čecha 
z uherského hradišťa, ľudová hudba zo zakopaného, hnojňaňe 
z Mihaľovec a sólisti – tanečníci z regiónu
SprIevodné podujatIe:
22.00 vystúpenie hudoBných skupín koMajota 
a heľenine oči
 (tribúna pred obú, námestie slobody)

NeDeľa (16. auguSt 2009)

15.00 prijatie Zástupcov kolektívov 
u priMátora Mesta
16.00 „kec sce prišľi, ta vitajce a šuMne naM Zašpi-
vajce“ – privítankový prograM
účinkujú: domáce spevácke skupiny ondavčanka (bánovce nad 
ondavou), lučaňe (lúčky), Pacerki (budkovce)
16.30 „ po roBoce do tance“ 
klenotnicový prograM
účinkujú: folklórne skupiny Porubjan (Poruba pod vihorlatom), 
Soľanka (zbudza), čaklov (čaklov), Parchovianka (Parchovany), 
FS Svojina (Michalovce)
18.30 poZdravy priateľov
účinkujú: FS zo Srbska a španielska
19.30 „tancujMe vešelo“ – galaprograM ii.
účinkujú: FS chemlon (humenné), FS čarnica (Košice), 
FS zemplín (Michalovce)

22.00 hudoBno – tanečný galaprograM 
                        Fs sľuk Bratislava



�aktuaLitY – náZorY
z pera viceprimátora

Pozvánka na jarmokaktivity primátora
3. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
4. 8.  účasť na slávnostnom ukončení stavby Sídlisko Východ, 
 verejné priestranstvá – I. etapa
4. 8.  tlačová beseda k výročnému Zemplínskemu jarmoku 
 a Zemplínskym slávnostiam
5. 8.  rokovanie republikovej Rady ZMOS v Bratislave

Neodmysliteľnou súčasťou letných dní a druhej polovice augusta je 
štyridsať rokov tradičný Zemplínsky jarmok. Jeho termín je spájaný 
s tretím augustovým víkendom. Tento rok to vychádza na 14. - 16. 
augusta. 

Okrem tradičných trhových možností na Obchodnej ulici je pre 
návštevníkov trhov a  Michalovčanov pripravená ulička umeleckých 
remesiel v dvadsiatich nových stánkoch, spojená s ukážkami tvorby 
ľudových umelcov. Nebude chýbať ani výstava plodov Zemplína v aule 
mestského kultúrneho strediska. V priestoroch dvora starého súdu sa 
budú prezentovať drobnochovatelia výsledkami svojich chovateľských 
úspechov. Nebude chýbať v posledných rokoch tradičný medzinárod-
ný zraz motocyklov pred tribúnou na Námestí slobody pred budovou 
VÚB. Po ich prejazde pešou zónou budú môcť diváci sledovať módnu 
prehliadku. Pri príležitosti jubilejného ročníka Zemplínskeho jarmoku 
a Zemplínskych slávností pre zlepšenie pohodlia pri sledovaní kultúr-
nych programov na tribúne mesto zakúpilo 100 nových lavičiek. Piat-
kový program Zemplínskeho jarmoku sa v sobotu a v nedeľu plynulo 
prehupne do programu Zemplínskych slávností. 

Sobotné predpoludnie bude patriť milovníkom dychových umelec-
kých telies. Od ôsmej hodiny na Námestí slobody bude prvý ročník 
Michalovského streetbalu pre milovníkov basketbalovej lopty. Pre mi-
lovníkov folklóru začína program na tribúne pri fontáne o 16. hodine. 
V galaprograme po 19. hodine sa predstavia Pecnikovci z Detvy, cim-
balová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradišťa, ľudová hudba 
zo Zakopaného a Muchovci z Terchovej. 

Program Zemplínskych slávností vyvrcholí nedeľným bohatým 
programom. Záver Zemplínskych slávností bude patriť galaprogra-
mu folklórnej skupiny SĽUK. Program pripravený na jubilejný ročník 
Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností je pestrý. 

Verím, že prinesie príjemné zážitky pre diváka a dobrú divácku ku-
lisu pre účinkujúcich. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Z poslaneckých interpelácií
Ukončenie odpovedí na interpelácie poslancov MsZ, ktoré 

boli predložené na XVI. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 
23. 6. 2009

Ing. MIchAl StrIčík, PhD.:

na žiadosť občanov mesta Michalovce, časť Stráňany, Ul. široká 
sa obraciam na kompetentných nášho mesta s prosbou:
1. O pomoc pri oprave prepadnutého kanála, ktorý bol už v minulos-

ti v rámci prípravy na opravu obrezaný, ale k oprave už nedošlo.
2. na tej istej ulici po dopravnej kolízii od kanála v blízkosti potra-

vín je vyvrátený stĺp, na ktorom je umiestnený mestský rozhlas. 
V tomto „parčíku“ sa nachádza aj skelet lavičiek bez dosiek.  Ve-
rím, že je možné tento stav napraviť.

3. na sídlisku SnP pri novodokončených bytovkách chýbajú 
na viacerých miestach kanálové poklopy. Z tohto dôvodu je 
ohrozená bezpečnosť vodičov, občanov, ale najmä hrajúcich sa 
detí. tento stav je potrebné urýchlene riešiť.

4. V prípade dažďa niektoré kanály na sídlisku SnP nestíhajú od-
vádzať zrážkovú vodu, čo je spôsobené tým, že viaceré kanály 
sú buď čiastočne alebo úplne zanesené špinou. Preto sa pýtam, 
kedy naposledy boli vyčistené všetky odpadové kanály na sídlis-
ku SnP a ako často sa robí ich čistenie?
Na interpelácie odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Ing. Miroslav Prada:
1. Uvedený nedostatok sme odstránili po dodaní telesa kanálovej 

vpústi od dodávateľa stavebného materiálu v mesiaci júl 2009.
2. Po konzultácii s MsKS sme vyvrátený stĺp, na ktorom je umiestne-

ný mestský rozhlas z bezpečnostných dôvodov odstránili. Dosky 
na skelety lavičiek boli doplnené dňa 21. 7. 2009.

3. Kanálové poklopy pri novodokončených bytovkách boli dodané 
a osadené na všetkých chýbajúcich miestach. 

4. Kanály na sídlisku SNP boli v priebehu roku 2009 všetky vyčistené.

Niektorí to už majú za se-
bou, iných to čaká. Štátnice - za-
končenie prvého resp. druhého 
stupňa vysokoškolského štúdia. 
Je čas, keď kroky študentov sme-
rujú na Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Michalovciach. 
Predovšetkým študenti, ktorí 
ukončili prvý stupeň vysokoš-
kolského štúdia, si kladú otázku, 
či je ich povinnosťou nahlásiť sa 
na úrade práce, i keď pokračujú 
do štvrtého ročníka. Poradiť im 
častokrát nevedia ani na úrade.

A tak sme sa spýtali priamo 
mladých ľudí, ktorí ukončili VŠ, 
aby sme zistili, či sú aspoň oni 
dostatočne informovaní. Dušan 
z Michaloviec reagoval poho-
tovo: ,,V stredu som štátnicoval 
a v piatok som bol tam, ale ne-
zaevidovali ma, lebo som mal 
podanú prihlášku na doktorand-
ské štúdium. Tak mi dali odklad 
a výzvu na doručenie rozhodnu-
tia, že ak ma zoberú, tak sa nič 
nedeje, a keď ma nezoberú, tak so 
spätnou platnosťou ma nahlásia.“

Potvrdenie o ukončení štú-
dia musíte odniesť na Odbor 
sociálnych vecí a rodiny.

Sociálne dávky už nedostá-
vate, tie sa zrušia. Ale, keďže 

ste evidovaný ako nezamestna-
ný, štát za vás platí zdravotné 
poistenie. 

Tí, ktorí majú termín štát-
nych skúšok až v auguste ale-
bo tí, ktorí nevyhoveli a budú 
si ich musieť zopakovať, tak 
majú štatút študenta až do au-
gusta. Platia vám teda aj ces-
tovné zľavy. Niektoré vysoké 
školy končia semestre ináč 
než ostatné, preto pre ne platia 
iné pravidlá. Ak ste absolven-
tom takejto školy a bakalárske 
skúšky absolvujete až v decem-
bri, oznámte to vášmu úradu 
a nezabudnite doručiť papier 
aj sociálnej poistovni, aby vám 
nezastavili dávky.

Okrem sociálnej poistov-
ne, nezabudnite na zdravotnú. 
Jeden z dôvodov, prečo sa zae-
vidovať na úrade práce ako ne-
zamestnaný je, aby za vás zdra-
votné odvody platil naďalej štát. 
Bakalári môžu čakať bez plate-
nia preddavkov až na výsledky 
prijímačiek. Ak ich nezoberú, 
budú doplácať. nezabúdajte, 
že študentom vysokej školy 
ste do dňa vykonania štátnej 
skúšky!

Veronika Cholewová

vysokoškoláci 
verzus úrady

Jún nie je len mesiacom 
kňazských vysviacok, ale je to 
zároveň čas, keď sa uskutočňujú 
vo farnostiach aj zmeny pôsobe-
nia. Takáto zmena sa aj v tomto 
roku dotkla saleziánskeho stre-
diska v našom meste. K 30. júnu 
tu ukončil pastoračné pôsobe-
nie don Rudolf Kopinec, ktorý 
v tejto farnosti pôsobil od svojej 
kňazskej vysviacky. Teda niečo 
viac ako tri roky. Práca s mláde-
žou si vyžaduje celého človeka, je 

náročná a potrebuje systematic-
ký prístup k jednotlivcovi či sku-
pine. Don Rudolf Kopinec túto 
systémovosť vždy vedel zacho-
vať. Aj to je dôvod k tomu, aby 
bolo možné konštatovať, že vo 
farnosti urobil kus dobrej práce 
a tešil sa obľube medzi mládežou 
i veriacimi. Jeho ďalším pasto-
račným pôsobiskom po skonče-
ní leta bude Cirkevná škola Sv. 
rodiny v Bratislave – Petržalke.

                   Ivana Mochorovská 

Zmena v komunite 
Saleziánov

Európska komisia vyzýva pro-
fesionálnych a amatérskych foto-
grafov, študentov fotografie a všet-
kých ostatných talentovaných 
záujemcov, aby prejavili svoju 
tvorivosť a poslali svoje fotografie 
do tejto súťaže. Prestížna porota 
vyberie víťazov, ktorí dostanú hod-
notné ceny v podobe fotoaparátov, 

fotografického vybavenia a zájaz-
dov do miest EÚ, ako aj uznanie 
svojho talentu na európskej scéne. 
Navyše, európska verejnosť môže 
vybrať víťaza kategórie „Cena 
publika“, a to prostredníctvom 
internetového hlasovania. Termín 
odovzdania fotografií je 31. august 
2009.              www.imagine2009.eu

Fotografická súťaž

nOVIny MIStrAl
a ŠPOrtOVé SPráVy
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIhADlO
hosť: Dušan kapusta, v repríze z 20. 3. 2009

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

ZáZnAM
to najlepšie, čo v meste máme

repríza z 8. 3. 2009 – od soboty denne o 14.00 hod.

nOVIny MIStrAl SleDUjte nA
www.tvmistral.sk

www.michalovce.sk
aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc



� kuLtúra – škoLStvo

Dva týŽDne v kuLtúre
Mestské kultúrne stredisko

kOncert hUDObnej SkUPIny eMInent
9. augusta 2009 o 19.00 hod. – tribúna pri MsÚ 

40. rOčník ZeMPlínSkehO jArMOkU 
50. rOčník ZeMPlínSkych SláVnOStí

14. – 16. augusta 2009 – tribúna pri MsÚ

MIchAlOVSký OrgAn III. rOčník
Masimo Nosetti (Taliansko) – organový koncert

20. 8. 2009 o 19.00. hod. 
Rímsko – kat. kostol Narodenia Panny Márie

kOncert hUDObnej SkUPIny náVrAt
21. 8. 2009 o 17.00 hod – tribúna pri MsÚ

VýStAVy 
MIchAelA bAlOgOVá – PrVý krOk

3. – 14. augusta 2009 – galéria MsKS 
odevný design

lADISlAV bOŽkO – SAMOtA
17. - 31. augusta 2009 – galéria MsKS 

výstava obrazov

Program kina centrum
7. – 8. 8. piatok, sobota - 19,30 hod.  
9. 8. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.  
trAnSFOrMerS: POMStA POrAZených USA /147 min./
/akčná sci-fi/ Premiéra
Mimozemskí roboti meniaci sa v pozemské autá sú nazad. Puber-
tiak Sam Witwicky (Shia LaBeouf) sa už spamätal z prvého stret-
nutia s dobrými Autobotmi a zlými Deceptikonmi. Navyše dospel 
a začal sa pripravovať na opustenie rodného hniezda. 
Vstupné: 2.80€       Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Český dabing

10. - 16. 8. 2009  celOPreVáDZkOVá DOVOlenkA 
 
19. – 21. 8. streda, štvrtok, piatok - 19,00 hod.
22. – 23. 8. sobota, nedeľa - 16,00 a 19,00 hod. 
24. 8. pondelok – 16,00 a 19,00 hod.
DObA ĽADOVá 3 ÚSVIt DInOSAUrOV USA /100 min./
/animovaná rodinná komédia/ Premiéra
Hrdinovia z prostredia pod bodom mrazu sa vracajú. Večný smo-
liar, prehistorický krysoveveričiak Scrat má pred sebou osudové 
stretnutie s krysoveveričkou Scratte. Mamuti Manny a Ellie oča-
kávajú prvý prírastok do rodiny. Leňochod Sid sa zase dostane 
do problémov. Šabľozubý tiger Diego rieši dilemu, či sa z neho 
po boku kamarátov nestáva príliš veľký „mäkkýš“.              
Vstupné: 2.80€                      Ml. prístupný!  Slovenský dabing
V pondelok vstupné 2,00 €!

S p o m i e n k y

Michalovčan informuje

Odišiel si, aj keď veľmi si chcel žiť,
ale v našich srdciach žiješ a budeš žiť.

Dňa 7. augusta uplynulo 5 rokov 
od smrti môjho manžela, otecka a dedka

VlADIMírA DrAgAnA

S bolesťou v srdci spomínajú
 Manželka, deti a vnúčik Jakubko

Spoločenská rubrika
navŽDY SMe Sa roZLúčiLi S týMito občanMi nášho MeSta

Anton Vavrek, 59-ročný

Gabriel Bene, 54-ročný

Michal Fedák, 74-ročný

Obdivuhodný úspech dosia-
hol spevácky zbor Pro Musica 
na 63.ročníku svetovej súťaže 
zborového spevu v Llangollene 
v Severnom Walese. Na tejto 
prehliadke zborového, klasic-
kého spevu a ľudového spevu 
a tanca, mali diváci možnosť 
uvidieť a vypočuť si vyše 3 500 
súťažiacich z 50 krajín sveta v 28 
súťažiach.  Súťaž, ktorá bola no-
minovaná na Nobelovu cenu,  
je pod záštitou Princa Charlesa 
a začínali na nej svoju úspešnú 
umeleckú dráhu osobnosti ako 
Luciano Pavarotti a Placido Do-
mingo. Postupujú  na ňu zbory 
na základe prísneho výberu 
poroty po vypočutí zaslaných 
video a DVD nahrávok z pred-
chádzajúcich svetových súťaží. 

Naši speváci sa zapojili 
do piatich súťaží. V kategórii 
sólo ľudový spev roztlieskali 
sálu miestnej radnice Miriama 
Sabová, Pavol Sabo a Lenka Hri-
čindová. V kategórii sólo klasic-
ký spev rozžiaril tváre divákov 
výkon Evy Adamovej. V kate-
górii zborov starších žiakov sme 
v konkurencii 24 súborov vybo-
jovali skvelé 3. miesto. Mládež-

nícky zbor sa umiestnil hneď 
po profesionálnych vysokoškol-
ských zboroch z USA a Filipín 
na  5. mieste.

Profesionálny výkon našich 
tanečníc,  harmonická symbió-
za  tanca a spevu si získali nie-
len srdcia vyše trojtisícového 
publika v hlavnom súťažnom 
pavilóne, ale  boli ocenené aj 
porotou - najvyššou známkou 
spomedzi 18 svetových taneč-
ných kolektívov čím si vybojo-
vali prvé miesto.

Súťaže boli on  line vysielané 
internetom do celého sveta a di-
váci si ich môžu pozrieť ešte me-
siac  na stránke www.llangollen.
tv, alebo na stránke ZUŠ Micha-
lovce www.talentovanedeti.sk. 

Chceme sa poďakovať za fi-
nančnú podporu nášmu zria-
ďovateľovi mestu Michalovce, 
predsedovi Národnej rady SR 
Mgr. Pavlovi Paškovi, usporia-
dateľom súťaže v Llangollene 
ako aj ZRŠ pri ZUŠ Štefánikova 
20, Michalovce za finančnú pod-
poru, bez ktorej by táto úspešná 
reprezentácia mesta Michalovce 
ale aj Slovenska nebola možná.

Alena Hersteková

Svetový úspech 
zboru Pro Musica

vítaMe MeDZi naMi našich najMenších:
Patrícia Skurková

Daniel Jurčo
Viktória Perlovská

Tadeáš Kanóc
Samíra Pasztiráková

Richard Dzurický
Alia Paľová

Do Stavu ManŽeLSkého vStúPiL tento Snúbenecký Pár:

Marek Krystian Drozd 
a Zuzana Fedorová

Petr Šima 
a Elena Šťastná

Dňa 26. júla uplynuli tri roky, kedy nám
navždy odišla naša drahá mamička,

babička a prababička 

IrenA DZUrjOVá

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Dcéry Marta a Blažena,

synovia Edo, Michal, Dušan
a nevesta Želmíra s rodinami

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 1. augusta 2009 sa dožil jubilejných 

88. narodenín

ŠteFAn ŠOltInSký

K tomuto krásnemu jubileu mu
srdečne a s láskou blahoželajú

dcéra Mária a vnučka
Radka s manželom

Stredná odborná škola zdra-
votnícka v Michalovciach partici-
povala v projekte Comenius s pod-
rogramom Celoživotné vzdeláva-
nie. Názov partnerstva bol Zdravá 
myseľ sa nachádza v zdravom 
tele a partnerskými krajinami 
boli Nórsko, Slovensko, Lotyšsko. 
Projekt trval od 1. októbra 2007 
do 31. júla 2009. Koordinátorom 
projektu bola Strømmen Upper 
Secondary School, Nórsko.  

Aktivity naplánované v rám-
ci projektu sa sústreďovali pre-
dovšetkým na uvedomelé od-
stránenie zlozvykov študentov. 
Projektové zadania mali rozšíriť 
vedomosti študentov o zdravých 
životných a stravovacích návy-
koch a motivovať ich k zlepšeniu 
vlastného životného štýlu tým, 
že sa zlozvykov zbavia navždy. 
Projekt zvýšil aj ich národné 
povedomie, keďže reprezento-
vali svoju krajinu a pomohol im 
identifikovať sa na národnej ako 
aj európskej úrovni. 

Slovensko prezentovalo kul-
túru svojho regiónu prostred-
níctvom ľudových tancov, ktoré 
boli predstavené participantom 
ako súčasť imatrikulačného 
programu na SOŠZ. V poľov-
níckej reštaurácii účastníci 
ochutnali naše národné jedlo 
a s regionálnou kultúrou sa zo-
známili prostredníctvom výsta-
vy obrazov maliarky PaedDr. 
Ľudmily Lakomej. Účastníci 
navštívili Košice, Morské oko 
a Zemplínsku šíravu.

Slovenskí študenti navštívi-
li hlavné mestá partnerských 
krajín. V Nórsku to bolo Oslo 
a v Lotyšsku Riga. 

Keďže hlavným zameraním 
projektu bolo zdravie a zdravý 

spôsob života, študenti navští-
vili novootvorené zdravotnícke 
dialyzačné zariadenie v Micha-
lovciach. V Nórsku bola pre 
nich zorganizovaná prednáška 
na tému mladí ľudia, zdravie 
a stravovanie, ktorú viedla lek-
torka z univerzity Akaershus 
University College. 

Na záverečnom stretnutí 
v Nórsku študenti absolvovali 
„Európsky kvíz“, kde mali mož-
nosť preukázať svoje vedomos-
ti o krajinách Európskej únie. 
Cieľom kvízu bolo dosiahnuť 
u študentov uvedomenie si, 
že sú súčasťou Európskej únie 
a získanie pocitu Európskeho 
občianstva.

Mgr. Marcela Bödiová 
Mgr. Ľudmila Chovancová

študenti s projektom
comeniuss v nórsku

V horúcich letných dňoch sa 
Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického zmenila na Kniho-
land – týždenný čitateľský tábor. 
Mladí čitatelia od 6 do 13 rokov 
opustili svoje počítače a nabrali 
odvahu prežiť dobrodružstvo 
medzi knihami. 

V prvý deň sme sa vybrali 
na tajomnú expedíciu za sied-
mimi divmi sveta. Na tejto ceste 
plnej záhad a hier sme objavili aj 
ôsmy div sveta, ktorým bol čita-
teľ. Potulkami po starých Micha-
lovciach nás sprevádzal historik 
PaedDr. Martin Molnár. Dozve-
deli sme sa množstvo zaujíma-
vostí, ktoré sme si každodenným 
prechádzaním centrom mesta 
nikdy nevšimli. Druhý deň bol 
zaujímavý tým, že sme ho ve-
novali bezpečnosti na cestách. 
Deti na dopravnom ihrisku sa 
oboznámili s pravidlami cestnej 
premávky pod vedením prísluš-
níkov dopravnej polície . V kniž-
nici nás potom čakala interaktív-
na hra, v ktorej sme riešili rôzne 
situácie v doprave. Tretí deň bol 
venovaný turistike. Niektoré deti 
prvýkrát cestovali železničnou 

dopravou. Naším cieľom bolo 
zdolať Brekovský hrad. To sa 
samozrejme podarilo, odmenou 
bola vydarená opekačka. Nasle-
dujúci deň sme navštívili Hasičs-
ký zbor v Michalovciach. Deti sa 
oboznámili s technikou , najviac 
sa im však páčili predvedené 
akčné záchranárske situácie. 
V rámci pohybovej aktivity ne-
chýbal ani futbal, ktorý najviac 
ocenili chlapci. Deti sa dočkali aj 
diskotéky, ale na klasickú hudbu. 
Haydn paráda bol názov popo-
ludňajšieho programu v kniž-
nici. Výstava o živote Josepha 
Haydna, rozprávanie veselých 
príbehov z Haydnovho života, 
počúvanie Rozlúčkovej symfó-
nie, výroba Haydnovej parochne 
z papiera a záverečný  „vznešený 
tanec“ . V posledný deň nášho 
táborenia sme sa vybrali na vý-
let do Medzilaboriec, kde sme 
si prezreli Múzeum moderné-
ho umenia Andyho Warhola. 
Sladká zmzlinka a spomienkový 
darček ukončili naše týždenné 
putovanie za knihami a vedo-
mosťami.

Iveta Majvitorová

tábor kniholand 

Občianske Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym posti-
hnutím v Michalovciach sa svo-
jou činnosťou snaží skvalitňovať 
život mentálne postihnutých ob-
čanov a ich rodín.

Aj v roku 2009 sme pre svo-
jich členov – rodiny s mentálne 
postihnutým členom -pripravili 
rôzne klubové aktivity. Každo-
ročne je najnáročnejším projek-
tom sociálno-rehabilitačný pobyt 
v niektorom zariadení Sloven-
ských kúpeľov. Tieto pobyty sú 
zamerané na podporu a udržanie 
zdravia a na znižovanie sociálnej 
vylúčenosti rodiny s mentálne 
postihnutým členom.

Toto leto voľba padla na Bar-
dejovské kúpele. Týždňového 
pobytu sa zúčastnilo 42 osôb, 
z toho 19 mladých ľudí s men-
tálnym  a kombinovaným zdra-
votným postihnutím. Z dôvodu 
ich zdravotného a spoločenské-
ho obmedzenia sa pobytov zú-

častňujú v sprievode rodičov.
Pre všetkých účastníkov boli 

pripravené masáže, zábaly, ví-
rivé a liečivé bazény. Navštívili 
sme skanzen ľudovej architek-
túry, prešli sme sa historickým 
jadrom mesta Bardejov. Absol-
vovali sme spoločné vychádzky 
po kyslíkových dráhach. 

Pre rodičov bola pripravená 
beseda o nových zákonoch o so-
ciálnych službách a kompen-
záciách ťažkého zdravotného 
postihnutia.

Naša vďaka patrí tým, ktorí 
nám finančne pomohli pri reali-
zácii tohoto projektu. Na sociál-
no-rehabilitačný pobyt v Barde-
jovských kúpeľoch nám finan-
čne prispelo ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny a mesto 
Michalovce.

Ďalším naším finančným 
zdrojom sú 2% daní z príjmov 
a príspevky od darcov.

Kužmová Emília  

Pobyt v kúpeľoch 

Galéria mestského kultúr-
neho strediska v týchto dňoch 
predstavuje tvorbu  súvisiacu 
s odevným dizajnom. Táto 
charakterizuje Michaelu Ba-
logovú, ktorá výstavou urobí 
pomyselný prvý krok k tomu, 
aby svojou tvorbou prezento-
vala tvorivosť a nápaditosť nie 
len v oblasti práce s textilom 
a módneho návrhárstva. Prvá 

samostatná výstava autorky 
obsahuje aj zopár portrétov, 
či zátiší. Zostáva len veriť, 
že prvý krok autorky do sveta 
umenia bude úspešný a že tak 
potrebnú podporu a povzbu-
denie nájde aj u širokej verej-
nosti. Výstava bola verejnosti 
sprístupnená 4. augusta a po-
trvá do 14. augusta.

     Mgr. Ivana Mochorovská

tvorivosť a nápad 
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Malý oznamovateľ
Ponuka práce

• Brigády a práca v Stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
    Kontakt: 0905 861 245
• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač,  aj partie. 250,- ČK/m2

    Kontakt: 0948  401 355
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka, 

dohoda. Kontakt: 0905 513 618

kúpa – predaj – prenájom
• Predám Zetor 4011, prerobené riadenie – turbo, dvojkolesovú 

trojstrannú vyklápačku 300 x  190 cm, kultivátor – originál, troj-
radličný pluh – originál 27 cm brázda. Všetko je vo výbornom 
stave. Kontakt: 0915 585 748

• Výhodne predám 6-izbový byt v Michalovciach. Rozumná cena.
Dohoda možná. Tel.: 0904 739 458

• Predám 3-ročnú lištovú kosačku zn. ALKO-BM/II FARMER. 
 Cena dohodou. Dohoda istá. Kontakt: 0908 604 355   
• Predám starožitný jedálenský rozťahovací stôl pre 12 osôb – 98 

ročný. Cena dohodou. Kontakt: 0908 604 355
• Na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
 Kontakt: 0915 864 655
• Predám pšenicu z tohoročnej úrody. Cena dohodou.
 Kontakt: 0908 266 649 
• Predám horský bicykel. Lacno – cena 20,- €.
 Kontakt: 056/62 81 033
• Hľadám garáž do prenájmu – oblať Stráňany, aj iná lokalita.
 Kontakt: 0905 372 820
• Predám 2-izbový byt s balkónom na Ulici J. Murgaša, 54 m2, 

4p./6, demontované bytové jadro, vhodný na komplexnú rekon-
štrukciu podľa vlastných predstáv. Cena 27.200,- €.

 Kontakt: 0915 560 295.

Služby
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby, čistenie peria a výrobu 

paplónov a vankúšov,  na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci 
mesta Michalovce zabezpečíme.

 Kontakt: 056/64 97 735, 0915 325 381

rôzne
• Prosíme poctivého nálezcu o vrátenie  digitálneho fotoapará-

tu OLYMPUS (modrý metalický), ktorý sa stratil na Morskom 
oku 28. 6. 2009.  Sú v ňom cenné rodinné snímky. Odmena istá 
(50 €). Kontakt:  0915 111 486

Základná umelecká škola, Štefánikova 20,
 071 01 michalovce

tel.: 056/6423486, fax: 056 6423486
e-mail: skola@zusmi.svcmi.sk

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝberoVÉ  KoNaNIe
na obsadenie funkcie 

zástupca/kyňa/ riaditeľa  Základnej umeleckej
školy, Štefánikova 20, michalovce

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: 
- vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru pre 

príslušný druh a stupeň podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. 
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamest-
nancov v znení neskorších predpisov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Iné kritériá a požiadavky:
-  znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca s počítačom ( práca s internetom, Excel, Word, Power-

Point a iné).
Doklady:
-  prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- písomne spracovaná koncepcia pre  základnú umeleckú školu
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky posielajte v termíne do 28. augusta 2009  
na adresu:

Základná umelecká škola, Štefánikova 20, 
071 01 michalovce

Obálku označte: „Výberové konanie zástupca/kyňa ZuŠ “
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude ter-
mín konania a miesto výberového konania oznámený písomne 

najmenej 7 dní pred jeho konaním.

1. Basket klub Michalovce a mesto Michalovce 
 

pozývajú priaznivcov streetballu
na 1. ročník letného michalovského streetballu, 

ktorý sa uskutoční v rámci 40. ročníka Zemplínskeho jarmoku 
dňa 15. 8. 2009 o 8.00 hod.

na Námestí slobody v michalovciach 
 
Na štyroch ihriskách sa bude hrať v kategóriách chlapci a dievčatá od 10 
do 14 rokov, od 14 do 18 rokov, v kategórii muži nad 40 rokov a v ka-
tegórii Open-muži bez obmedzenia veku. Každý účastník obdrží tričko 
a malé občerstvenie, víťazné družstvá vecné ceny. Prihlášku, pravidlá 
a podmienky registrácie záujemcovia nájdu na www.1bkmi.sk

Dva týŽDne v šPorte
FutbaL

Fk tOPOĽAny - MFk SlOVAn gIrAltOVce
III. liga mužov - 3. kolo   9. 8. 2009   10.30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

tj SOkOl MOčArIAnSkA – ŽbInce
II. B trieda mužov M-ObFZ - 1. kolo   9. 8. 2009   16.30 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

Fk tOPOĽAny - kráSnA
V. liga dorastu - 2. kolo   15. 8. 2009   14.00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

MFk ZeMPlín – 1. Fc tAtrAn PreŠOV
I. liga S/MD - 2. kolo   12. 8. 2009   11.00 hod. a 13.15 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFk ZeMPlín – 1.hFc hUMenné
I. liga S/MŽ - 1. kolo   15. 8. 2009   10.00 hod. a 12.00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFk ZeMPlín – SP MFk rOŽňAVA
III. liga S/MD - 2. kolo   16. 8. 2009   10.00 hod. a 12.15 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907
 

Šk VrbOVec – blAtná POlIAnkA
III. A trieda mužov M-ObFZ - 2. kolo   16. 8. 2009   16.00 hod.

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

MFk ZeMPlín – MFk SnInA
I. liga žiakov U 12, U 13   19. 8. 2009   15.00 hod. a 16.30 hod. 

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452 

StreetbaLL
I. rOčník letnéhO MIchAlOVSkéhO StreetbAllU

15. 8. 2009   8.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 0908322342

Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

teniS
WIlSOn tOUr 2009

celoštátny tenisový turnaj detí do 9 rokov
8. – 9. 8. 2009   9. 00 hod.   Teniscentrum

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

VII. rOčník MIchAlOVSkej tenISOVej 
lIgy VeteránOV

8. 8. – 20. 8. 2009
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

V závere školského roka uspo-
riadal Mestský úrad Michalovce 
- Odbor školstva, kultúry a športu 
a jeho Koordinačná komisia mest-
ských športových súťaží v spolu-
práci so ZŠ na Školskej ulici I. roč-
ník súťaže v plávaní žiakov micha-
lovských základných škôl O pohár 
primátora mesta Michalovce. 
Pretekalo sa v troch plaveckých 
disciplínach a to kraul, prsia a znak 
na 25 m, v kategóriách chlapci 
a dievčatá.

Najúspešnejšími mladými plav-
cami sa stali žiaci zo ZŠ, Školská 

2 v Michalovciach, ktorí celkove 
získali 8 medailových umiestnení, 
pred ZŠ, J.Švermu 6, ktorí získali 
celkove 5 medailových umiestne-
ní a ZŠ na Okružnej ulici s 3 me-
dailovými umiestneniami. Medzi 
jednotlivcami v kategórii dievčat 
suverénne dominovala Dominika 
Mihaľová zo ZŠ Školská 2, kto-
rá získala prvenstvá vo všetkých 
troch súťažných disciplínach, me-
dzi chlapcami sa presadil Miro-
slav bodnár zo ZŠ Komenského 
1, ktorý získal celkove dve prven-
stvá.                                                nk

Prvý ročník súťaže
v plávaní žiakov

Vo viac ako päťdesiatročnej 
tradícii SZT (od r. 1954) priví-
talo Záhorie turistov už po tre-
tíkrát. V rokoch 1975 a 1987 
pod Korlátskym hradom a teraz 
na Kunovskej priehrade pri Se-
nici.

Svoju už 34. účasť v rade (od r. 
1976) na tomto najvýznamnej-
šom podujatí KST si „zakniho-
vala“ aj početná skupina členov 
KST OT TJ Turista Michalovce. 
Bohatý program pripravený or-
ganizátormi, 14 peších trás pre 
dospelých aj mládež, 6 cyklotrás 
od 36 do 62 km, 5 autobusových 
zájazdov, plnenie podmienok 
Oblastného turistického odzna-
ku (OTO) Senica, či doplnenie 
si zbierky turistických známok 
zamestnal našu chasu počas ce-
lého týždňa. Obišli celú priehra-
du vrátane náučného chodníka 
v Sobotišti, obzreli si nedávnymi 
záplavami postihnutú obec Ku-
nov, či najväčšie mesto Záhoria 
sídlo okresu Senicu, vrátane 
Záhorskej galérie umiestnenej 
v neskorobarokovom kaštieli 
z r. 1760 vedľa anglického par-
ku. Videli i ďalšie okresné mesto 
Skalicu s množstvom historic-
kých pamiatok a boli aj v tre-
ťom okresnom meste Myjave 
- v dome A. Keléniovej, kde sa 
19. 9. 1848 konalo prvé stret-
nutie Slovenskej národnej rady 
(SNR) a kde je teraz umiestnené 
múzeum SNR otvorené v roku 
1968. V mestečku Holíč nav-
štívili kaštieľ Habsburgovcov, 
momentálne v rekonštrukcii, 
ako aj trojposchodový veterný 
mlyn holandského typu z konca 
19. storočia na kopčeku Hrebeň. 
Neobišli ani jedno z najvýznam-

nejších slovenských pútnických 
miest – Šaštín-Stráže, ktorého 
neskorobarokový dvojvežový 
kostol povýšil v r. 1964 pápež 
Pavol VI. na baziliku Minor Se-
dembolestnej Panny Márie, prvú 
na našom území. Poprechádzali 
sa aj po svetoznámych kúpeľoch 
s rozsiahlym kúpeľným parkom 
(cca 16 ha) v Smrdákoch. Vystú-
pili na najvyšší vrchol Malých 
Karpát Záruby (768 m n. m.), 
či na rumoviská hradov Branč 
a Korlátko. Nenechali si ujsť ani 
možnosť nahliadnuť do útrob 
Smolenického zámku. Nespor-
nou dominantou regiónu je 
na najvyššom vrchu Myjavskej 
pahorkatiny Bradle (543 m n. 
m.), monumentálna mohyla 
generála M. R. Štefánika, ktorý 
tam aj odpočíva. Ani túto domi-
nantu naši členovia neobišli. 

56. zrazu, na otvorení kto-
rého prehovoril aj podpredseda 
vlády SR doc. PhDr. Dušan Ča-
plovič, DrSc., sa zúčastnilo oko-
lo 700 turistov nielen z domova 
ale aj z blízkeho zahraničia vrá-
tane Turistických oddielov mlá-
deže (TOM). Na slávnostnom 
ukončení prevzali štafetu orga-
nizátori 57. SZT z RR KST Ora-
va a mesta Dolný Kubín. V sa-
mom závere už na ceste domov, 
na ktorú im finančne prispelo 
aj mesto Michalovce skromnou 
dotáciou, sa ešte zastavili v par-
ku miniatúr v Podolí neďaleko 
Piešťan. Mohli si tu porovnať 
v mierke 1:50 vyššie spomenuté 
pred pár dňami navštívené hra-
dy, zámky, kaštiele, ale aj veľa 
iných roztrúsených po celej SR. 
Vrelo odporúčame!

Anton Hasák

Slovenský letný
zraz turistov pri Senici 

Atletický klub Michalovce je 
i v tomto roku organizátorom už 
XII. ročníka Oblastnej bežeckej 
ligy 2009 určenej pre pretekárov 
z nášho regiónu. Do kalendára 
Oblastnej bežeckej ligy 2009 je 
zaradených celkovo 18 atletic-
kých podujatí, medzi ktorými je 
zahrnutých 12 cestných behov, 3 
polmaratóny, 2 maratóny a 1 ho-
dinovka. V kalendári nechýbajú 
už tradičné atletické podujatia, 
organizované na území mesta 
(Podvihorlatský maratón, Mi-
chalovskú hodinovku, Beh o štít 
mesta). Preteká sa v 5 vekových 
kategóriách a to kategória A-muži 
do 39 rokov, kategória B-muži 40-
49 rokov, kategória C-muži 50-59 
rokov, kategória D-muži nad 60 
rokov a kategória ženy - bez veko-
vého obmedzenia.

Celkovo je v tomto roku v be-
žeckej lige zapojených a hodnote-
ných celkove 34 pretekárov, z toho 
je 12 pretekárov v rámci mesta. Pri 
hodnotení dosiahnutých výsled-
kov sa odvodzujú body od prie-
merného času, ktorý sa vypočítava 
pre daný pretek z časov všetkých 
zúčastnených bežcov a o poradí 
rozhoduje súčet získaných bodov 
pridelených za časy dosiahnutých 
v jednotlivých pretekoch.

Po uskutočnených desiatich 
pretekoch si najlepšie doposiaľ 
počínajú bežci z MBO Oparm 
Strážske a z MBK Veľké Kapu-
šany, ktorí sú na čele poradia 
v jednotlivých vekových kategó-
riách. Z michalovských bežcov 
je umiestnenie nasledovné:
- kategória A 5. miesto Peter 
bazár Škc Michalovce 573 bo-
dov, 7. miesto Štefan Kvak Gla-
diátor Michalovce 452 bodov, 
8. miesto Peter Vaľo ECM Mi-
chalovce 444 bodov, 10. miesto 
Henrich Marcinčák Gladiátor 
Michalovce 335 bodov
- kategória b 4. miesto Peter 
jurdák Ac Michalovce 3 272 
bodov, 5. miesto Gabriel Sabo 
VVS Michalovce 2 613 bodov, 
7. miesto Ľubomír Pavlov 2 317 
bodov, 9. miesto Jozef Doležal 
AC Michalovce 1 545 bodov
- kategória c 5. miesto Vla-
dimír hirjak Ac Michalovce 
3 282 bodov
- kategória D 2. miesto gérard 
Parilák 2 333 bodov
-kategória ženy 1. miesto Ľud-
mila Falisová 1 660 bodov.

Najbližším atletickým podu-
jatím bežeckej ligy v rámci mes-
ta je Michalovská hodinovka, 
ktorá sa bude konať 15. 9. 2009.

bežecká liga v polovici


