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Zariadenie opatrovateľskej 
služby (ZOS) v Michalovciach 
poskytuje v súčasnosti sociálne 
služby pre 25 klientov. Ide o je-
diné zariadenie opatrovateľskej 
služby na území mesta z pohľa-
du dostupnosti pre klientov zo 
slabších sociálnych skupín. Sídli 
na Masarykovej ulici v dvoj-
podlažnej budove  bez výťahu. 
Celkový stav, tepelnoizolačné 
vlastnosti a priestorové usporia-
danie budovy je nevhodné pre 
poskytovanie takýchto služieb. 
Keďže statika objektu je nevy-
hovujúca, pre účely zariadenia 
bol vybraný v súčasnosti nevy-
užívaný objekt bývalej materskej 
školy na Borovicovej ulici. 

Rekonštrukciou budovy bý-
valej škôlky a presídlením ZOS 
do tohto objektu mesto plánuje 

zvýšiť kvalitatívnu úroveň po-
skytovania služieb opatrovateľ-
skej starostlivosti, vytvoriť lep-
šie priestorové podmienky pre 
klientov a zabezpečiť tiež pod-
mienky pre nové – rehabilitačné 
služby. Obnovou sa zvýši kapa-
cita zariadenia a zateplením ob-
jektu sa znížia náklady na pre-
vádzku. Vytvoria sa vyhovujúce 
podmienky pre pohodu bývania 
klientov, debarierizáciou zaria-
denia sa objekt stane plnohod-
notným poskytovateľom soci-
álnych služieb pre všetkých, aj 
hendikepovaných občanov. 

Z ďalšieho projektu,  ktorý 
bol mestu schválený, sa zrekon-
štruuje osvetlenie na Kyjevskej, 
Odeskej, Krymskej, Minskej 
a Leningradskej ulici. Dobudu-
je sa aj osvetlenie v medziblo-

kových priestoroch medzi 
Hollého a Jilemnického ulicou. 
Cieľom modernizácie a rekon-
štrukcie je dosiahnuť úspory 
elektrickej energie počas pre-
vádzky verejného osvetlenia. 
Mesto vymení staré svietidlá 
a svetelné zdroje za energeticky 
menej náročné, čím sa znížia 
náklady na údržbu. Zároveň 
dôjde aj k výmene rozvádzačov 
verejného osvetlenia, zmoder-
nizujú sa nosné a podporné 
konštrukcie a obnovou prejdú 
aj káblové rozvody. 

Využitím externých finanč-
ných prostriedkov sa znížia 
celkové náklady na komplexnú 
rekonštrukciu verejného osvet-
lenia, ktorá v súčasnosti prebie-
ha v našom meste. 

Iveta Palečková

Mesto opäť úspešné
v projektoch

Mestu Michalovce boli schválené ďalšie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štruk-
turálnych fondov. Ide o dva projekty – rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy na 
Borovicovej ulici vo výške  434 tisíc €  a rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Vý-
chod v sume 249 tisíc eur. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektov z vlastných 
zdrojov vo výške 199 tisíc €.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

DRAŽBA pReDAjných miest
v tržnici na Športovej ulici a na trhoviskách v meste 

na Špitálskej ulici, Moskovskej ulici a Ulici nad Laborcom
 

5. máj 2010 o 9.00 hod
predajné miesta pre predaj zeleniny, ovocia, kvetov

o 13.00 hod
predajné miesta pre predaj priemyselného tovaru 

na tržnici (Športová ulica) 

Zasadačka TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Rímskokatolícky farský úrad v Michalovciach 

vás pozýva na 

Farský majáles
sobota 8. máj 2010 o 18.30 hod. 

v reštaurácii Dúha (na Špitálskej ulici). 
Bližšie info na tel. č.: 0902 233 658 

V zasadačke mestskej rady 
na Mestskom úrade v Michalov-
ciach sa v utorok 13. apríla konalo 
rokovanie mestskej rady s týmto 
programom: návrh na poskytnu-
tie dotácií z rozpočtu mesta Mi-
chalovce v roku 2010 predkladala 
RNDr. J. Machová, vedúca odboru 
informatizácie a grantov MsÚ, in-
formatívnu správu o stave realizá-
cie a prípravy projektov zo zdrojov 
EÚ a dotačných politík predklada-
la RNDr. J. Machová, 
vedúca odboru infor-
matizácie a grantov 
MsÚ, návrh na poda-
nie žiadosti o nená-
vratný finančný prí-
spevok v rámci Regi-
onálneho operačného 
programu opatrenia 
č. 3.2 Podpora a roz-
voj infraštruktúry 
cestovného ruchu 
na realizáciu projektu 
Michalovce – vstupná 
brána turizmu Zem-
plína predkladala RNDr. J. Macho-
vá, vedúca odboru informatizácie 
a grantov MsÚ, návrh na podanie 
žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu prioritnej 
osi č. 4 Regenerácia sídiel na re-
alizáciu regenerácie satelitných 
uličiek centrálnej mestskej zóny 
v meste Michalovce predkladala 
RNDr. J. Machová, vedúca odbo-

ru informatizácie a grantov MsÚ, 
informatívnu správa o činnosti 
mestskej autobusovej dopravy 
v Michalovciach za rok 2009 pred-
kladal G. Sačko, generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva SAD 
Michalovce, a.s., návrh na riešenie 
Zmien a doplnkov č. 1 Územného 
plánu mesta Michalovce a návrh 
na doplnenie Všeobecne záväz-
ného nariadenia MsZ Michalov-
ciach č. 107/2008 predkladala 

Ing. A. Mrázová, vedúca odboru 
V,ŽPaMR MsÚ, záverečný účet 
mesta Michalovce za rok 2009 
predkladala Ing. O. Bereznani-
nová, vedúca finančného odboru 
MsÚ, výročnú správu o činnosti 
MsKS Michalovce za rok 2009 
predkladala PhDr. M. Tomková, 
riaditeľka MsKS, výročnú správu 
o činnosti TaZS mesta Michalovce 
za rok 2009 predkladal Ing. J. Ole-

ár, riaditeľ TaZS, návrh Organi-
začného poriadku a organizačnej 
štruktúry TaZS mesta Michalovce 
predkladal Ing. J. Oleár, riaditeľ 
TaZS, rozpočtové opatrenie č. 1 
predkladala Ing. O. Bereznani-
nová, vedúca finančného odboru 
MsÚ, majetkoprávne záležitosti 
predkladal Ing. J. Doležal, vedúci 
odboru hospodárenia s majet-
kom MsÚ, výsledky výberových 
konaní na prenájom nebytových 

priestorov a pozemkov 
vo vlastníctve mesta 
Michalovce predkla-
dal MUDr. B. Ban-
čej, predseda komisie 
na prenájom nebyto-
vých priestorov a po-
zemkov, návrh doplnku 
č. 1 VZN č. 121/2009 
o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady 
a drobné stavebné od-
pady na území mesta 
Michalovce predkladal 

JUDr. G. Dorič, zástupca pred-
nostu MsÚ, informatívnu správu 
o výsledku riadnej inventarizácie 
majetku mesta k 31. 12. 2010 pred-
kladal Ing. Z. Vasiľ, prednosta MsÚ 
– predseda ÚIK, návrh programu 
XXI. zasadnutia Mestského zastu-
piteľstva v Michalovciach predkla-
dala Mgr. N. Slaninková, vedúca 
organizačného odboru MsÚ. Zá-
ver patril diskusii.                       ivpa

rokovanie mestskej rady

Dotácie sú smerované do jed-
notlivých oblastí života v meste 
- telovýchova a šport, záujmo-
vá umelecká činnosť, kultúra, 
výstavníctvo, rozvoj školstva 
a vzdelávania, zdravotníctvo 
a sociálna oblasť, cirkev a chari-
ta. Celkovo sa o príspevok mesta 
v tomto roku uchádzalo 117 žia-
dateľov. Objem požadovaných 
finančných prostriedkov bol vo 
výške 222 958 €.  Jednotlivé žia-
dosti o dotácie sú prerokované 
v príslušných komisiách mest-
ského zastupiteľstva a následne 
schválené mestskou radou.

Žiadosti boli rozdelené 
do jednotlivých oblastí takto:

V oblasti športu bolo 28 žia-
dostí v celkovom objeme poža-
dovaných finančných prostried-
kov 50 806 €, návrh komisie 
na prerozdelenie finančných 
prostriedkov bol vo výške 13 300 
€. V oblasti školstva bolo 25 žia-
dostí v celkovom objeme poža-

dovaných finančných prostried-
kov 56 036 €, návrh komisie 
na prerozdelenie finančných 
prostriedkov bol 14 181 €. Oblasť 
kultúry tvorilo 24 žiadostí v cel-
kovom objeme požadovaných 
finančných prostriedkov 57 233 
€, návrh komisie na prerozdele-
nie finančných prostriedkov bol 
vo výške 15 250 €. V sociálnej 
oblasti bolo 23 žiadostí v cel-
kovom objeme požadovaných 
finančných prostriedkov 29 888 
€, návrh komisie na prerozdele-
nie finančných prostriedkov bol 
12 600 €. V oblasti cirkev a cha-
rita bolo 14 žiadostí v celkovom 
objeme požadovaných finanč-
ných prostriedkov 25 743 €, ná-
vrh komisie na ich prerozdelenie 
bol 7 669 €.

Mestská rada na svojom za-
sadnutí v utorok 13. apríla na-
vrhla u niektorých žiadateľov 
nové rozdelenie dotácií. Všetky 
žiadosti schválila a v súčasnosti 

už odbor informatizácie a gran-
tov spracováva zmluvy o po-
skytnutí dotácií a predloží ich 
na podpis primátorovi mesta 
a žiadateľovi. Na základe uzav-
retej zmluvy zabezpečia prí-
slušné odbory mestského úradu 
prevod stanovenej finančnej 
čiastky na účet žiadateľa a ná-
sledne kontrolu hospodárneho, 
efektívneho a účinného spôsobu 
využitia poukázaných finanč-
ných prostriedkov.

Zoznam všetkých žiadate-
ľov s vyhodnotením získaných 
finančných prostriedkov bude 
zverejnený na web stránke mesta 
v sekcii Samospráva – Novinky 
– Granty mesta. Informácie o po-
skytnutí dotácií získajú žiadate-
lia aj telefonicky a osobne na od-
bore informatizácie a grantov, 
č. d. 175, Mgr. Svetlana Ľochová, 
telefón: 056/68 64 185, mobil: 
0918 876 617.  

Mgr. Svetlana Ľochová

Mesto poskytlo dotácie z rozpočtu
Mesto Michalovce každoročne poskytuje zo  svojho rozpočtu nenávratné finančné príspevky 
– dotácie. Tak tomu bolo aj v tomto roku. Na rok 2010 boli vyčlenené finančné prostriedky na 
dotácie v celkovom objeme 70 000 €.

Dnes, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy 
proti rakovine - Deň narcisov. Už po 14–ty krát sa tak bude Liga proti rakovine uchádzať o vašu dôveru. Aj 
tento rok budete mať práve vďaka kvietku narcisu pocit, že je všetko okolo vás krajšie, farebnejšie, pozitív-
nejšie.... Jeho nosením vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom bez ohľadu na vek či 
onkologickú diagnózu. Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom na účet zbierky 
č. 2629740400/1100, do pokladničiek v deň zbierky a zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 
v termíne do 20. apríla 2010 v sieti všetkých mobilných operátorov.                                                                  ts

OZ Návraty

Jarné upratovanie brehov laborca
 

24. 4. 2010 (sobota) od 10.00 hod. 
na „verbovčíku“

Informácie: 0907 931 722

Narcis opäť spojí všetkých, 

ktorí sa rozhodnú pomôcť 



�AktuAlity – názory
z pera viceprimátora

Pokrok pri zisťovaní a liečbe chorôb posúva množstvom vedeckých 
poznatkov dopredu nielen medicínu ale i ľudstvo. 

Každý nový liek pomáha dávať šancu k vyliečeniu alebo zlepšeniu 
kvality života chorých. I napriek množstvu finančných prostriedkov 
vynaložených pre výskum je to stále málo. Financie nerozhodujú o ná-
padoch, ale sú základnou podmienkou pri systematickom výskume. 
K vytvoreniu určitých kapacít pri testovaní a hľadaní najlepšieho rie-
šenia z viacerých sa bez širokého zázemia základného výskumu nedá 
zaobísť. Rovnako to platí i pri početnom zavádzaní moderných a hlav-
ne neinvazívnych vyšetrovacích metód. To, čo včera platilo a bolo po-
stačujúce, zajtra stačiť nebude. Pokrok nezastavíš, ale zdrojmi reálne 
obmedziť môžeš. 

K skupine chorôb modernej doby patria nesporne onkologické 
ochorenia. Sú náročné na proces zisťovania, ale i liečenia. Preto myš-
lienka symbolu jari, mesiaca apríl je spojená s kvetom narcisu a verej-
nými zbierkami na podporu liečenia a výskumu nádorových ochorení. 
Každoročne Liga proti rakovine organizuje verejnú zbierku pre liečbu 
a prevenciu nádorových ochorení v spolupráci so Slovenským Červe-
ným krížom. Aktivisti tejto akcie sa budú v tento deň pohybovať medzi 
nami. Budú pripomínať, že na dobrú vec môže prispieť každý z nás. 
Prajem im, aby sa stretli len s priaznivým ohlasom medzi občanmi 
Michaloviec.

Zároveň mi dovoľte popriať všetkým, ktorí prispejú i tým ostatným, 
aby nikdy nepotrebovali plody tejto kampane. Spoločne si poprajme, 
aby aj kvapka vyzbieraných prostriedkov pomohla v hľadaní pokroku 
pri liečbe týchto ochorení. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

16. apríl – Deň narcisov

Voľby do Národnej rady SR 
sa tento rok konajú už 12. júna. 
Právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky má každý 
občan Slovenskej republiky, kto-
rý najneskôr v deň volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Na odovzdávanie hlasova-
cích lístkov a na sčítanie hlasov 
je vytvorených 30 volebných 
okrskov a v nich volebné miest-
nosti. Oznámenie o mieste a ča-
se konania volieb a zaradenie 
voličov do okrskov podľa ulíc, 
ako aj ďalšie informácie sú uve-
dené na internetovej stránke 
mesta Michalovce.

 Voličovi, ktorý nebude 
môcť voliť v mieste svojho 
trvalého bydliska, vydá obec 
na jeho žiadosť voličský pre-
ukaz. Žiadosť o voličský pre-
ukaz musí obci volič doručiť 
osobne alebo prostredníctvom 
splnomocnenej osoby v čase 
od 13. 5. 2010 do 10. 6. 2010 
v úradných hodinách. Voliť sa 
bude dať aj v zdravotníckych 
zariadeniach, v zariadeniach 

sociálnych služieb a v celách 
policajného zaistenia. Aj tu pla-
tí, že treba voliť v mieste trva-
lého bydliska, no ak zariadenie 
nie je v tomto mieste, treba mať 
voličský preukaz. 

Právo voliť majú aj voliči, kto-
rí nemajú trvalý pobyt na Sloven-
sku, ale sú občanmi Slovenskej 
republiky, ako aj občania s trva-
lým pobytom v SR, ktorí budú 
počas volieb v zahraničí a vopred 
o voľbu poštou požiadajú obec, 
v ktorej majú trvalý pobyt. Obe 
skupiny voličov, ktorí budú v deň 
volieb v zahraničí musia o voľ-
bu poštou požiadať najneskôr 
do 23. apríla 2010. Voliči bez 
trvalého bydliska v SR sa musia 
obrátiť na Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava - Petržalka, ktorý 
vedie osobitný zoznam voličov. 
Voliči s trvalým pobytom v SR 
požiadajú o voľbu poštou obec, 
v ktorej majú trvalý pobyt. (Viac 
o tom hovoria paragrafy 10, 
34 a 35 zákona č. 333/2004 Z.z. 
o voľbách do Národnej rady SR.)

A. Hodaňová

voľby do nr sr

Aktivity primátora
6. 4.   rokovanie na ministerstve výstavby v Bratislave
7. 4.   zasadnutie Regionálnej rady ZMOS
7. 4.   tlačová beseda k Regionálnemu snemu ZMOS
8. 4.   účasť na podujatí VVS, a.s. Dni vody v Michalovciach
9. 4.   porada primátora
  zasadnutie Dozornej rady SMM, s.r.o.
11. 4.  otvorenie Oblastnej konferencie chovateľov
12. 4.  prijatie juniorov HK mládež Michalovce
12. 4.  rokovanie komisie VÚC Košice
13. 4.  zasadnutie mestskej rady
14. 4.  rokovanie republikovej Rady ZMOS
15. 4.  Regionálny snem ZMOS pri príležitosti 20. výročia vzniku

z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie vznesené poslancami MsZ na XX. za-
sadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 23. 2. 2010 
– dokončenie z predchádzajúceho čísla.

Ing. Vladimír BRANÍK:
Vo svojej interpelácii by som sa chcel dotknúť dopravnej situ-

ácie na Ul. Hollého, konkrétne priečneho stavebného spomaľova-
cieho prahu v lokalite pred OC LIDL. Myslím si, že jeho výstavba 
splnila svoj účel, t.j. spomalila dopravu v tejto kritickej lokalite, 
čo vlastne bolo cieľom realizácie. Avšak na druhej strane chcem 
upozorniť na niektoré nedostatky tohto prahu. Čo sa týka zvislé-
ho opravného značenia, odporúčam, aby dodávateľ stavby na zá-
klade výzvy investora okamžite doplnil na obidvoch stranách 
dopravnú značku „Prechod pre chodcov“ umiestnením na ref-
lexnom podklade a takisto, aby dopravná značka „Spomaľovací 
prah“ bola kvôli lepšej viditeľnosti umiestnená na reflexnom pod-
klade na obidvoch stranách. Okamžitou realizáciou sa prispeje 
k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a vodičov v tomto mieste a záro-
veň k právnej ochrane mesta Michalovce ako správcu predmetnej 
komunikácie. Zároveň vodorovné dopravné značenie je potrebné 
zrealizovať ihneď, ako to klimatické podmienky dovolia. 

Zároveň by som chcel prezentovať stanovisko komisie dopravy, 
verejných priestranstiev a životné prostredia pri MsZ Michalovce, 
ako aj Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR - ODI Micha-
lovce, ktorí neodporúčajú na Ul. Hollého realizovať ďalšie takéto 
spomaľovacie prahy, nakoľko tieto by negatívne ovplyvňovali ply-
nulosť cestnej premávky v danej lokalite.

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

Zhotoviteľ stavby zrealizoval stavbu tak, ako bola naprojektovaná 
a odsúhlasená ODI PZ Michalovce. Súčasný stav zodpovedá schvále-
nej verzii. Odbor výstavby životného prostredia a miestneho rozvoja 
MsÚ Michalovce pracuje na zmenách, ktoré boli odporúčané na do-
plnenie, tie sa však premietnu do navýšenia finančných prostriedkov 
pre rok 2010, ktoré neboli plánované.

MUDr. Ľubomír ROHOŇ:
Chcem požiadať náčelníka mestskej polície, aby preveril mož-

nosti zabezpečiť pravidelné kontroly areálu Nemocnice s polik-
linikou Š. Kukuru na Špitálskej ulici mestskou políciou. Ide mi 
o pravidelné kontroly 24 hodín denne, teda aj v nočných hodinách. 
V poslednej dobe sa množia prípady krádeže i verbálnej agresivity 
niektorých návštevníkov areálu voči zamestnancom nemocnice. 

Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície v Michalov-
ciach JUDr. Bartolomej Kudroč:

Pravidelnú službu 24 hodín denne v NsP Michalovce mestská 
polícia ako verejná služba zabezpečiť nemôže (na 24 hodinovú indi-
viduálnu službu pre NsP je potrebné sa obrátiť na iné, na to špecia-
lizované firmy).

Mestská polícia tak ako doteraz bude aj v budúcnosti promptne 
reagovať na potreby a problémy NsP Michalovce, týkajúce sa prie-
stupkov proti verejnému poriadku alebo porušovania všeobecne 
záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky v jej areáli.

Tieto porušenia budeme riešiť na telefonický alebo osobný oz-
nam mestskej polícii okamžite, pretože mestská polícia vykonáva ne-
pretržitú 24 hodinovú službu. Okrem toho náčelník mestskej polície 
vydal pokyn na námatkové, nepravidelné kontroly službukonajúcich 
hliadok mestskej polície v areáli NsP, so zameraním na postih a pre-
venciu predmetnej protispoločenskej činnosti.

Jaroslav KOZÁK:
Občania mestských častí Močarany, Topoľany, Vrbovec žiadajú 

vytvorenie miest na cintorínoch v týchto častiach na tzv. americ-
ký spôsob. Ďalej žiadajú v jarných mesiacoch opravu chodníkov 
v týchto častiach.

Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Jú-
lius Oleár:

TaZS mesta Michalovce do 30. 6. 2010 vytvoria podmienky 
na možnosť pochovávania tzv. americkým spôsobom na všetkých 
cintorínoch v meste Michalovce. Chodníky budú zaradené do opráv 
v rámci rozpočtu TaZS.

Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.:
Žiadam, aby pri rekonštrukcii elektrických rozvodov boli 

osvetlené kostoly na území mesta. 
Na interpeláciu odpovedal prednostu MsÚ v Michalovciach 

Ing. Zdenko Vasiľ:
Vážený pán poslanec, na vašu požiadavku vznesenú na zasadnutí 

MsZ Michalovce dňa 23. 2. 2010 týkajúcu sa elektrických rozvodov 
vám oznamujeme, že pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste 
sa počíta aj s osvetlením kostolov na území mesta.

Mgr. Martin NEBESNÍK:
Ako a kedy mesto plánuje realizáciu opravy chodníkov na Uli-

ci okružnej?
Na Interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Jú-

lius Oleár:
TaZS mesta Michalovce plánuje so započatím opráv výtlkov a po-

škodených častí mestských komunikácií okamžite, ako to umožní /pre 
dané technológie /počasie, spravidla je to posledný aprílový týždeň. 
V rámci týchto opráv sa uskutočnia aj najnutnejšie opravy na Ul. 
okružnej. S rozsiahlou rekonštrukciou komunikácií na sídlisku JUH 
sa počíta v rámci rekonštrukcie sídliska JUH.                               koniec

Mystérium veľkonočných udalostí vrcholí Veľkým piatkom - umuče-
ním Krista. Každoročný ekumenický pašiový sprievod v uliciach nášho 
mesta sa konal za účasti početného sprievodu veriacich, duchovenstva 
a predstaviteľov mesta v zastúpení primátorom Viliamom Záhorčákom 
a viceprimátorom Benjamínom Bančejom. Radostné „aleluja“ bielej 
soboty nech je zdrojom živej nádeje a inšpiráciou činorodej lásky. 

Foto: M. Oros a text: Ľ. Poláková

NOVINy MISTRAL,
ŠPORTOVÉ SPRÁVy A MAgAZÍN KSK 

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIHADLO
Hosť: V. Čan, predseda Obl. futbalového zväzu

v premiére v piatok 16. 4. 2010 
v reprízach v pondelok a stredu o 18.00 hod.

ZÁZNAM
z konferencie ZMOS – Michalovský región
denne od soboty 17. 4. o 14.00 hod.

Takýto neutešený pohľad sa naskytne okoloidúcim pri autobusovom 
nástupisku. Bezohľadnosť niektorých ľudí a neochota majiteľa pozemku 
odstrániť odpad, aj napriek opakovaným výzvam mesta, zapríčinili, že 
sa stále musíme pozerať na takto „vyzdobený“ trávnik. Žiaľ, uvedená 
lokalita nie je jediná, kde sa vyskytujú tzv. čierne skládky a majitelia po-
zemkov nemajú ochotu ich neodstrániť. Nakoľko sa tieto prípady mno-
žia a mesto nemá naozaj účinný spôsob ako zjednať nápravu, zvažujeme 
možnosť označiť pozemky identifikačnou tabuľou majiteľa.                  nč

Poslednú dekádu svojho života 
som strávila cestovaním a návrat-
mi. Cestovanie aj návraty majú 
niečo do seba. Najdôležitejšie je 
prekonávať a zvládať kultúrny šok. 
Ak ho už úspešne prekonáte a apli-
kujete do svojho života je čas odísť 
späť domov. Vaše milované Slo-
vensko už čaká!

Prichádzate naspäť plní nových 
dojmov a skúseností a nadobud-
nutých „čudných“ zvykov. Medzi 
môj najobľúbenejší patrí určite 
úsmev a prianie pekného dníčka. 
Čítala som, že úsmev vám pridá 
na živote. Praktizujem to so ženou 
za okienkom železničnej stanice. 
„Dobrý deň, prosím vás, viete mi 
zistiť, kedy pôjde vlak do Bra-
tislavy?“ „Nejde!“, znela strohá 
odpoveď vytupírovanej blondíny 
s nezvládnutým mejkapom. „Aha, 
a viete mi to zistiť, prosím vás, bu-
dete taká láskavá?“......... Po piatich 
minútach urputného boja o získa-
nie informácií a možno aj opätova-
ného úsmevu to vzdávam. Viem, 
som doma, a rozmýšľam, kde je tá 
povestná slovenská srdečnosť. 

Potrebujem si to v hlave všet-
ko zrovnať, takže mierim k mest-

skému parku. V duchu sa už te-
ším na tú zelenú krásu a štebot 
vtáčikov. Ak ste si nedávno boli 
posedieť v tichu na lavičke v tom-
to parku, viete si predstaviť, aké 
rozčarovanie ma tam čakalo. Ze-
lená krása mestského parku zredla 
a hlaholivý spev vtáčikov „desí“ 
vreskot dravca z amplionov. Som 
skutočne doma a chytá ma nostal-
gia za usmievavými cudzincami, 
ktorí sa vás neustále pýtajú „How 
are you?“, a už vám neprekáža, 
že nepočkajú na odpoveď.

 Pri návratoch na Slovensko 
mám vždy šteklenie pri srdiečku, 
že tentoraz by to už nemuselo byť 
také, že sa na seba len usmejeme 
a poprajeme si pekný deň. Nemusí-
me sa poznať, len tak, bezdôvodne, 
lebo je to milé a príjemné. A ak sa 
to stane „čudným“ zvykom, možno 
to zmení aj naše postoje k životu 
a k tomu druhému. Možno znova 
objavíme aj vzájomnú úctu. A po-
tom sa to stane zvykom a nikomu 
sa to už nebude zdať „čudné“. 

Zasa som raz doma po dlhej 
ceste s novými skúsenosťami, zá-
žitkami a povedomým šteklením 
pri srdci...          Valéria Lakatošová

Malý úsmev stačí...

 V prvých marcových dňoch 
tohto roku sa v okolí Základnej 
školy na Ul. J. A. Komenského 
začal nezvyčajný pracovný ruch. 
Technické a záhradnícke služby 
začali výrub starých topoľov. Tým-
to sa vedenie našej školy chce po-
ďakovať TaZS Michalovce za rých-
le, kvalitné a odborné vykonanie 
práce. Topole, ktoré krášlili okolie 
školy takmer 40 rokov, sa v po-
slednom období stali nebezpečný-
mi a ohrozujúcimi zdravie nielen 
našich žiakov, ale aj ľudí, ktorí bý-
vajú v blízkom okolí. V časoch sil-
ných nárazových vetrov dokázali 

lietajúce konáre ohrozovať okoloi-
dúcich a dokonca poškodili aj časť 
novej tartanovej dráhy na škol-
skom ihrisku. Preto sa vedenie 
školy rozhodlo pre tento voči ži-
votnému prostrediu nepopulárny 
krok. Staré vyrúbané stromy budú 
v najbližšom období nahradené 
výsadbou mladých stromčekov. 
Pracovníci TaZS vykonali výru-
bové práce a práce s tým súvisiace 
vysoko odborne, rýchlo a bezpeč-
ne, k poškodeniu okolia školy ani 
školského ihriska nedošlo, za čo 
im patrí veľká vďaka. 

Riaditeľstvo 4. ZŠ Michalovce

výrub stromov pri škole

Snem ZMOS je najvyšším 
orgánom združenia, a je tvore-
ný z členov združenia. Schádza 
sa každý rok a zvoláva ho Rada 
ZMOS. Snem tvorí: zhromaž-
denie zástupcov všetkých člen-
ských miest a obcí (prvý snem 
po všeobecných komunálnych 
voľbách) a zhromaždenie dele-
govaných zástupcov podľa kľú-
ča, ktorý určuje Rada ZMOS.
Najvyšším výkonným orgánom 
medzi jednotlivými snemami je 
Rada ZMOS. Zložená je z komo-
ry miest a z komory obcí. Rada 
ZMOS zvoláva snem, zabezpeču-
je realizáciu jeho uznesení a spo-
lu s predsedom riadi činnosť me-
dzi zasadnutiami snemu. Radu 
ZMOS tvorí predseda ZMOS 
a zástupcovia regionálnych zdru-
žení miest a obcí, spravidla je to 
predseda regionálneho združenia 
a za každých 30 miest a obcí ďal-
ší zástupca. Rada ZMOS rokuje 
spravidla štyrikrát v roku. 

Predsedníctvo ZMOS je vý-
konným a iniciatívnym orgánom 
Rady ZMOS, v niektorých prí-
padoch aj rozhodovací orgán. 
Koordinuje odborné sekcie rady 
ZMOS. Predsedníctvo plní uzne-
senia Rady ZMOS a v ich rozsahu 
prijíma samostatné rozhodnutia, 
pripravuje a prerokúva materiá-
ly, určené na rokovanie Rady. 

Počet členov Predsedníc-
tva ZMOS určí a členov volí 
Rada ZMOS. Predsedníctvo je 
tvorené na paritnom princípe 
– polovica sú zástupcovia miest 
a mestských častí, polovica sú 
zástupcovia obcí. Rokuje pod-
ľa potreby, spravidla jedenkrát 
za mesiac. Štatutárnym orgánom 
ZMOS je predseda a jeho funkč-
né obdobie je v súlade s funkč-
ným obdobím samosprávy orgá-
nov obcí a miest štvorročné. Volí 
a odvoláva ho na návrh Rady 
ZMOS prvý snem po komu-
nálnych voľbách, na ktorých sa 
môžu zúčastniť všetci členovia.

Predseda zastupuje združenie 
vo vzťahu k Národnej rade SR, vlá-
de SR, ústredným orgánom štátnej 
správy, právnickým a fyzickým oso-
bám, medzinárodným orgánom 
a organizáciám. Vymenúva a od-
voláva zástupcov združenia v po-
radných orgánoch NR SR, vlády SR 
a ústredných orgánov štátnej sprá-
vy po prerokovaní v predsedníctve. 
Súčasným predsedom ZMOS je 
Michal Sýkora, starosta obce Štrba. 
Post zastáva od roku 1993.

Kontrolná komisia ZMOS vy-
konáva v súlade so všeobecnými 
právnymi predpismi kontrolu hos-
podárenia a dodržiavanie stanov 
a uznesení orgánov ZMOS.

Zdroj: ZMOS

Orgány ZmOs
2 0  r o k o v  Z M O s - u



� kultúrA – školstvo

DOMÁCE VäZENIE
tragikomédia amerického dramatika Neila Simona

Účinkujú: Zdena Studenková, Jozef Vajda, Marta Sládečková
Zuzana Tlučková a Peter Sklár.

25. 4. 2010 – o 16,00 a 19,00 hod. – Veľká sála MsKS

„DZEŠATI JARNI JURMAROK“
30. 4. – 1. 5. 2010

30. apríl
8.00 hod.: Súťaž vo varení kotlíkového guľáša 

10.00 hod.: Slávnostné otvorenie – tribúna MsÚ 
         /folklór. skupina Klubovanka/

12.00 hod.: Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového guľáša
17.00 hod.: Stavanie mája – FS Svojina a Zemplínik

1.máj
9.00 – 11.00 hod.: Oslavy 1. mája – mítingy politických strán

11.00 – 12.00 hod.: Vystúpenia dychových hudieb
11.00 hod.: IX. ročník jazdeckých pretekov Jarná cena Michaloviec

13.45 hod.: Štart IN-LINE maratónu na korčuliach
14.00 hod.: Štart Podvihorlatského maratónu 

               a Michalovského polmaratónu

VýSTAVy
Deja vu

Jozef Weiser – Košice
19. 4. 2009 – 30. 4. 2009

16. METAMORFÓZy SLOVA
21. 4. 2010 – I.-III. kat., 22. 4. 2010 – IV. - VI. kat.

23. 4. 2010 – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie
MsKS Michalovce

16. – 17. 4. piatok, sobota  – 19,00 hod.
18.4. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
PERCy JACKSON: ZLODEJ BLESKU USA / 2009 /95 min./
/fantasy/ Premiéra  
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

21. 4. streda – 19,30 hod. 
KNIHA PREŽITIA   USA / 2009 /118 min./
/akčný/dobrodružný/dráma/ Premiéra 
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

22. – 23. 4. štvrtok, piatok  – 19,00 hod.
24. 4. sobota  – 16,00 a 19,00 hod.
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV USA / 2009 /95 min./ 
/dobrodružný, rodinný fantazijný film/ Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

28. 4. streda – 19,30 hod.
LÉgIA  USA / 2009 /96 min./
/sci-fi / Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

29. – 30. 4. štvrtok, piatok – 19,00 hod. 
2.5. nedeľa  – 19,00 hod.
PREKLIATy OSTROV USA / 2009 /138 min./
/thriller/ Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

DvA tÝŽDne v kultúre Michalovčan informuje

spoločenská rubrika

Mgr. Darina Dovicová, 54-ročná
Jolana Tokárová, 78-ročná
Mária Adamová, 76-ročná
Alexander Maszkaľ, 70-ročný
Ján Jenčík, 72-ročný
Štefan Jacko, 74-ročný
Ing. Emil Michalovčík, 71-ročný
Margita Dudová, 78-ročná
Mária Jakubová, 79-ročná

nAvŽDy sMe sA rozlúčili s tÝMito občAnMi nášho MestA

V týchto dňoch prichádza 
do škôl výzva, aby sa deti zapo-
jili do projektu Detský čin roka 
2010. Deti môžu napísať o svo-
jich dobrých skutkoch, za ktoré 
sú považované nielen veľké činy 
ako záchrana života, ale i každo-
denné drobné skutky vykonané 
s dobrým úmyslom pomôcť, po-
tešiť, prekvapiť, podporiť... Písať 
môžu i o činoch svojich kama-
rátov, ktoré si všimli a myslia si, 
že by mali byť ocenené. Správu 
o dobrých skutkoch môžu deti 
zasielať do 30. júna 2010.

Na jeseň zašlú realizátori 
projektu do škôl 30 nominácii, 
ktoré vyberie zo všetkých skut-

kov expertná skupina založená 
z tvorcov pre deti, pedagógov 
a psychológa. Deti pridelením 
svojich hlasov rozhodnú, ktoré 
skutky získajú ocenenie Detský 
čin roka 2010. Ocenenia v šies-
tich kategóriách budú deťom 
odovzdané na slávnostnom vy-
hlásení v Bratislave v decembri.

Deti môžu svojím dobrým 
skutkom a hlasovaním v detskej 
porote zároveň podporiť aj svoju 
školu. Každá škola, ktorej žiak zís-
ka ocenenie Detský čin roka 2010 
v niektorej z kategórií získa škol-
ské potreby v hodnote 50 EUR.

Viac informácií o projekte 
nájdete na www.dcr.sk.            ts

Detský čin roka 

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal 
a v našich srdciach ostala len bolesť a veľký žiaľ.

Dňa 23. marca 2010 vo veku 76 rokov nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedo, brat a príbuzný 

Ing. JOZEF RUDLAJ

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, 
účasť na poslednej rozlúčke a kvetinové dary.

manželka Elena, dcéra Jana s rodinou a dcéra Oľga s rodinou

P o ď a k o v a n i e

s p o m i e n k y
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 

zhasli oči, stíchol hlas...
Dňa 26. apríla 2010 uplynie rok 

od smrti našej milovanej mamičky, 
babky a manželky

OLINKy PIOVÁROVEJ

S hlbokým žiaľom spomínajú 
dcéra Slávka, vnučka Nikolka, 

syn Peter a manžel Ján

Do stAvu MAnŽelského vstúpil tento snúbeneckÝ pár:

Ing. Róbert Eľko 
a Ing. Antónia Hasáková

zemplínske osvetové stredisko

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach v spolupráci 
s Mestským úradom Michalovce pripravil v úvode apríla pre obyvateľov 
mesta viaceré aktivity v rámci kampane Svetového dňa zdravia. Súčasťou 
tohto podujatia bolo aj upratovanie verejných priestranstiev a okolia škôl. 
Aktivity kampane zavŕšili 9. apríla v našom meste žiaci ZUŠ Štefánikova 20 
programom ku Dňu zdravia. Deti a ich pedagógovia pripravili 90 minútový 
blok hudby, tanca a maľby kriedou na cyklistický chodník. V programe do-
minovala populárna hudba troch kapiel poprockovej hudby, ľudová pieseň 
v podaní bratov Jána a Kristiána Onderovcov, francúzske evergreeny v poda-
ní Borisa Pasteráka a Jakuba Goča a choreografie, ktoré pripravili Mgr. art 
Monika Jakubecová a Mgr. art Miroslav Benda. Kapely pripravil pedagóg 
Attila Balogh, program uvádzala Veronika Níska.                                         nč

V závere marca sa delegácia 
Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb z Michaloviec zúčastnila 
projektového stretnutia učiteľov 
a študentov v Španielskom meste 
Salas. Michalovskú delegáciu vie-
dol Ing. Miroslav Sivý, členkami 
jeho manažérskeho tímu boli Pa-
edDr. Eva Pažinková a Ing. Ga-
briela Hochmanová, výchovná 
poradkyňa na škole PaedDr. 
Jana Mrázová, učiteľka španiel-
skeho jazyka Mgr. Želmíra Pav-
líková a koordinátorka projektu 
Mgr. Slávka Pasteľáková.

Cieľom medzinárodného pro-
jektu COMENIUS nazvaného 
Ako sa problémy tínedžerov líšia 
od krajiny ku krajine a od regió-
nu ku regiónu je oboznámiť sa 
s problémami, s ktorými sa mla-
dí ľudia stretávajú a uvedomiť si 
podobnosti a rozdiely prostre-
dia, v ktorom žijú. Projektové 
stretnutie má za cieľ podporovať 
toleranciu a rešpekt voči iným 
rasám, kultúram a podnietiť záu-

jem o učenie sa cudzích jazykov. 
Zároveň chce prispieť k zlepše-
niu kvality vzdelávania a moti-
vácie učiteľov a študentov.

Piate spoločné stretnutie 
partnerských škôl sa uskutočni-
lo na partnerskej strednej škole 
I.E.S. ARZOBISPO VALDÉS 
SALAS, na severozápade Špa-
nielska, neďaleko Ovieda. 

Počas projektového stretnutia 
sme navštívili partnerskú stred-
nú školu, kde sme sa zúčastnili 
jednotlivých vyučovacích hodín 
rôznych predmetov. Neoceniteľ-
né boli stretnutia s učiteľmi, vý-
mena pedagogických skúseností, 
metodických postupov, metód 
a foriem práce so žiakmi.

Na záver projektového stret-
nutia sme zhodnotili dvojročnú 
spoluprácu ako veľmi pozitívnu 
skúsenosť a ako prejav záujmu 
zriaďovateľa španielskej školy 
bolo prijatie primátorom mesta 
Salas.

Mgr. Slávka Pasteľáková

stretnutie v španielsku

Návštevníci Obchodného 
centra Zemplín v Michalovciach 
mali v uplynulých týždňoch mož-
nosť vidieť netradičnú módnu 
prehliadku. Šlo o ukážky vzác-
nych barokových šiat, ktoré spolu 
s dobovými účesmi a módnymi 
doplnkami vytvárali harmonickú 
kolekciu, navodzujúcu neopako-
vateľnú historickú atmosféru.

Krásne barokové odevy zho-
tovili a predviedli žiaci Cirkev-
nej strednej odbornej školy sv. 

Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach, za výdatnej pomoci maj-
strov odbornej výchovy.

Prehliadka sa končila menu-
etom z tvorby nezabudnuteľné-
ho hudobného génia Wolfganga 
Amadea Mozarta a pozvaním 
na ďalšie zaujímavé stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 24. mája 
2010 pri príležitosti Dňa ot-
vorených dverí Zemplínskeho 
múze v Michalovciach.

Mgr. Stella Perháčová

baroko očarilo

Vestibul Základnej školy 
na Ulici Jána Švermu 6 v Mi-
chalovciach ožil v posledných 
marcových dňoch Veľkonoč-
ným bazárom. Žiaci III.B triedy 
zo záujmového útvaru Šikovné 
ruky pod vedením PaedDr. Tót-
hovej sa prezentovali svojimi 
výrobkami. Nízke ceny, zaují-
mavý sortiment, ale hlavne účel 
prilákali žiakov, ich rodičov a 

učiteľov školy. Výťažok už tretí 
rok poputuje k deťom, ktoré to 
potrebujú. 

Od decembra 2007 bolo zá-
ujmovým útvarom zaslaných 
nadácii Dobrý anjel 18 300 Sk 
a 192 eur. Na svojich príjemcov 
čaká ďalších 300 eur.

Pomáhať sa má. Veríme, že 
sa nám to bude dariť aj naďalej.

M. Tóthová

pomáhať sa má

Dvanásty ročník súťaže 
„Hnúšťanský akord“ v hudob-
nej náuke sa konal na celoslo-
venskej úrovni v Hnúšti. Zú-
častnilo sa ho 21 družstiev zo 
7 krajov - základné umelecké 
školy zo Serede, Sládkovičova, 
Levíc, Martina, Námestova, 
Trenčína, Krupiny, Detvy, Spiš-
skej Novej Vsi, Michaloviec, 
Trebišova, Lipian a Sabinova. 
Súťažilo sa v troch kategóriách. 
Každé družstvo súťažilo v 4 ob-
lastiach- stupnice, akordy, slu-
chová analýza, hudobné výrazy, 
hudobné nástroje, dejiny hudby, 
transponovanie atď. Účastníci 
súťaže prišli v nedeľu podvečer 
a mohli získať titul MuMudr 
čo znamená muzikant-mudr-
lant. Titul udeľuje významný  
slovenský hudobný skladateľ a 
pedagóg VŠMU  prof. Juraj Ha-
trík. Súťažné družstvá mali vy-
lúštiť notovú tajničku, kde bolo 
potrebné uhádnuť meno spiso-
vateľa, podľa  ktorého píše Juraj 
Hatrík skladby. Bolo to meno 
Hans Christian Andersen. Titul 
získalo aj družstvo z Michalo-
viec. Celoslovenské kolo oficiál-
ne otvorili v pondelok  22. mar-
ca 2010. ZUŠ Štefánikova 20 
z Michaloviec reprezentovalo 
družstvo  v kategórii B v zložení 
Ľubomír Papcun, Lenka Ele-

fantová a Štefan Gorás. Získali 
2. miesto. Vysoký počet bodov 
v danej kategórii si vyslúžil aj 
pochvalu predsedníčky poroty 
PaedDr. Evy Čunderlíkovej.  

Aj tento rok, už dvanásty-
krát, pripravila víťazné druž-
stvo družstvo učiteľka Anetta 
Vargová.

          Štefan Goras

úspech mladých 
teoretikov zo zuš

Dňa 6. apríla 2010 vo veku 
88 rokov nás navždy opustil bás-
nik, prekladateľ a literárny kritik 
PhDr. Juraj Pado, rodák z Čeče-
hova. Patril k najproduktívnej-
ším básnikom a mnohostranným 
literárnym tvorcom na východ-
nom Slovensku v druhej polovici 
minulého storočia. Po maturi-
te na michalovskom gymnáziu 
/1944/ študoval na FF Slovenskej 
univerzity v Bratislave, neskôr sla-
vistiku /1956-60/ a germanistiku 
/1960-64/ na FF UPJŠ v Prešove. 
Pracoval ako literárny redaktor 
košického štúdia Čs. rozhlasu, 

ako tajomník pobočky Zväzu slo-
venských spisovateľov, inšpektor 
kultúry a stredoškolský profesor 
v Sabinove a Košiciach. Ťažisko 
mnohostrannej literárnej aktivity 
J. Padu je v básnickej tvorbe. Bás-
nické knihy Dych tejto zeme, Hl-
boké leto, Verný hlas, Od obzoru 
po obzor upozorňujú na tienisté 
stránky modernej civilizácie. 
V zbierkach Prstom po okne, Ces-
ta pešky, Modré oči jesene, Prelu-
dy leta, Životopis, Hudba prame-
ňov, Hudba diaľok, Rieka svetla 
autor vzdáva hold dôstojnosti 
a harmónii života.                     E.S.

za jurajom padom

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 
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DvA tÝŽDne v športe
bAsketbAl

1. BK – MBK LIPTOVSKý MIKULÁŠ
I. liga juniorov, 24. 4. 2010, 16 00 hod.

1. BK – MBK LIPTOVSKý MIKULÁŠ
I. liga juniorov, 25. 4. 2010, 13. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FlorbAl
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

I. ročník Mestskej florbalovej ligy dospelých
FRK - Sales, 29. 4. 2010, 18. 00 hod.

Dream team – Tigri Zalužice, 29. 4. 2010, 19. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

MAlÝ FutbAl
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 7. – 8. ROČNÍKOV ZŠ

V. ročník turnaja v malom futbale
28. 4. 2010, 8. 30 hod.

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

FutbAl
FK TOPOĽANy – SVIDNÍK

III. liga mužov-22. kolo, 18. 4. 2010, 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524 

ŠK VRBOVEC – ÚBREŽ
III. A trieda mužov M-ObFZ-20. kolo, 18. 4. 2010, 16. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483 
MFK ZEMPLÍN – DUKLA BANSKÁ BySTRICA

I. LS/MD-22. kolo, 20. 4. 2010, 14. 00 hod. a 16. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
I. LS/MŽ-19. kolo, 24. 4. 2010, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
TJ SOKOL MOČARANy – BEŠA

II. B trieda mužov-19. kolo, 25. 4. 2010, 16. 00 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

háDzAná
HK IUVENTA – DUSLO ŠAĽA

3. zápas play-off o majstra Slovenska, 17. 4. 2010 o 18. 00 hod. 
4. zápas play-off o majstra Slovenska, 18. 4. 2010 o 11. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518
HAK – PREŠOV A, B

Krajské majstrovstvo mladších žiakov-5. kolo, 
24. 4. 2010, 9. 00 hod. a 11. 00 hod. 

HAK –PREŠOV A, B
Krajské majstrovstvo starších žiakov- 5. kolo, 

24. 4. 2010, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

HK IUVENTA – PARTIZÁNSKE 
I. LS/MD-27. kolo, 24. 4. 2010, 13. 00 hod. a 15. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

silovÝ štvorboj
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
II. ročník súťaže Hľadáme najzdatnejšieho študenta, 

študentku SŠ v silovom štvorboji
27. 4. 2010, 9. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

vybÍjAná
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 

II. ročník mestskej žiackej ligy 3.-4. ročníkov ZŠ
II. kolo, 16. 4. 2010, 9. 30 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

turistikA
ZÁDIELSKÁ DOLINA

17. 4. 2010, 6. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

KRIVOŠTIANKA-HIRJAČ-TRNAVA P/L. 
25. 4. 2010, 7. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

Malý oznamovateľ
služby

• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda.
 www.extra-job.eu
• Chcete schudnúť? – poradím.
 www.chudnete.sk/klik
• Pomoc pre vás s angličtinou.
 www.speakuj.com (0910 123 776
• Odstraňujeme vlhkosť murív, kanál a odpad (bágrik).
 ( 0917 739 944

kúpa – predaj – prenájom
• Predám 2-izbový byt – výhodne! 
 v Michalovciach s rozlohou 51 m2, sídl. SNP, 2. posch., bytový 

dom je zateplený. Byt je v OV. V 2 – izbách plastové okná, zask-
lený balkón, plávajúca podlaha, ROLDOOR, dlažba, murova-
né jadro, zrekonštruovaná obýv. izba, kuchynská linka v cene. 
K bytu patrí murovaná pivnica. Byt je bez ďalších investícií. 

 ( 0903 882 933
•  Predám chatu so záhradkou v záhradkárskej osade Hôrka v obci 

Trnava pri Laborci. Ideálne miesto pre relax v tichom prostredí 
s nádherným výhľadom. Cena dohodou (po obhliadke).

 ( 0905 475 531
• Predám Mazdu 323 1600i, r. v. 1989, STK + EK do r. 2011 v dob-

rom stave, strešné okno, centrálne zamykanie, ťažné zariadenie, 
zimné + letné pneumatiky na diskoch. Cena 500 €. 

 ( 0903 120 135
•  Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej – pri cintoríne. Me-

sačne 20 €. ( 0908 435 573, 056 6425 149
• Predám pílu – cirkulárku, motor s výkonom 5 kWh na kotúč 

s priemerom 60 cm. Cena dohodou. 
 (0910 342 298 ( 056 6497 084

Slovenský pohár vo futbale 
sa blíži už k záveru. Treba odo-
hrať iba odvetné kolá a víťazi 
postúpia do finále. Pravdepo-
dobne to bude bratislavsky Slo-
van a trnavsky Spartak. Tieto 
celky sa stretnú vo finále o maj-
stra. Po rekonštrukcii štadióna 
sa Michalovce uchádzali spolu 
s Trnavou o miesto usporiada-
nia finálového stretnutia. Hrá sa 
vždy na neutrálnej pôde. V SFZ 
sa rozhodlo (keďže Trnava je vo 
finále), že finálové zápolenie sa 
uskutoční na novom štadióne 
MFK Zemplín. Termín finále 
je 11. mája. Vlani vo finále zví-

ťazil MFK Košice, keď porazil 
Petržalku 3:1 (1:0) a hralo sa 
v Senci. Kto bude 40. víťazom 
Slovenského pohára sa roz-
hodne teda na nášom štadióne. 
V tejto súťaži najviac víťazstiev 
má zatiaľ na svojom konte brati-
slavsky Slovan – desať, druhý je 
bratislavský Inter, ktorý pohár 
získal celkom šesťkrát a päť-
krát sa z víťazstva tešil trnavský 
Spartak. Od vzniku samostatné-
ho Slovenska primát drží Slovan 
Bratislava 3- krát. Kto bude víťa-
zom pre rok 2010, sa dozvieme 
11. mája. Očakáva sa rekordná 
návšteva.                                  ka

slovenský pohár u nás
n ZEMPLÍN VyŠIEL NAPRÁZDNO
I. futbalová liga mala na programe už 26. kolo. Michalovský MFK 
Zemplín hostil na svojom trávniku Duslo Šaľa. Domáci nepodali oča-
kávaný výkon a prehrali tesne so Šaľou 0:1 (0:1). Michalovčania majú 
na svojom konte zatiaľ 23 bodov a patrí im ôsme miesto v tabuľke. 
V nedeľu 18. apríla sa Michalovčania predstavia v Ružomberku pro-
ti rezerve Corgoňligistov o 10:30 hod. V súťaži z bývalých dvanástich 
mužstiev je v súčasnosti  iba desať. Podbrezová zo súťaže pre finančné 
problémy odstúpila a pre podobné problémy bola zo súťaže vylúčená aj 
Prievidza. Takže o vypadávajúcich je rozhodnuté, nevypadne už nik.

n PREDPOSLEDNÉ DVOJKOLO
Nadstavba basketbalistov o postup do extraligy sa blíži k záveru. 
Cez  nastavajúci víkend (17. – 18. apríla ) je na programe pred-
posledné dvojkolo. Michalovčania sa v ňom stretnú so Spišskou 
Novou Vsou a Rožňavou na ich  palubovkách. Zatiaľ Michalovce 
majú 15 bodov a patrí im piata priečka. O ďalšie dva týždne majú 
Michalovce v poslednom dvojkole doma  celky  z Bratislavy - Petr-
žalku a Inter. Chlapci sú rozhodnutí zabojovať. Šanca k postu do 
extraligy pre nich stále ešte žije. Verme, že sa im to podarí.

n REZERVA JE TRETIA
Michalovská Iuventa má svoju rezervu v II. hádzanárskej lige a 
štartuje pod hlavičkou Vranova nad Topľou . Cez víkend vyhra-
li stretnutie 16. kola v Lehote pod Vtáčnikom zaslúžene  28:19 
(12:11). Zatiaľ im so ziskom 25 bodov patrí tretie miesto v tabuľke 
za celkami z Topoľčian a Bytče. Do skončenia súťaže chýba odo-
hrať ešte štyri kolá, z toho po dva zápasy doma a von. Už v nedeľu 
18. apríla sa predstavia doma proti Brezovej pod Bradlom. Doma 
ich čaká ešte Uhrovec a vonku Kollárovo a Lehnice. Šanca v súťaži 
na prvé miesto a tým aj postup do I. ligy ešte žije. Podarí sa im 
po ročnom pôsobení v II. lige vybojovať postup medzi prvoligovú 
elitu? Všetci štyria súperi sú zdolateľní!

n IUVENTSA V PLAy-OFF
Účastníčky WHIL - hádzanárky michalovskej Iuventy bojujú v sú-
časnosti v semifinále národného play- off. Prvý dvojzápas sa hral na 
palubovke lepšie umiestneného súpera v Šali. Pod vedením trénera 
Dušana Daniša prvé stretnutie Michalovce prehrali 24:16 a v dru-
hom sa im podarilo súpera zo Šale poraziť a vyhrali 24:32. Séria   sa 
hrá na tri víťazné zápasy. Zatiaľ stav na zápasy 1:1. Druhý dvojzápas 
je na programe v sobotu a nedeľu (17. - 18. apríla) na našej palu-
bovke. Michalovce teda majú šancu v postupe rozhodnúť už cez 
víkend v domácom prostredí. Podarí sa im, alebo budú musieť ešte 
vycestovať do Šale? Druhú semifinálovú dvojicu tvoria ŠKP Brati-
slava a Trenčín. Víťazi sa potom z oboch duelov stretnú vo finále.

n DORASTENCI KRÁČAJÚ ZA ZÁCHRANOU
V I. dorasteneckej futbalovej lige majú Michalovce zastúpenie u star-
ších i mladších. Reprezentuje ich MFK Zemplín Michalovce. Oba 
celky kráčajú úspešne za záchranou súťaže. Starší získali 24 bodov a 
patrí im 14. miesto. Mladší majú 21 bodov a sú na 12. mieste. Oba 
kolektívy majú k dobru zápas doma s Dunajskou Stredou. Cez víkend 
starší doma remizovali so Žilinou 1:1 a mladší prehrali so Žilinou 0:1. 
Cez tento víkend v sobotu 17. apríla hrajú obaja v Ružomberku. 

n TOPOĽANOM SA NEDARÍ
Nášmu zástupcovi mesta v tretej futbalovej lige sa v jarnej odvete ne-
darí. Po jeseni boli Topoľany na druhej priečke a teraz po 21. kole sú 
až piate s 36 bodmi. V ostatnom zápase prehrali v Krásnej nad Horná-
dom až 1:4 (0:3). V nedeľu (18. apríla ) sa Topoľany predstavia doma 
o 10.30 hod. proti Svidníku, ktorý je na 11. mieste v tabuľke.            ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

V pondelok 12. apríla prijal primátor mesta Viliam Záhorčák v za-
sadačke mestského úradu juniorov Hokejového klubu Mládež Micha-
lovce, ktorí obsadili 1. miesto v nadstavbovej časti I. hokejovej ligy 
juniorov v súťažnom ročníku 2009/2010. Za vzornú reprezentáciu 
klubu a samotného mesta boli primátorom mesta ocenení hráči: Mu-
rat Hasani-najproduktívnejší hráč mužstva, Matej Hinďoš a Peter 
Boltun, ktorí hosťovali za HC Košice, s ktorými získali titul doraste-
neckého majstra Slovenska.                                                                 nk

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

zverejňuje
podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 

Zb. Zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

zámer na priamy odpredaj
nehnuteľnosti

pozemku
nachádzajúceho sa  na ul. kamenárskej v michalovciach

vedeného ako

-  pozemok p.C-Kn č. 1837/143, zast. plocha vo výmere 166 m2, LV 
č. 5157, k.ú. Michalovce, ktorý je v zmysle príslušného geometric-
kého plánu č. 36183415-88/2009, zo dňa 17. 6. 2009, rozčlenený 
na jednotlivé diely:

a) diel č. 1 o celkovej výmere 25 m2

b) diel č. 2 o celkovej výmere 62 m2

c) diel č. 3 o celkovej výmere 79 m2

Všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znalec-
kým posudkom, predstavuje finančnú čiastku vo výške 9,68 € /
m2, t.j. zodpovedá požiadavkám Zákona č. 138/1991, t. z., že je 
nižšia ako 40 000 €. Záujemca o kúpu daného pozemku je po-
vinný predložiť:
- cenovú ponuku na predmet predaja – na jednotlivé diely, kto-

ré boli vytvorené príslušným geometrickým plánom z pôvod-
nej parcely p.C-KN č. 1837/143 v k.ú. Michalovce 

- čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou podľa § 9a, ods. 
6 a 7, Zákona 138/1991 Zb.

na adresu Mesta Michalovce v termíne do 27. apríla 2010 (utorok) 
do 12,00 hod. s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena 
pozemku určená znaleckým posudkom. 
Informácie budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce 
– odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody č. 1, Michalov-
ce u referenta OHsM Ing. Jasovského, č. tel.: 056/6864281, 0915 
763488.

Klub vojakov v zálohe Micha-
lovce vykonal v marci streleckú 
súťaž v rámci Memoriálu Gustava 
Bodajlu na strelnici za záhradkár-
skou osadou Laborec. Strieľalo 
dvadsaťdva strelcov z Michalo-
viec, Prešova a Košíc z veľkoka-
librového pištoľa. Sedem strelcov 
potom strieľalo ešte z revolvera. 

Obidve streľby boli vykonané 
do troch rovnakých terčov. Do 
každého terča bolo desať rán sú-
ťažných. Samostatné terče sa líšia 
tvarom. Prvý – vojenský (135 P), 
druhý - medzinárodný (50/20) a 
tretí – papagáj (D-1) je dvojterč.

V pištoliach zvíťazil Jozef Pav-
lovčík z Vinného s 284 bodmi. 
Druhý bol Karol Hruška z Košíc 
s 276 bodmi a tretí Jozef Barna s 
274 bodmi z Michaloviec.

V streľbe z revolvera zvíťa-
zil Jozef Palovčík z Vinného s 
326 bodmi. Druhým bol Karol 
Hruška z Košíc s 301 bodmi a 
na treťom mieste sa umiestnil 
Roman Kondáš z Michaloviec s 
282 bodmi. 

Víťazom odovzdala na záver 
diplomy a medaily dcéra nebo-
hého G. Bodajlu, Ivonka.

                  I. Galský

Dvojnásobný víťaz 

Na jedno z najstarších pod-
ujatí organizovanej turistiky 
na Slovensku (54. ročník) sa 
členovia michalovského KST 
Turista vydali z pomerne mla-
dého mesta Strážske. Po pár km 
prešli Brekovskou bránou, pre-
lomovým údolím Laborca cez 
Humenské vrchy medzi Klokoči-
nami (338 m n. m.) a Krivošťan-
kou (549 m n. m.) a za obcou 
Brekov začali pomaly vystupovať 
po pravdepodobne pôvodnej 
prístupovej ceste k ruinám rov-
nomenného hradu. K vzniku 

hradu sa viaže viacero povestí. 
Isté však je, že vznikol v 2. po-
lovici 13. storočia a písomne sa 
prvýkrát spomína ako Castrum 
Balko v r. 1307. Po slávnostnom 
otvorení viac ako 50-ročného 
turistického podujatia sa necelá 
stovka prítomných zúčastnila 
na športovo-zábavných hrách - 
hode polenom, triafaním šípok 
na cieľ, či preťahovaní lanom. 
Po ocenení víťazov vecnými ce-
nami a občerstvení, pustili sa 
naši členovia na spiatočnú cestu. 

Anton Hasák

jarné kilometre


