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Od novembra 2008 v lokalite 
Mlynskej  ulice  realizuje  Mest-
ský  úrad  Michalovce  projekt 
terénnej sociálnej práce, na kto-
rý  získal  finančné  prostriedky 
z Európskeho sociálneho fondu. 
Mesto tento projekt spolufinan-
cuje vo výške 5 %. Vďaka tomuto 
projektu  pôsobia  v  lokalite  šty-
ria  terénni  sociálni  pracovníci 
a ich traja asistenti. Náplňou ich 
činnosti  je každodenná terénna 
sociálna  práca  pozostávajúca 
z poskytovania sociálneho pora-
denstva, pomoci pri vypisovaní 
tlačív,  sprievodu  po  úradoch 
a  lekároch,  vyhľadávanie  a  rie-
šenie rôznych krízových situácií, 
ktoré  v  tejto  komunite  vznika-
jú.  V  spolupráci  s  asistentkami 
učiteľov sa tiež podieľajú na za-
bezpečovaní školskej dochádzky 
detí,  zdravotným  asistentkám 
pomáhajú  pri  zabezpečovaní 
ich  činností.  Terénna  sociálna 
práca  v  pilotnom  projekte  pri-
náša prvé výsledky, vytvorila sa 
funkčná  sieť  terénnych  sociál-
nych  pracovníkov,  komunita  je 
zmapovaná, pracovníci si získali 
dôveru obyvateľov komunity. 

Mesto  sa  v  ďalšej  výzve  vy-
hlásenej  Fondom  sociálneho 
rozvoja  opäť  uchádzalo  o  ne-
návratný  finančný  príspevok 
z Európskeho sociálneho fondu 
projektom „MLIN II – terénna 
sociálna  práca  v  marginalizo-
vanej  komunite  mesta  Micha-
lovce“. Projekt bol schválený vo 
výške  97  739,20  €,  pričom  5 % 
výdavkov bude spolufinancovať 
mesto.  Terénna  sociálna  práca 
bude  teda  v  komunite  pokra-
čovať  minimálne  ďalších  24 
mesiacov. 

Mesto  reagovalo  aj  na  vý-
zvu  splnomocnenca  vlády  pre 
rómske  komunity  a  podalo  aj 
projekt lokálnej stratégie kom-
plexného  prístupu  pod  náz-
vom  „Komunitný  rozvoj  a  so-
ciálna  inklúzia  MRK  v  meste 
Michalovce“. Z hľadiska zacie-
lenia  aktivít  v  rámci  stratégie 
sme sa zamerali na tri priority. 
V oblasti vzdelávania je záme-
rom mesta vybudovať kapacity 
a vytvoriť podmienky pre  lep-
šiu  prácu  s  rómskou  komuni-
tou  v  rámci  výchovno-vzdelá-
vacieho  procesu  na  Základnej 

škole na Moskovskej ulici (ne-
investičný projekt), ako aj zvý-
šiť  kvalitu  a  rozšírenie  služieb 
v oblasti vzdelávania prostred-
níctvom  rekonštrukcie  a  prí-
stavby ZŠ Moskovská - budova 
Mlynská  (investičný  projekt). 
V  oblasti  zamestnanosti  chce 
mesto  zvýšiť  úroveň  sociálnej 
inklúzie  pomocou  budovania 
vedomostí  a  zručností  u  detí 
a dospelých z rómskych komu-
nít  v  rámci  formálneho  aj  ne-
formálneho  vzdelávania  a  vy-
budovať  odborné  kapacity  pre 
dlhodobú prácu s príslušníkmi 
rómskeho etnika (neinvestičný 
projekt). 

Projekt stratégie bol rozhod-
nutím  vlády  schválený.  Mesto 
bude  zodpovedné  za  celkovú 
koordináciu  procesu  prípravy 
jednotlivých  žiadostí  o  nená-
vratný  finančný  príspevok  pre 
operačné  programy  Zamestna-
nosť  a  sociálna  inklúzia,  Vzde-
lávanie,  Regionálny  operačný 
program a tiež samotného pro-
cesu  implementácie  jednotli-
vých projektov.

RNDr. Jana Machová

Projekt MLIN pokračuje
Mestu Michalovce bol schválený nenávratný finančný príspevok na pokračovanie pilot-
ného projektu terénnej sociálnej práce, ako aj projekt Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu.

V piatok 9. 7. 2010 v čase od 9.00 do 13.00 hod.  
sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska 

v Michalovciach
uskutočnia 

promócie 
180 absolventov 

bakalárskeho a inžinierskeho stupňa 
denného a externého štúdia 

Podnikovohospodárskej fakulty EU 
 pedagogického pracoviska  Michalovce

Od  júna  môžu  obyvatelia 
a návštevníci mesta Michalov-
ce v prípade, že im bola mest-
skou políciou uložená bloková 
pokuta,    uhradiť  uloženú  po-
kutu už aj platobnou kartou.

Použiť sa dá platobná karta 
s magnetickým prúžkom alebo 
čipová platobná karta.

Platba  cez  platobný  termi-
nál  predstavuje  rýchly,  poho-
tový a bezpečný spôsob úhra-
dy za uloženú blokovú pokutu. 

Výhodou  takéhoto  spôsobu 
platenia  pokuty  je,  že  občan 
sa  vyhne  zbytočným  povin-
nostiam  a  navýšeniu  pokuty 
v  prípade,  že  pre  chýbajúcu 
hotovosť  neskôr  na  zaplate-
nie  zabudol.    Stávalo  sa  aj  to, 
že nevyplatenú pokutu vymá-
hal  až  exekútor.  V  súčasnosti 
už teda stačí na zaplatenie pla-
tobná karta. Poplatky za finan-
čnú transakciu znáša MsP.

mm

Pokuty MsP cez terminál

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

Jednu  z  najdôležitejších  ka-
pitol  v  našich  dejinách  tvoria 
slávni  slovanskí  vierozvestci, 
bratia Konštantín a Metod. Po-
chádzali  zo  Solúna.  Byzantský 
panovník Michal III. ich na po-
žiadanie  moravského  kniežaťa 
Rastislava  poslal  na  územie 
Veľkej  Moravy.  Poznali  jazyk 
a boli schopní vykonávať misiu. 
Tak  kresťanskí  misionári  z  vý-
chodu  mohli  pomôcť  Rastisla-
vovi upevniť moc v krajine a to 
najmä  tým,  že  hovorili  slovan-
skou rečou.

Na Veľkú Moravu prišli bra-
tia v roku 863, aby tu šírili kres-
ťanstvo  a  kultúru.  Správne  po-
chopili,  že ak chcú byť úspešní, 
musia sa prispôsobiť miestnemu 
obyvateľstvu.  Konštantín  ešte 
predtým,  ako  odišli  na  misiu, 
zostavil Slovanom písmo, ktoré 
je dnes známe ako hlaholika. Tá 
sa stala predchodkyňou cyriliky. 
Do jazyka starých Slovanov pre-
ložili  celé  liturgické  texty  a  tak 
isto aj časť Biblie. Bola to v tom 
čase veľká revolúcia. 

V  roku  867  sa  Konštantín 
a Metod vydali na cestu do Rí-
ma.  Pápež  Hadrián  II.  vydal 
bullu,  v  ktorej  ustanovil  sta-
roslovienčinu  ako  štvrtý  litur-
gický  jazyk  západnej  cirkvi. 
Tento dokument patrí k najdô-

ležitejším v našej histórii. Vysvä-
til oboch bratov za kňazov,  aby 
mohli vzdelávať ľudí a pokračo-
vať v kresťanskej misii. Konštan-
tín však v Ríme ochorel, vstúpil 
do  kláštora,  kde  prijal  rehoľné 
meno  Cyril.  Zakrátko  tam  aj 
v roku 869 zomrel. 

Metod  v  začatom  diele  usi-
lovne  pokračoval.  Aj  napriek 
veľkým  komplikáciám  a  intri-
gám  zo  strany  vládnych  moc-
ností  ho  úspešne  dokončil. 
Zomrel  6.  apríla  885  vo  veku 
sedemdesiat  rokov.  Miestom 
jeho  smrti  a  hrobu  bolo  prav-
depodobne hlavné mesto Veľkej 
Moravy,  avšak  doposiaľ  nebola 
určená jeho poloha.

Pamiatka  obidvoch  vieroz-
vestcov  sa  slávi  každoročne  5. 
júla. Ich sviatok sa stal slávnos-
ťou aj v našom meste. Za účasti 
početného  zhromaždenia  ľudí 
a zástupcov mesta, na čele s pri-
mátorom  Viliamom  Záhorčá-
kom,  duchovní  jednotlivých 
cirkví  slávili  o  17.  hodine  eku-
menickú  pobožnosť  na  hlavnej 
tribúne  na  Námestí  oslobodi-
teľov. 

Svätých  Cyrila  a  Metoda  si 
uctievame  ako  tých,  ktorí  stáli 
pri  kultúrnom  a  náboženskom 
zrode  nášho  národa.  Ich  vplyv 
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, 
Pane“, ako sa zvykne hovoriť, cí-
tiť aj dnes.      Ľudmila Poláková 

Slovanskí vierozvestci Cyril 
a Metod – spolupatróni EurópyZÁKLADNÁ ŠKOLA, 

J. ŠVERMU 6, 
MICHALOVCE
POD ZÁŠTITOU 

PRIMÁTORA MESTA 
VILIAMA ZÁHORČÁKA

VYZÝVA
ZáklAdné školY, mAterské školY, 

stredné školY 
A širokú Verejnosť nA

ZBER VRCHNÁKOV 
Z PET FLIAŠ

PREČO?
VYtVorenie sVetoVéHo rekordU 

miCHAloVskÝCH škÔl
– V PoČte nAZBierAnÝCH 
 VrCHnákoV Z Pet FliAš
– Vo VeĽkosti oBrAZCA Z niCH 

VYtVorenéHo
– nUtnosť UPoZorniť nA oCHrAnU 

ŽiVotnéHo ProstrediA

KEDY?
UŽ – 15. 11. 2010

ZBERNÉ MIESTA?
  miCHAloVské mš, Zš, sš

PRIDAJTE SA K NÁM!
DOKÁŽME, ŽE MICHALOVČANIA 

SÚ SVETOVÍ!

Mestské kultúrne stredisko vás pozýva na 

IV. ročník organových koncertov

Michalovský organ 
Greg Abrahams (Anglicko) 

9. júla 2010 o 19.00 hod. 

Rímsko–katolícky kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť P. Márie Pomocnice kresťanov Michalovce

FILIÁLKA MOČARANY

Vás srdečne pozývajú na slávnosť

10. výročie posviacky

KOSTOLA SV. GORAZDA A SPOL. V MOČARANOCH

ktorá sa uskutoční v piatok 9. júla 2010 o 18.00 hod.

Slávnostnú sv. omšu celebruje 
Mons. Stanislav Stolárik,
pomocný košický biskup.



�AKTuALITy – NÁZORy
z pera viceprimátora

Každý sa počas celého roka určite zo všetkého najviac teší na ob-
dobie letných mesiacov júl a august. Pre deti začínajú vytúžené práz-
dniny. Ich rodičia sa tešia na dovolenku. Čas oddychu si, prirodzene, 
najviac ľudí spája s týmito mesiacmi. 

V lete sa však ani na chvíľu život nezastaví. Sprievodnými príznak-
mi sú sťahovanie národov, buď za dovolenkovými destináciami alebo 
návštevou atraktívnych miest. Rekreačné oblasti sa premenia na mies-
ta zvýšenej koncentrácie  ľudí, ale aj dovolenkového  správania. Život 
tam  plynie  podľa  úplne  iných  pravidiel.  Vládne  atmosféra  oddychu, 
zábavy, hudobných produkcií a rôznych foriem trávenia voľného času 
počas denných i nočných hodín. Bežným javom je aj zvýšená konzu-
mácia „povzbudivých tekutín“. Pobyty pri vode a na slnku sú tou naj-
nevinnejšou zábavou. 

Napriek tomu všetkému ani život v meste sa nezastaví. Popri množ-
stve turistov, ktorí sa zastavia v meste, je tu aj množstvo činností. Po 
daždivej  jari  prichádza  na  ne  konečne  priaznivejšie  obdobie.  Práve 
v týchto dňoch začína mesto s rekonštrukčnými prácami na centrálnej 
pešej zóne od knižnice po poštu. Na programe dňa je aj výstavba kru-
hovej križovatky na uliciach Špitálskej a Saleziánov. Chceme ukončiť 
druhú etapu rekonštrukcie sídliska Východ a začať s treťou etapou. 

Uvedomujeme  si,  že  všetky  tieto  práce  skomplikujú  bežný  život 
v  meste.  Preto  chcem  požiadať  všetkých  Michalovčanov  o  primeranú 
dávku  trpezlivosti.  Pri  dobrej  organizácii  práce  dúfame  v  ich  skoré 
ukončenie. Ďalší posun zlepšenia podmienok života v meste bude určite 
dobrou záplatou na menšiu pohodu pri pohybe v uvedených miestach. 

                                            Príjemné prežitie letných mesiacov praje 
 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Letné obdobieAktivity primátora
28. 6.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
28. 6.  zasadnutie Predstavenstva VVS, a. s.
29. 6.  prijatie žiakov ZŠ – úspešných reprezentantov mesta v špor-

tových a umeleckých súťažiach 
30. 6.  zasadnutie valného zhromaždenia MFK Zemplín
30. 6.  rokovanie s vedením UPC Slovensko
1. 7.   stretnutie s Predstavenstvom MFK Zemplín, a. s.
2. 7.  účasť na otvorení 15. ročníka splavu zemplínskych riek  
2. 7.  porada primátora
3. 7.  účasť na podujatí automobilových veteránov
3. 7.  návšteva medzinárodného detského tábora na Zemplínskej 

šírave
5. 7.  účasť na liturgickej slávnosti pri príležitosti 60. výročia vzni-

ku Michalovskej pravoslávnej eparchie 
5. 7.  účasť na ekumenickej slávnosti Sv. Cyrila a Sv. Metoda
6. 7.  rokovanie republikovej rady ZMOS v Bratislave
7. 7.  rokovanie republikovej rady ZMOS v Bratislave
8. 7.  začatie prác na rekonštrukcii Námestia slobody
8. 7.   zasadnutie regionálnej Rady ZMOS Naše mesto navštívil 24. júna 

po  prvýkrát  nový  veľvyslanec 
Ruskej  federácie  na  Slovensku 
Pavel M. Kuznecov. Cieľom pra-
covnej  cesty  bolo  oboznámiť  sa 
s aktuálnou situáciou na východe 
republiky a slávnostným prestri-
hnutím pásky otvoriť zrekonštru-
ovaný cintorín Červenej armády. 

„Michalovce  sú  súčasť  mojej 
prvej návštevy a  som nesmierne 
rád,  že  som  mohol  prísť  do  ta-
kého  nádherného  mesta.  Mojím 
cieľom  je  spoznať  nielen  mesto 
Michalovce, ale oboznámiť sa so 
situáciou  miest  a  obcí  v  celom 
tomto  regióne,“  povedal  Pavel 
M.  Kuznecov,  veľvyslanec  Rus-
kej federácie na Slovensku.

Na pôde mestského úradu ho 
privítal  primátor  mesta  Viliam 
Záhorčák  so  svojimi  spolupra-
covníkmi.  Na  stretnutí  ruského 
veľvyslanca s vedením mesta od-

zneli  rôzne  témy medzi ktorými 
bol  aj  návrh  mesta  Michalovce 
na  nadviazanie  partnerských 
kontaktov  s  obdobným  mestom  
v  Rusku.  Primátor  mesta  po-
čas  rokovania  vyzdvihol  aj  fakt, 
že  v  ostatnom  období  žiaci  na-
šich škôl obsadili popredné mies-
ta  v  medzinárodných  súťažiach 
zameraných na ruský jazyk.

V druhej časti návštevy v na-
šom  meste  Pavel  M.  Kuznecov 
spolu s primátorom mesta sláv-
nostne  otvorili  zrekonštruova-
ný  cintorín  Červenej  armády 
na Hrádku. Na obnovu cintorí-
na, kde je pochovaných 18 tisíc 
padlých vojakov, prispela finan-
čnými  prostriedkami  aj    Ruská 
federácia. 

Veľvyslanec  na  Slovensku  si 
na  cintoríne  Červenej  armády 
obzrel  hroby  a  aj  takto  si  uctil 
pamiatku padlých vojakov.     nč

Návšteva veľvyslanca 
Ruskej federácie 

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu „Interpelá-

cie“ na XXI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 4. 2010 – pokračovanie
Ing. Martin Pado:  
7. Kukurelliho ulica - oprava komunikácie s priústením z Ulice Ľ. 

Štúra: Minulý rok to bolo opravované, t.r. sú tam opätovne veľké výtl-
ky. Bolo to už aj zasypávané štrkom, ale ten štrk sa vybije veľmi rýchlo, 
takže bolo by to vhodné urobiť (netvrdím, že celú ulicu).

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

V rámci „Plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov 
na rok 2010“ v zmysle uznesenia MsR číslo: 19, zo dňa 9. 2. 2010 bola Ul. 
Ľ. Kukorelliho zaradená do zoznamu rekonštruovaných ulíc.

8. Ďalej chcem požiadať o opravu prepadnutého asfaltu na Farskej 
ulici, ktorý prepadol po zemných prácach a pri vytváraní práve Ulice 
Sztárayho. Nie je to veľká plocha, ale pravidelne tadiaľ prechádzajú 
vodiči autami minimálne v smere do rímskokatolíckeho kostola a je 
to pre nich zbytočný problém.   

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Oprava prepadnutého asfaltu na križovatke ulíc: Farská – Kukorelli-

ho – Grófa Sztárayho bude realizovaná v súlade s rekonštrukciou Ulice 
Kukorelliho. 

9. Chcem sa spýtať, aká je v súčasnosti situácia s počtom pripojených 
objektov na pult centralizovanej ochrany. V dnešnom materiáli je uvedené, 
že k 31. 12. 2009 to bol jeden objekt. Tak ma zaujíma, aká je situácia teraz?

Odpovedal náčelník mestskej polície JUDr. Kudroč: 
Na PCO sú k dnešnému dňu, t.j. 12. 5. 2010 pripojené dva komerč-

né objekty a  jeden objektv majetku mesta. Zasielajú sa písomné ponu-
ky právnickým a  fyzickým osobám na možnosť pripojenia  sa na PCO 
a u tých, ktorí prejavia záujem o pripojenie, sa vykoná obhliadka objektu 
a konzultácia o technických možnostiach pripojenia. Okrem toho pre-
bieha montáž zabezpečovacieho zariadenia na tých MŠ, ktorých zriaďo-
vateľom je mesto a následne aj tieto budú pripojené na PCO. 

Ing. Mirko Gejguš: 
Zúčastnil som sa na výročnej schôdzi zdravotne postihnutých 

a na rokovaní jednou z hlavných tém bolo obmedzenie použitia ozna-
čenia ZŤP na motorových vozidlách pri vstupe na parkoviská, ako 
v pôsobnosti v správe mesta Michalovce, tak aj pri vstupe do areálov 
nemocnice v Michalovciach. Obmedzenie sa týka dvoch vecí:

1. Označenie motorového vozidla novou známkou v súlade s le-
gislatívou EÚ, pri vstupe na tieto parkoviská staré neplatia, hoci sú 
v platnosti. 

2. Obmedzenie výhody bezplatného vstupu na parkovisko sa zníži-
lo alebo obmedzilo len pre to vozidlo, kde je prítomný zdravotne pos-
tihnutý občan. V prípade dlhších pobytov u lekára alebo opakovaného 
vstupu a výstupu, kedy ten občan je buď na dlhšom vyšetrení alebo 
opakovaných vyšetreniach, musí sprevádzajúca osoba platiť za vstup, 
alebo teda platiť za parkovné. Toto je skutočne obmedzujúce a pri-
kročilo sa k tomu preto, ako ma informovali občania, ktorých sa to 
týka, že vyjadrenie TaZS bolo pred vydaním toho oznamu, že niektorí 
naši spoluobčania, zdraví spoluobčania, toto označenie, tieto preuka-
zy zneužívali. Preto sa navrhlo toto označenie zmeniť a takéto obme-
dzenie nastalo. Lenže tým sme neobmedzili tých, ktorí si aj to nové 
označenie vedia - pokiaľ sa takto znížia, nejakým spôsobom pripraviť. 
Ale obmedzili sme tých, ktorí skutočne tento preukaz potrebujú. Tak-
že v podstate obmedzili sme bezplatný a neobmedzený vstup týchto 
zdravotne ťažko postihnutých osôb na parkoviská.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Parkovať na vyhradených parkovacích miestach môžu držitelia par-

kovacích preukazov . Parkovací preukaz je vydávaný v zmysle zákona č. 
447/2008 Z.z. fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 
odkázaná, podľa posudku, na individuálnu prepravu osobným motoro-
vým vozidlom. Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, 
aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. Vstup 
na  parkovisko,  parkovať  na  vyhradených  parkovacích  miestach  môžu 
osobné  motorové  vozidlá  určené  na  individuálnu  prepravu,  ktoré  pre-
pravujú držiteľa parkovacieho preukazu /držiteľ parkovacieho preukazu 
nemusí  byť  vlastníkom  osobného  motorového  vozidla,  vlastník  môže 
byť  sused,  rodinný  príslušník  a  pod./.  Parkovací  preukaz  neoprávňuje 
ich držiteľov na bezplatné parkovanie, preto je možné, že v niektorých 
mestách sa aj na vyhradených parkoviskách platí. V meste Michalovce 
na  všetkých  parkoviskách  v  správe  TaZS  mesta  Michalovce  môžu  dr-
žitelia  parkovacích  preukazov  parkovať  bezplatne.  Osobitné  označenie 
vozidla prepravujúceho  ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo  ťažko 
pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré 
bolo vydané 21. decembra 2008, platí do 31. decembra 2013, ak neuply-
nula doba jeho platnosti. Režim plateného parkovania na parkovisku pri 
poliklinike je nastavený tak, že pokiaľ sa osobné motorové vozidlo ne-
zdrží na parkovisku dlhšie ako 10 minút, neplatí za parkovanie. V roku 
2009 sa podstatne rozšíril počet osôb, ktoré sú oprávnené bezplatne par-
kovať, o držiteľov senior kariet vlastniacich osobné motorové vozidlo.  

Jaroslav Kozák:
Žiadam o priebežné kosenie verejných priestranstiev, ktoré sú ma-

jetkom mesta v mestských častiach Topoľany, Močarany a Vrbovec 
– Kapušianska ulica.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Kosenie trávnatých porastov v mestských častiach Topoľany, Močara-

ny a Vrbovecká – Kapušianska bude realizované v 21. týždni tohto roku, 
t.j. od 24. 5. 2010 do 28. 5. 2010. Cintoríny v týchto okrajových častiach 
mesta boli pokosené 4. 5. 2010.                 pokračovanie v budúcom čísle

Výsledky za rok 2009 potvr-
dzujú  dlhodobý  trend  zlepše-
nia. Z celkového počtu 20 000 
oblastí  na  kúpanie,  ktoré  sa 
v  Európskej  únii  monitorovali 
v roku 2009, sa dve tretiny na-
chádzali na pobreží a ostatné pri 
riekach  a  jazerách.  V  prípade 
pobrežných  oblastí  sa  plnenie 
záväzných  noriem  (minimálne 
požiadavky  na  kvalitu)  zlepši-
lo z 80 % v roku 1990 na 96 % 
v roku 2009. V prípade vnútro-
zemských  oblastí  bol  výsledok 
ešte  lepší  –  došlo  k  zlepšeniu 
z  52  %  na  90  %.  Takmer  všet-

ky pobrežné oblasti na kúpanie 
na Cypre, vo Francúzsku, Gréc-
ku  a  Portugalsku  zodpovedali 
prísnejším  orientačným  hod-
notám.  K  zákazu  pobrežných 
oblastí na kúpanie došlo v roku 
2009 iba v 2 % prípadoch, a to 
najmä v Taliansku. Kvalita vody 
vo  vnútrozemských  oblastiach 
na kúpanie síce vykazuje väčšie 
rozdiely, no veľký počet vnútro-
zemských oblastí na kúpanie vo 
Fínsku,  Francúzsku,  Nemecku 
a  Švédsku  takisto  zodpovedal 
orientačným hodnotám. 

RPIC

Voda na kúpanie sa 
skvalitňuje

Hneď v prvý prázdninový deň 
sa otvorili brány pobočky Podni-
kovohospodárskej  fakulty  Košice, 
Ekonomickej univerzity Bratislava 
so sídlom v Michalovciach novým 
študentom.  Štyridsaťpäť  žiakov  3. 
až 8. ročníka základných škôl za-
sadlo na jeden týždeň do vysokoš-
kolských lavíc, aby sa oboznámilo 
s  podstatou  pojmov  ekonómia 
a ekonomika. Projekt pod názvom 
Detská univerzita bol  realizovaný 
v spolupráci s I. základnou školou 
Michalovce a finančnou podporou 
mesta Michalovce. 

Cieľom  projektu  bolo  po-
núknuť  deťom  možnosť  učiť  sa 
správne  rozumieť  peniazom, 
orientovať sa v odborných výra-
zoch a podnecovať ich k podni-
kavosti, aby už v tomto veku hľa-
dali  možnosti  svojich  budúcich 
povolaní. 

Program Detskej univerzity bol 
realizovaný podľa harmonogramu 
pripraveného  vysokoškolskými 
pedagógmi. Počas dopoludňajších 
prednášok sa žiaci aktívnym a zá-

bavným  spôsobom  učili  rozvíjať 
komunikatívnosť,  schopnosť  riešiť 
problémy, rozvíjať schopnosti učiť 
sa,  pracovať  v  tíme.  Zoznamovali 
sa  so  spôsobmi  hľadania  zamest-
nania, zisťovali predstavy o budú-
com povolaní a zároveň sa snažili 
o založenie jednoduchej podnika-
teľskej  organizácie.  Odpoludňajší 
program  bol  zameraný  na  ďalšie 
aktivity  spojené  s  podnikaním. 
Deti navštívili dve reklamné agen-
túry, kde mali možnosť vidieť, ako 
sa  „vyrába“  reklama,  ocenili  náv-
števu bankovej inštitúcie, hvezdár-
ne a Zemplínskej knižnice Goraz-
da  Zvonického  v  Michalovciach, 
kde  si  prehĺbili  svoje  ekonomické 
poznatky. 

Vyvrcholením Detskej univer-
zity  boli  záverečné  „promócie“, 
ktoré sa uskutočnili vo veľkej sále 
Mestského  kultúrneho  strediska 
Michalovce  za  prítomnosti  aka-
demických  funkcionárov  Ekono-
mickej univerzity, Podnikovohos-
podárskej fakulty Košice. 

Ing. Michal Stričík, PhD.

Detská univerzita 

Novovzniknutá seniorská folklórna spevácka skupina 
prijme do svojich radov niekoľko žien. 
Podmienkou je dobrý hlas a chuť spievať.

Príďte si skúsiť svoje kvality každý štvrtok od 12 30. hod. v spoločenskej miestnosti 
klubu dôchodcov na Ul. obrancov mieru v michalovciach.
Príslušnosť k iným klubom dôchodcov nie je rozhodujúca.

Informácie: V.Tatarko

NOVINy MISTrAL 
A ŠPOrTOVÉ SPrÁVy 

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

ŽIHADLO
Hosť: MUDr. Ľ. rohoň, repríza Žihadla zo 7. 5. 2010

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
Vystúpenia súboru z Toronta a FS Zemplín

denne od 14.00 hod.

TELEVíZIA MISTrAL MICHALOVCE
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe TV PATrIOT (satelit Thor 5): 
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45

nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45
pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45

Šiesteho ročníka Zemplín veterán rallye sa zúčastnilo takmer 90 vozidiel. 
Okrem veteránov z východného Slovenska Michalovce privítali aj posádky 
z Bratislavy, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Rallye odštartovalo v so-
botu 3. júla z parkoviska pred Obchodným centrom Zemplín. Po registrácii 
a prehliadke sa kolóna previezla centrom mesta a namierila do Kamenice 
nad Cirochou. Z letiska viedla trasa tradične na Vinné jazero a do obce Vin-
né. Finále stretnutia spojené s odovzdávaním cien, dobrou country hudbou 
a jedlom vyvrcholilo na Zemplínskej šírave v stredisku Sĺňava.

Návrh  zákona  zaručuje  prá-
vo  podozrivých  na  informácie  o 
použitých  dôkazoch  a  na  právne 
poradenstvo  v  ich  vlastnom  ja-
zyku  počas  trestných  konaní  na 
všetkých  súdoch  Európskej  únie. 
Tým sa v celej EÚ zabezpečí spra-
vodlivý  proces  pre  všetkých.  Zá-
kon je prvým zo série opatrení v 
prospech spravodlivého procesu v 
zmysle Lisabonskej zmluvy, ktorá 
umožňuje  Európskej  komisii  na-
vrhovať  opatrenia  v  oblasti  trest-
ného  práva.  Je  to  prvé  opatrenie 
EÚ,  ktorým  sa  stanovujú  mini-
málne  normy  procesných  práv. 
Teraz ho musí schváliť Rada. 

V  návrhoch  sa,  napríklad, 
zaručuje  právo  na  informácie 
a  právne  poradenstvo  vo  vlast-
nom  jazyku  v  ktorejkoľvek  fáze 
trestného  konania  na  všetkých 
súdoch  EÚ.  Tieto  pravidlá  by  aj 
slovenským občanom zaručovali, 
že  získajú  písomný  preklad  naj-
dôležitejších  dokumentov,  akým 
je  napr.  text  žaloby,  a  budú  mať 
nárok na tlmočenie pri všetkých 
pojednávaniach  a  výsluchoch, 
ako aj stretnutiach s právnikom. 
Svojich  práv  sa  nemôžu  vzdať, 
kým  nedostanú  právnu  pomoc 
alebo úplné informácie o dôsled-
koch takého kroku.              RPIC

Súdne konanie v EÚ



� KuLTÚRA – ŠKOLSTVO

MICHALOVSKý OrGAN 
 IV. ročník organových  koncertov – Greg Abrahams (Anglicko)

9. 7. 2010 o 19.00 hod.
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

KULTÚrNE LETO
KONCErT HUDOBNýCH SKUPíN PrI ZUŠ

16. 7. 2010 o 17.00 hod.

SHENGENSKý POLUDNíK 
– EUrOCHESTrIES SLOVAKIA 2010

2. festival mládežníckych orchestrov a zborov 
Koncert ALAN HOVHANESS 

CHAMBER ORCHESTRA (Arménsko)
18. 7. 2010 o 17.00 hod.

Tribúna pri MsÚ

VýSTAVy
VýBEr Z TVOrBy M. WyZIKOVSKEJ

1. 7. – 30. 7. 2010 – Malá galéria MsKS

9. - 11. 7. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
PÚŠTNy KVET VB / SRN / RAKÚSKO / 2009 /124 min./
/životopisná dráma/  Premiéra
Vstupné: 2.30€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

11. 7. nedeľa – 17,00 hod.
PESTÚNKA V AKCII USA / 2010 /92min./
/akčná komédia/
Vstupné: 2.20€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

14. - 15. 7. streda, štvrtok – 19,30 hod.
ZELENÁ ZÓNA      USA /2010 /115 min./
/thriller/
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

16. - 18. 7. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
ZÁLOŽNý PLÁN  USA / 2010 /106 min./
/romantická komédia/  Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

18. 7. nedeľa – 17,00 hod.
IrON MAN 2 USA/2010/100min./
/akčný/
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Český dabing

21. - 24. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.
25. 7. nedeľa – 17,00 a 19,30 hod.    
TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE USA / 2010 /120 min./ 
/ romantický horor/   Premiéra
Vstupné: 2.80€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

Mestské kultúrne stredisko

Program kina Centrum

DVA TÝŽDNE V KuLTÚRE Michalovčan informuje

Nielen v televízii sa plnia sny. 
Aj  v  Základnej  škole  na  Ulici 
J.  Švermu  6  v  Michalovciach. 
Vďaka  projektu  a  finančným 
príspevkom  od  mesta  Micha-
lovce a Rodičovského klubu pri 
ZŠ 42 žiakov školy  strávilo  šesť 
nezabudnuteľných dní vo Fran-
cúzsku. 

Prvou  zastávkou  bol  Stras-
bourg,  sídlo  Európskeho  parla-
mentu.  Nazrieť  do  jeho  útrob, 
oboznámiť  sa  s  jeho  fungova-
ním,  sadnúť  si  na  miesta,  kde 
sedávajú  europoslanci,  je  snom 

väčšiny  ľudí  –  a  nielen  mla-
dých. 

Hlboký  dojem  zanechala 
v žiakoch i návšteva Paríža. Vi-
dieť  jeho dominanty na vlastné 
oči bolo úchvatné. Bez toho, aby 
si  žiaci  uvedomili,  že  sa  učia, 
získali  vedomosti  zo  zemepisu, 
dejepisu,  občianskej  výchovy 
a  overili  si  schopnosť  komuni-
kovať v cudzom jazyku.  

Za  možnosť  spoznávať  svet 
donorom veľmi pekne ďakujeme. 

Mgr. Jarmila  Škrabuľáková
autorka projektu              

Žiaci v Europarlamente
DO STAVu MANŽELSKéHO VSTÚPILI TIETO SNÚBENECKé PÁRy:

Štefan Paľo 
a Jana Lubyová

Peter Fuga 
a Michaela Kolesárová

Erik Dermek 
a Simona Kuchtová

Nevidiaca  sochárka  Ma-
rianna  Machalová  pochádza-
júca  z  Michaloviec  vystavuje 
v Zemplínskom múzeu. Vytvá-
ra sochy a reliéfy z prírodného 
tvárneho  materiálu  –  hliny. 
Tvoriť  začala  v    22  rokoch, 
v  období  kedy  stratila  zrak. 
Nestratila však predstavivosť. 

Ako  sama  hovorí,  zistila, 
že strata zraku ju v tvorbe ne-
obmedzuje, skôr naopak - do-
káže  vnímať  detaily  citlivejšie 
a presnejšie ako vidiaci človek. 

Zo  začiatku  modelovala 
samu  seba,  neskôr  sa  snažila 
stvárniť  nejaký  zážitok  alebo 
pocit, vznikajúci v jej predsta-
vách.  Podnetmi  boli  častokrát 
básne, alebo piesne, evokujúce 
určité  predstavy.  Básne  ktorý-
mi  sa  inšpiruje  píše  jej  man-
žel.  Slovne  zachytí  predstavu 
sochárky,  ktorá  ju  prenesie 
do predmetnej podoby – sochy 
alebo reliéfu z hliny. 

Pri práci nepoužíva náradie, 
alebo  len  minimálne.  Kontakt 
s materiálom – hlinou považuje 
za veľmi dôležitý, podobne ako 
prípravu materiálu. S náročnou 
prácou  pri  vypaľovaní  jej  po-
máha manžel, ktorý ju v tvorbe 
mimoriadne podporuje.

Marianna  Machalová  vysta-
vovala  a  vystavuje  v  galériách, 
výstavných  priestoroch  v  Če-
chách,  na  Morave,  Slovensku 
a  v  Maďarsku,  v  ostatnom  ob-
dobí  viackrát  na  Slovensku  - 
v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, 
Levoči a teraz v Michalovciach. 

V súčasnosti žije a tvorí vo 
Valašskom  Meziříči,  kde  vo 
svojej  dielni  vedie  krúžok  ke-
ramiky  pre  deti.  V  roku  2001 
jej časopis Slovenka udelil titul 
Žena roka. 

Výstava, na ktorú vás Zem-
plínske  múzeum  v  Michalov-
ciach  pozýva,  potrvá  do  31. 
augusta.                                   zm

„Tak to vidím ja“ 

VíTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAjMENŠíCH:
Adam Tereska

Adela Drozdová
Miroslav Balog

Simona Bajkorová
Timea Ridajová

Daniel Fáber
Mária Hrešková

Spoločenská rubrika

Michal Hakoš, 61-ročný
Eva Vaňhová, 58-ročná
Anna Pazičová, rod. Hadžuriková,
84-ročná
Jozef Mládek, 84-ročný
Jolana Hinďošová, 77-ročná

NAVŽDy SME SA ROZLÚčILI S TÝMITO OBčANMI NÁŠHO MESTA

Dňa 11. júna sme si pripomenuli 
2. výročie, čo nás navždy opustil môj 

manžel, otec a dedko. 
Zároveň 10. júla si pripomenieme 

nedožité 60. narodeniny

MILANA rOHÁčA

S láskou spomínajú 
manželka, deti a vnúčatá

Ing. rUDOLF rUDINEC, CSc.

Márne ho oči hľadajú, márne po tvári 
slzy stekajú, jeho srdce prestalo biť 

7. júla 2007, hoci tak veľmi chcel žiť. 
Iba ten, kto stratí toho, koho mal rád, 

pochopí čo smútok zanechá v nás. 
Raz isto príde čas, kedy stretneme sa zas.

S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina

S p o m i e n k y

P o ď a k o v a n i e
Chceme sa poďakovať všetkým, 

ktorí prišli vyprevadiť

 MArTU CUPÁKOVÚ 
na jej poslednej ceste. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Zároveň chceme poďakovať za príkladnú 

zdravotnú starostlivosť v posledných rokoch jej 
života MUDr. Zitrickému, MUDr. Džuganovi, 

MUDr. Rohoňovi a kolektívu pracovníkov 
Domova dôchodcov na Ul. Jána Hollého.

Synovia s rodinami 

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, 
no v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 7. júla sme si pripomenuli 
prvé výročie od úmrtia 

nášho drahého otca, manžela a dedka 

FrANTIŠKA PISKOrA

„Tati náš, spi sladko.“ 
Smútiaca rodina

Učitelia  a  žiaci  Základ-
nej  školy  na  Moskovskej  ulici 
v  Michalovciach  zorganizovali 
netradičný  výlet  na  kúpaliská 
do  maďarského  mesta  Sárospa-
tak.  Výletu  sa  okrem  učiteľov 
a  žiakov  zúčastnili  aj  rodičia. 

Žiaci  sa  do  sýtosti  vyšantili 
na toboganoch a v masážnej jas-
kyni  relaxovali  rodičia  a  učite-
lia. Účastníci výletu s nadšením 
a úsmevom opúšťali Sárospatak 
a už teraz sa tešia na opakovanú 
akciu.                      Anna Jožiová 

učitelia a žiaci
relaxovali spolu

Aj  napriek  upršanému 
počasiu  sa  v  sobotu  26.  júna 
konal  na  Cirkevnej  základ-
nej  škole  sv.  Michala  ,,Juniá-
les“  pre  deti  aj  rodičov.  Deti 
z  CMŠ  sv.  Terezky  pásmom 
spevu,  tanca a básňami otvo-
rili  sobotné dopoludnie. Srd-
cia  prítomných  pookriali  pri 
tancoch,  básničkách  a  pes-
ničkách detí z   I. stupňa. Ani 
deti z II. stupňa neostali v za-
hanbení a pridali tiež niečo zo 
svojho repertoáru. Budúci pr-
váci  boli  obdarovaní  prezen-
tom so základnými školskými 
potrebami.  Divadelné  pred-
stavenie EODENFI –  ,,Povesť 
o Vinianskom hrade“ v poda-
ní  žiakov  8.  ročníka  prítom-
ných  divákov  zabavilo,  ale  aj 
poučilo  o  našej  regionálnej 
histórii.  Realizácia  tohto  di-
vadelného  predstavenia  sa 
uskutočnila  vrámci  aktivít 
projektu  COMENIUS  -  škol-
ské  partnerstvá,  do  ktorého 
je naša škola zapojená od au-
gusta  2009.  Nielen  duša,  aj 
telo dostalo to svoje, či už pri 

zábavných súťažiach alebo pri 
pohostení  v  bufete.  Už  teraz 
sa tešíme na budúci rok.

Mgr. Katarína Kuncová

juniáles
na CZŠ sv. Michala

Cirkevná  stredná  odborná 
škola sv. Cyrila a Metoda v Mi-
chalovciach zrealizovala vzdelá-
vací  program  B.U.S.  zameraný 
na finančné vzdelávanie -  „Poď-
me  rozumieť  peniazom.  Urči-
te  sa  nám  to  oplatí“  pre  žiakov  
deviateho ročníka ZŠ v Blatných 
Remetách  a  Spojenej  školy  in-
ternátnej na Školskej ulici v Mi-
chalovciach. 

Žiaci  sa  hravou  formou  na-
učili  organizovať  osobné  finan-
cie  a  používať  rozpočet  na  ria-
denie hotovosti. Posúdiť význam 
trvalých životných hodnôt, vplyv 
peňazí na ich zachovávanie a na 
základe  toho stanoviť  si  životné 
priority  a  východiská  zabezpe-
čenia životných potrieb. Kedy si 
vziať  pôžičku,  ako  správne  ko-
munikovať s finančnou inštitúci-

ou, koľko ušetriť, čo s našetrený-
mi peniazmi, alebo  ako myslieť 
na zadné vrátka pri nepredvída-
ných  udalostiach.  Vyhodnoco-
vať vzťah práce a osobného príj-
mu, ako si hľadať prácu. Žiaci si 
zasúťažili  a  odmenou  za  vyrie-
šené  úlohy  boli  sladkosti,    perá  
a  zápisníky.  Na  stretnutiach 
vládla    príjemná  atmosféra. 
Žiaci s nadšením prijímali nové 
informácie,  boli  aktívni    a  ako 
mnohí z nich v závere skonšta-
tovali – ani nepočítali s tým, že 
ich budú jednotlivé témy až tak 
zaujímať a že sa dozvedia  toľko 
nových a užitočných vecí. 

Autorsky  a  pedagogicky 
projekt  vedie  Nadácia  pre  deti 
Slovenska.    Projekt  B.U.S    je 
podporený spoločnosťou CITI.

Ing. Jozefína Javorská

Poďme rozumieť 
peniazom

Galéria  mestského  kultúr-
neho  strediska  ponúka  mi-
lovníkom  výtvarného  umenia 
výstavu  obrazov  Magdalény 
Wyzikowskej,  ktorá  žije  a  tvorí 
v Krosne. Spomínaná expozícia 
má teda medzinárodný charak-
ter.  Návštevník  môže  vnímať 
rozmanitosť  výtvarného  preja-
vu.  Tento  v  sebe  zahŕňa  realitu 
prírody  a  krajiny,  abstrakciu 
i realitu na zamatovom podkla-
de.  Nechýba  ani  zopár  portré-
tov. V prevahe je tu olejomaľba. 

Autorka  nachádza  inšpirácie 
v prírode a krajine. Oslovuje ju 
okolitý svet, v ktorom sa aktív-
ne  pohybuje  a  zachytáva  mo-
numenty,  ktoré  ju  čímsi  oslo-
via.  Abstraktná  tvorba  autorky 
odráža  melanchóliu  duše...  Je 
vzácne, že autorka svojou tvor-
bou  obohacuje  iných  a  veľko-
dušne  podporuje  charitatívne 
zámery.  Spomínaná  expozícia 
je verejnosti prístupná do konca 
júla.

Mgr. Ivana Mochorovská

Magdalena Wyzikowska
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DVA TÝŽDNE V ŠPORTE
FuTBAL

MFK ZEMPLíN – MFK rUŽOMBErOK „B“ a. s.
I. liga mužov - 1. kolo, 18. 7. 2010   17. 30 hod.

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

MALÝ FuTBAL
O POHÁr PrIMÁTOrA MESTA

II. ročník Letnej mestskej prázdninovej ligy žiakov
1. kolo - 12. 7. 2010   9. 00 hod.  
2.kolo - 14. 7. 2010   9. 00 hod.  
3. kolo - 19. 7. 2010   9. 00 hod.
4. kolo - 21. 7. 2010   9. 00 hod.  

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

FLORBAL
LETNÁ FLOrBALOVÁ ŠKOLA

15. 7. 2010   17. 00 hod. - 19. 00 hod.    
22. 7. 2010   17. 00 hod. - 19. 00 hod.

Info: Mgr. Gérard Puchír, č. tel. 0903604195

TENIS
EUrOSPAN CUP 2010 – ITF TUrNAJ DO 16 rOKOV

12. - 18. 7. 2010, 9. 00 hod.

BABOLAT CUP 2010
 Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kat.“C“

21. - 24. 7. 2010, 9. 00 hod.  
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

TuRISTIKA 
ZBOrOV

17. 7. 2010, 7. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

Malý oznamovateľ
SLuŽBy

• Vymaľujem byty, rodinné domy, kancelárie. Cena dohodou. 
  ( 0944 459 079
•  Zatepľovanie, fasády, plastové okná, dvere, garážové brány - pre-

daj, montáž. ( 0948 937 934, ( 0908 362 164
•   Odvodnenie vlhkosti stavieb, kanál – odpad a žumpy 
  ( 0911 929 039
•  REVOLUČNÝ  SPÔSOB  ZATEPLENIA  –  ZATEPLENIE 

ZVNÚTRA!!  Jednoducho,  lacno  a  účinne  si  sami  zateplíte 
a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej hmoty Q-THERM 
INTERIÉR. Certifikovaný výrobok, ktorý  sa  jednoducho apli-
kuje maľovaním alebo stierkovaním. Zateplite si váš dom, byt, 
chatu, garáž ... za cenu 6,2 EUR/m2. Viac info na 053/44 14 482, 
0902 477 937 alebo www.emtrade.sk

•   Urobím oporné múry, ploty, sokle z kameňa. ( 0918 516 864
•   Ponúkam fotografovanie  slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-

venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok. ( 0908 369 154

PRÁCA
•  Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
•  Prijmeme  2  šikovné  ženy,  aj  dôchodkyne,  na  mimopracovnú 

činnosť. Dobré platená práca. ( 055/38 10 038, 0949 759 610
•   Hľadáme skúsených mäsiarov na vykosťovanie bravčových pliec 

do Francúzska. Info ( 0907 082 835

KÚPA – PREDAj – PRENÁjOM
•   Predám 1-izbový byt na Ulici okružnej č. 16 blok H2. 
  Informácie na ( 0905 440 360
•   Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda 

60, Michalovce. Cena 200 000 €. ( 0907 997 006
•   Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a pivni-

cou v pôvodnom stave v Michalovciach, Ulica Martina Rázusa 2. 
( +48 / 606 974 116, ( 0905 618 423

•   Predám veľkú chatu na Zemplínskej šírave, stredisko Medvedia 
hora. Cena dohodou. ( 0908 330 248, Foto cez MMS.

•   Odpredám stavebný pozemok o výmere  25 árov, obec Naciná 
Ves. ( 0908 330 248  

•   Predám 3-izbový byt v OV v Michalovciach na Ul. užhorodskej 
č. 8. Cena 35 000 EUR. ( 0905 737 896

• Predám RD v centre obce Petrovce n/L, 6 km od Michaloviec, 
kanalizácia  splašková,  dažďová,  vodovod  domáci,  verejný,  ÚK 
plynové, pozemok s ovocnými stromami 1200m2. 

  ( 0917 083 158, 0908 845 492
•   Predám RD v Michalovciach, vhodný aj na podnikanie. Volať 

večer. ( 0908 217 716, 056/64 24 269
•  Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach, 

postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná, 
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané 
skrine, umývateľné farby atď... Nutné vidieť! ( 0911 160 380

•   Predám teplý a slnečný 1-izbový byt  v OV s rozlohou 36,70 m2 
na  sídl.  SNP,  1.  poschodie.  Bytový  dom  je  zateplený.  Plastové 
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dve-
re, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí muro-
vaná pivnica. ( 0910 493 189, RK nevolať

•  Predám  3-izbový  byt  v  OV  na  Štefánikovej  ulici  v  Michalov-
ciach, alebo vymením za 2-izbový + doplatok. Cena 44 810 €. 

  ( 0917 754 088

RôZNE
•   Predám 3 ks plyšových kobercov – rozmer 2m x 3m, bordovej 

farby. Cena jedného kusa koberca je 40 €.  
  Informácie na ( 0905746530

n  PrVOLIGOVí DOrASTENCI
Michalovčania majú v I. dorasteneckej lige starších i mladších do-
rastencov. Starší pod vedením O. Dudu získali 42 bodov a obsa-
dili 11. miesto. Postavenie mladších závisí od postavenia starších.  
Došlo aj tu k trénerskej zmene. Doterajšieho O. Dudu, ktorý sa stal 
asistentom prvoligistov, vystriedal bývalý hlavný tréner prvoligo-
vého ,,A“ Vladimír Rusnák ml. Michalovčania budú v I. lige účin-
kovať už tretiu sezónu.                                                                            

n  DVA CELKy V OKrESNOM FUTBALE
Michalovce majú dva celky postúpené v okresných futbalových sú-
ťažiach. Celok Močarianskej po dobrých začiatkoch skončil v II ,,B“ 
triede na poslednom 14. mieste s 29 bodmi. Od celku pred ním Veľ-
kých Slemeniec má stratu 2 bodov. V III  ,,A“ triede je Vrbovecká, 
ktorá v peletóne 15 celkov skončila na 13. mieste so ziskom 18 bo-
dov. Za nimi Porostov B 17 a Klokočov 11 bodov.                           

n  HOKEJOVÁ DUKLA V PríPrAVE
Michalovská prvoligová hokejová Dukla má za sebou letnú príp-
ravu na suchu. Teraz sú hráči na dovolenkách a od 5. augusta by 
mala začať príprava už na ľade. Trénerom je aj naďalej vlaňajší Bra-
nislav Kohutiar. Známa je už aj séria prípravných zápasov. Prípravu 
začínajú 13. augusta v Bardejove. Doma sa predstavia 15. augusta 
proti Miercurey  Ciul z Rumunska. Už 17. augusta bude u nás hrať 
Prešov. Potom sa predstavia v Krynici v susednom Poľsku. Znovu 
doma odohrajú súboj s Bardejovom 24. augusta a 31. augusta s poľ-
skou Krynicou. Plánujú aj účasť v Rumunsku na 3-dňovom turnaji. 
Môžu nastať ešte ďalšie zmeny a potom ich už čakajú prvoligové 
zápasy. Chcú obstáť úspešnejšie ako vlani. Káder ostáva v podstate 
z vlaňajška a v priebehu augusta bude posilnený viacerými kvalit-
nými hráčmi.                                                                                        ka

K R Á T K O  Z O  Š P O R T U

Oproti  predchádzajúcemu 
podujatiu  (Cyklotúra  okolo  Ší-
ravy)  s  minimálnou  účasťou  sa 
tentokrát  členovia  najstaršieho 
michalovského KST Turista, ako 
aj viac ako 700 turistov z celého 
Slovenska  zúčastnili,  29.  mája 
47.  stretnutia  čitateľov  časopi-
su  Krásy  Slovenska  na  najvyš-
šom  vrchole  Slanských  vrchov, 
1092 m  n.  m.  vysokej  Šimon-
ke  (turistická  známka  č.  395) 
(www.turisticke-znamky.sk).

Členovia  nášho  Klubu  slo-
venských  turistov  (KST)  začali 
výstup od pamätníka na počesť 
padlých  hrdinov  SNP,  ale  aj 
na  pamiatku  na  XVII.  zraz  tu-
ristov a 1. stretnutie turistických 
oddielov mládeže (TOM), ktoré 
sa v r. 1970 konali práve na tých-
to miestach. Pohodové šľapanie 
neustálym no nie prudkým stú-
paním zo začiatku po vlastnom 
značení,  neskôr  po  perfektne 
vyznačkovanom  zelenom  turis-
tickom  chodníku  ich  dovied-
lo  do  sedla  Grimov  laz,  kde  sa 
u  organizátorov  zaprezentovali. 
Krátke  vybehnutie  na  neďa-
leký  vrchol  pre  účastnícky  list 

a  príležitostnú  pečiatku  do  zá-
znamníka,  kde  pre  veľkú  účasť 
a málo miesta nebolo možné sa 
dlho zdržiavať a sú späť v sedle 
na  slávnostnom  otvorení  stret-
nutia.  Na  spiatočnú  cestu  sa 
vybrali  cez  Hermanovský  hre-
beň  po  veľmi  príjemnom  čer-
veno  značkovanom  chodníku 
do sedla Červená mláka. Odtiaľ 
už len kúsoček po modrej znač-
ke a sú v obci Zlatá baňa. Obec 
spolu s RR KST Prešov, Sekciou 
pešej  turistiky  KST,  lesmi  SR 
a redakciou časopisu Krásy Slo-
venska zorganizovali toto veľmi 
vydarené  podujatie.  Treba  ešte 
spomenúť  poobedňajší  kultúr-
ny  program  v  už  spomínanej 
obci  pozostávajúci  z  viacerých 
folklórnych súborov. Zaujímavé 
boli  ukážky  bojov  II.  svetovej 
vojny a je čas poberať sa pomaly 
domov.

Skončilo  sa  47.  stretnutie 
„krásistov“.  Treba  teda  už  len 
dúfať,  že  budúce  48.  stretnu-
tie  na  Orave  bude  aspoň  také 
dobré, aké bolo na Šariši, ak nie 
lepšie.

Anton Hasák

Výstup na Šimonku

Mestský  úrad  Michalov-
ce  –  odbor  školstva,  kultúry 
a  športu  organizuje  dňa  21. 
8. 2010 v rámci 41. Zemplín-
skeho  jarmoku  I. ročník Mi-
chalovských majstrovstiev 
vo futbale  hráčov nad 50 
rokov.  Hrať  budú  sídliskové 
družstvá  a  to  Stráňany,  Vý-
chod, Juh a Západ na štadióne 
MFK Zemplín Michalovce  so 
začiatkom o 9. 30 hod. Prog-
ram majstrovstiev: 21. 8. 2010 
o  9.  30  hod.  Ihrisko  č.  1  Zá-
pad – Juh, Ihrisko č. 2 Východ 
–  Stráňany,  o  11.  00  hod.  Ih-
risko  č.  1  zápas  o  1.-2.  mies-

to, Ihrisko č. 2 zápas o 3. – 4. 
miesto.

Záujemcovia  bližšie  infor-
mácie  získajú  na  mestskom 
úrade - odbore školstva, kultú-
ry a športu Mgr. Ivan Pšenko, 
kontakt 6864126, 0917650912, 
resp. môžu  sa  prihlásiť vedú-
cim  jednotlivých družstiev 
do 23. 7. 2010  na  uvedených 
telefónnych  číslach:  za  Síd-
lisko  stráňany  Dušan  Kudroč 
- 6426061, za Sídlisko východ 
Jozef  Žarnay  -  0918591555, 
za  Sídlisko  juh  Ján  Varga  - 
0905846841, za Sídlisku západ 
Štefan Bakajsa - 6425248.     nk

Majstrovstvá vo futbale 
nad 50 rokov

Prípravné  obdobie  pred 
majstrovskou  súťažou  prvoli-
goví  futbalisti  MFK  Zemplín 
Michalovce  využili  okrem  za-
hratia  prípravných  stretnutí  aj 
na  usporiadanie  Memoriálu 
Štefana  Nadzama.  Okrem  tra-
dičných podujatí, ktoré boli sú-
časťou Memoriálu, nechýbal ani 
zlosovateľný  bulletin  s  hodnot-
nými cenami. 

Štefan  Nadzam  sa  narodil 
18.  januára  1940  v  neďalekých 
Budkovciach, kde rástol na mlá-
dežníckych  postoch.  Odtiaľ 
odišiel  do  Třinca.  Neskôr  jeho 
cesta viedla do Michaloviec, kde 
úspešne  hrával  a  neskôr  tréno-
val. Na dvakrát viedol prešovský 
Tatran. Zomrel v Michalovciach 
16.  júla  1995  a  je  pochovaný 
na michalovskom cintoríne.

Tohtoročný,  už  XV.  jubilej-
ný  ročník,  bol  netradičný,  hrali 

sa  iba  dva  zápasy.  O  16.00  hod 
si  hostia  memoriálu  uctili  pa-
miatku  tohto významného hrá-
ča  i  trénera  položením  kvetov 
na mestskom cintoríne v Micha-
lovciach.  O  pol  hodinu  neskôr 
sa odohral zápas domáceho pr-
voligového  celku  s  účastníkom 
Corgoň  ligy  Tatranom  Prešov. 
Hosťujúci tím je posledným, kde 
nebohý trénoval. Zápas sa skon-
čil víťazstvom Prešova 0:2 (0:1).

Pred  stretnutím  bolo  sláv-
nostne  otvorenie  Memoriálu 
a pozdravy hostí za účastí man-
želky  nebohého  Márie  Nadza-
movej.  V  druhom  zápase  sa 
predstavili  internacionáli  Mi-
chaloviec proti výberu mužstva 
zloženého  z  hráčov  Trebišova, 
Sniny a Veľkých Kapušian - vša-
de Štefan Nadzam trénoval. Pal-
mu  víťazstva  si  odniesli  hostia 
1:3 (1:0).                                    kp         

Memoriál Štefana 
Nadzama

V  celku  MFK  Zemplín  Mi-
chalovce  nastali  zmeny  nielen 
pri kormidle, ale aj v hráčskom 
celku.  Novým  trénerom  sa  stal 
Vlastimil Petržela. Jeho asisten-
tom je Ondrej Duda, bývalý tré-
ner prvoligových michalovských 
dorastencov.  Doterajšia  tréner-
ská dvojica V. Rusnák ml., E. Su-
diniak  bola  odvolaná.  Z  kádra 
odišli  Ruslan  Ľubarskij,  Daniel 
a  Mateusz  Dyrkovci  a  Marek 

Líška.  Mali  by  odísť  ešte  ďalší 
hráči. Káder doplnia nové tváre. 
Korista z rezervy Corgoň ligy zo 
Žiliny. Okrem neho  sú na  sku-
soch dvaja Česi – Miloslav Kou-
sal z Kladna, posledne hrával na 
Cypre.  Druhým  je  Pavel  Patka, 
posledne  hrával  v  Jablonci  nad 
Nisou. Ďalšími novými hráčmi 
sú aj  Opiela a Lazúr z Vranova 
nad  Topľou  a  Hanuliak  z  Hu-
menného.                                  kp

Zmeny v kádri Zemplína


