
Parting mouth a sonicates
(indie - alternative rock)

4. februára 2011 o 18.00 hod.
vernisáž výstavy ESTÉTI

subteren
Námestie osloboditeľov 77

piatok, 4. február 2011                                                   zdarma  ročník XXII, číslo 3

V  obradnej  sieni  Mestského 
úradu v Michalovciach sa 26. ja-
nuára  konala  milá  spoločen-
sko-športová udalosť. Na návrh 
Rady  športových  klubov  mesta 
Michalovce boli vedením mesta 
na čele s primátorom Viliamom 
Zahorčákom  vyhlásení  najús-
pešnejší  športovci  a  najúspeš-
nejšie športové kolektívy za rok 
2010.  Ako  v  úvode  svojho  pre-
javu  povedal  Viliam  Zahorčák, 
vedenie  mesta  považuje  šport 
za  jednu  z  dôležitých  priorít 
rozvoja  mesta  v  tomto  voleb-
nom období. Na území mesta je 
evidovaných 39 športových klu-
bov  s  členskou  základňou  2100 
členov.  Družstvá  a  jednotlivci 
jednotlivých športových klubov 
pôsobia na všetkých úrovniach, 
počnúc  okresnými,  krajskými 
a celoštátnymi súťažami. Ocene-
nie tých najlepších považuje ve-
denie mesta za prejav ohodnote-
nia  ich dosiahnutých výsledkov 
v  náročných  súťažiach  v  rámci 
kraja,  Slovenska,  ale  i  zahrani-
čia.  Ocenení  boli  nasledovní 
jednotlivci a športové kolektívy:

Patrícia DERMEKOVÁ, 
mladšia žiačka Športového klu-
bu Comenium Michalovce. Tré-
nerkou  menovanej  bola  Mgr. 
Štefánia Balogová.

Dominika KINCEĽOVÁ, 
mladšia žiačka Športového klu-
bu Zemplín Michalovce - oddiel 
judo.  Trénerom  menovanej  je 
Viliam Kohút. 

Jana HROMADOVÁ,  staršia 
žiačka  Plaveckého  klubu  Orca 
Michalovce.  Trénerkou  menova-
nej je Mgr.Katarína Hamadejová.

Milan JANOŠOV,  mladší 
žiak  1.tenisového  clubu  Scorp 
Michalovce. Trénerom menova-
ného je Dušan Cukrovaný.

Barbora ONDOVÁ,  staršia 
žiačka  Hádzanárskeho  klubu 
Iuventa  Michalovce.  Trénerom 

menovanej  je  Mgr.  Henrich 
Marcinčák.

Atila VARGA,  starší  žiak 
Mestského  futbalového  klubu 
Zemplín Michalovce. Trénerom 
menovaného  je  Mgr.  Martin 
Melník.

Samuel SOLENSKÝ,  mladší 
žiak  Hokejového  klubu  Mládež 
Michalovce. Trénerom menova-
ného je Mgr. Martin Stripai.

Róbert JACÍK,  starší  žiak 
Clubu mladých Godžu-Ryu Ka-
rate Michalovce. Trénerom me-
novaného je Beáta Hasprová.

Roman OLEJNÍK,  doraste-
nec  Športového  klubu  Come-
nium  Michalovce.  Trénerom 
menovaného  je  Mgr.  Jaroslav 
Semko.

Diana JURAŠKOVÁ,  juni-
orka 1. basketbalového klubu-D 
Michalovce.  Trénerkou  meno-
vanej  je  Mgr.  Michaela  Priščá-
ková.

Miloslav BRÉDA,  doraste-
nec Mestského futbalového klu-
bu Zemplín Michalovce. Tréne-
rom  menovaného  bol  Vladimír 
Rusnák ml.

Murat HASANI,  junior  Ho-
kejového  klubu  Mládež  Micha-
lovce.  Trénerom  menovaného 
sú Peter Mihaľo a Peter Tirpák.

Michal BRNČAL, dorastenec 
Športového klubu stolného teni-
su  Michalovce.  Trénerom  me-
novaného je Andrej Dzelinský.

Štefan MAZÚR,  dorastenec 
Šachového  klubu  Zemplín  Mi-
chalovce.

Lucia GUBÍKOVÁ, juniorka 
Hádzanárskeho  klubu  Iuventa 
Michalovce.  Trénermi  menova-
nej sú: Dušan Daniš, Mgr. Peter 
Szöllöši, Mgr. Ján Lajčák

Dominik KUNCA,  člen 
Mestského  futbalového  klubu 
Zemplín  Michalovce.  Trénermi 
menovaného  sú  Vlastimil  Petr-
žela a František Šturma.

Radoslav REGENDA,  člen 
Hokejového  klubu  Dukla  Mi-
chalovce.  Trénermi  menované-
ho sú Ján Faith a Matej Ševčík.

Ladislav LECHAN,  člen 
Športového klubu Zemplín Mi-
chalovce,  telesne  postihnutý 
športovec, silový trojboj.

Ing. Peter RAUCH,  člen 
Motovia  moto  club  Michalov-
ce.  Managerom  menovaného  je 
Peter Bellás.

Ivana BUJDOŠOVÁ,  člen-
ka  Fitness  centra  Jána  Berdyho 
v Michalovciach, naturálna kul-
turistika. 

NAJÚSPEŠNEJŠIE ŠPORtO-
VÉ KOLEKtÍVy ZA ROK 2010:

Družstvo chlapcov do 9 ro-
kov tenis club StŠ Michalovce. 
Trénerom družstva je Ing. Tibor 
Lešniak  a  kapitánom  družstva 
Julián Hula.

Družstvo mladších žiačok 
HK Iuventa Michalovce.  Tré-
nerom družstva je Mgr. Henrich 
Marcinčák.

Družstvo mladších žiakov 
Mestského futbalového klubu 
Zemplín Michalovce. Trénerom 
družstva je Mgr. Juraj Čižmár.

Družstvo starších doras-
teniek Hádzanárskeho klubu 
Iuventa Michalovce.  Trénerom 
družstva bol Dušan Daniš.

Družstvo juniorov Hokejo-
vého klubu Mládež Michalovce. 
Trénerom je Juraj Rehák

Družstvo dorastencov Špor-
tového klubu stolného tenisu 
Michalovce,  Trénerom  je  An-
drej Dzelinský.

Družstvo mužov Šachového 
klubu Zemplín Michalovce

Družstvo mužov Bridžového 
klubu Laurus Michalovce

Družstvo žien Hádzanárske-
ho klubu Iuventa Michalovce. 
Trénermi  kolektívu  sú  Dušan 
Daniš, Mgr. Peter Szöllöši, Mgr. 
Ján Lajčák.                                 nk

NajúspešNejší športovci 
mesta za rok 2010

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Okresná organizácia SMER – SD Michalovce

o r g a n i z u j e

5. reprezentačný ples
pod záštitou poslankyne NR SR PhDr. Ľubice Roškovej

25. februára 2010 (piatok) o 19.00 hod.
v priestoroch hotela Mousson

Vstupenky si môžete zakúpiť v okresnej kancelárii 
na Nám. osloboditeľov 1, tel. 6432595, 0915963200

Pozývame vás na

Benefičný koncert

troch umeleckých škôl
a súkromného konzervatória Košice

4. februára 2011 o 17. hod.
Veľká sála MskS Michalovce

Na svojom prvom zasadaní 
sa  stretla  mestská  rada  v  uto-
rok 25.  januára. Na  rokovanie 
mali  novozvolení  členovia 
rady  pripravené  tieto  body: 
návrh  plánu  rokovaní  MsR, 
MsZ,  komisií  MsZ  a  Redakč-
nej rady novín Michalovčan na 
I. polrok 2011 predkladal  Ing. 
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ, 
Štatúty komisií MsZ v Micha-
lovciach a Štatút novín Micha-
lovčan  predkladali  predsedo-
via komisií MsZ a predseda RR 
novín  Michalovčan,  informa-
tívnu správu o plnení uznesení 
Mestskej rady v Michalovciach 

za  II.  polrok  2010  predkladal 
Ing.  Zdenko  Vasiľ,  prednosta 
MsÚ,  návrh  VZN  MsZ  v  Mi-
chalovciach  o  podmienkach 
predaja, podávania a požívania 
alkoholických  nápojov,  návy-
kových a psychotropných látok 
na  území  mesta  Michalovce 
predkladal  JUDr.  Gabriel  Do-
rič,  zástupca  prednostu  MsÚ, 
správu  o  kontrole  využívania 
verejného  priestranstva  na 
území mesta Michalovce za II. 
polrok  2010  predkladal  JUDr. 
Bartolomej  Kudroč,  náčelník 
MsP, majetkoprávne záležitosti 
predkladal  Ing.  Jozef  Doležal, 
vedúci odboru HsM MsÚ, vý-
sledky  výberových  konaní  na 
prenájom  nebytových  priesto-
rov a pozemkov vo vlastníctve 
mesta  Michalovce  predkla-
dal  MUDr.  Benjamín  Bančej, 
predseda komisie. Záver patril 
diskusii.                                   nč

rokovanie 
msr

Podujatie  sa  zameriava  na 
prezentáciu  slovenských  miest, 
regiónov  a  firiem,  cestovných 
kancelárií  a  agentúr,  ale  aj 
zahraničných  dovolenkových 
destinácií.  Jeho  súčasťou  sú 
odborné prednášky a sprievod-
né  výstavné  podujatia  ako  Po-
ľovníctvo  a  oddych,  Wellness 
a fitness a medzinárodný veľtrh 
gastronómie  Danubius  Gastro. 
Tak  ako  po  minulé  roky,  ani 
tento  rok  na  ňom  nechýbalo 
zastúpenie  Zemplína  a  mesta 
Michalovce v spoločnej prezen-
tácii regiónov Košického samo-
správneho kraja. Okrem ukážky 
kultúrneho  a  historického  de-
dičstva regiónu Zemplín a mes-
ta  Michalovce  sme  časť  svojej 
expozície  v  Bratislave  vyčlenili 
aj  na  prezentáciu  partnerských 
miest Jaroslav a Vyškov. Náš stá-
nok navštívil prezident republi-
ky Ivan Gašparovič v sprievode 
generálneho  riaditeľa  Incheby 

Alexandra  Rozinu  aj  podpred-
seda  vlády  a  minister  dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja  Ján  Figeľ  so  svojím  štátnym 
tajomníkom Jánom Hudackým.

Na  veľtrhu  sa  predstavilo 
398  vystavovateľov  na  celkovej 
ploche  17  500  m2.  Na  veľtr-
hu  sa  priamo  prezentovalo  21 
zahraničných turistických cen-
trál  a  zahraničných  regiónov. 
Veľtržné  podujatie  navštívilo 
72 531 návštevníkov. 

Keďže celé Slovensko v tomto 
roku žije hokejom, veľká pozor-
nosť sa obrátila aj na mestá Bra-
tislava  a  Košice,  ako  hostiteľov 
majstrovstiev  sveta.  V  tejto  sú-
vislosti pripravili usporiadatelia 
zaujímavé sprievodné akcie. 

Na pozvanie primátora mes-
ta Viliama Zahorčáka sa výsta-
vy  zúčastnili  aj  delegácie  dru-
žobných miest Jaroslav (Poľsko) 
a Vyškov (Česká republika) na 
čele s ich primátormi.        ivpa

Naše mesto na iFt 
slovakiatour 2011
V dňoch 20. až 23. januára sa v bratislavskej Inchebe konal 
17. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2011. Záštitu nad veľtrhom prevzalo Minister-
stvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Mestský  úrad  v  Michalov-
ciach, v súlade s VZN č.85/2005 
–Zmeny a doplnky k Všeobecne 
záväznému  nariadeniu,  ktoré 
nadobudlo  účinnosť  17.7.2008, 
týmto  zverejňuje  možnosť  po-
dávania  žiadostí  o  nenávratné 
finančné  príspevky  –  dotácie 
z rozpočtu mesta.
Žiadosť o dotáciu môžu podať:

a) právnické a fyzické osoby 
- podnikatelia,  ktorí  majú  sídlo 
alebo trvalý pobyt na území mes-
ta Michalovce, alebo pôsobia, vy-
konávajú činnosť na území mes-
ta  Michalovce,  alebo  poskytujú 
služby  obyvateľom  mesta  Mi-

chalovce, na podporu všeobecne 
prospešných  služieb,  všeobecne 
prospešných  alebo  verejnopros-
pešných účelov, na podporu pod-
nikania a zamestnanosti.

b) právnické osoby, ktorých 
zakladateľom je Mesto Micha-
lovce  a  to  na  konkrétne  úlohy 
a akcie vo verejnom záujme alebo 
v prospech rozvoja územia obce.

Odporúčame  žiadateľom, 
aby si pred vyplnením formulá-
ra  pozorne  naštudovali  Pokyny 
na vyplnenie formulára žiadosti. 
Žiadosť sa podáva na samostat-
nom formulári. Je k dispozícii na 
odbore informatizácie a grantov 

a na  internetovej  stránke mesta 
www.michalovce.sk. Úplné  in-
formácie  s  potrebnými  formu-
lármi  nájdete  na  stránke  mesta 
v  časti:  Samospráva novinky 
- Ako vybaviť - Dotácie mesta

Termín  uzávierky  podávania 
žiadostí je 28. február 2011. V prí-
pade podania žiadosti poštou roz-
hoduje dátum podacej pečiatky.

Žiadosti podávajte na: Mest-
ský  úrad  Michalovce,  Odbor 
informatizácie  a  grantov,  Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce.  Bližšie  informácie:  Mgr. 
Ľochová,  tel.  056/68  64  185, 
email: lochova@msumi.sk.

výzva na podávanie žiadostí o dotáciu

Ocenení najúspešnejší športovci mesta za rok 2010.



2aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Pre optimálne fungovanie každého človeka je limitujúcim prvkom 
dobrý zdravotný stav. Ľudský organizmus, ako všetko v prírode, je 
v neustálej obmene, pod vplyvom vonkajšieho a vnútorného prostre-
dia. Všetky tieto činitele musí ľudský organizmus spracovať. Niektoré 
ho posilnia, no sú aj také, ktoré ho môžu poškodiť. Všeobecne známym 
je postulát: „Zdravý človek má milión prianí. Chorý len jedno, vyzdra-
vieť.“ Liečenie ochorení patrí do pôsobnosti medicíny. No existuje aj 
spoločenský rozmer pomoci chorým a predchádzaniu chorôb. Túto spo-
ločenskú rovinu vypĺňajú aj tzv. pamätné dni svetových organizácií, 
ako je OSN, UNICEF, Svetová zdravotnícka organizácia, Červený kríž 
a polmesiac a pod. 

Pripomínajú, že aj ľudia s niektorými zdravotnými probléma-
mi žijú medzi nami. Majú nielen zdravotné, ale aj svoje spoločenské 
problémy. Žijú s týmto handicapom a okrem zdravotnej starostlivosti 
potrebujú viac citlivého prístupu od svojho okolia. Viac ohľaduplnosti 
a solidárnosti. Nie sú predmetom falošnej ľútosti. Potrebujú vo svojom 
handicape prirodzenú ľudskú spolupatričnosť. 

Tieto pamätné dni sú zároveň prvkom poukazujúcim na závažnosť 
a ovplyvniteľnosť niektorého spoločenského problému. Poukazujú na 
potrebu koncentrovať pozornosť spoločnosti aj na tieto problémy. 

Takéto dni nájdeme počas celého roka. K pripomenutiu februáro-
vých dní si dovolím pridať dva: štvrtého februára „Svetový deň rakovi-
ny“ a  jedenásteho februára „Svetový deň chorých a trpiacich“. 

Na vedecký výskum, liečenie týchto ochorení sa vynakladajú obrov-
ské prostriedky. Napriek všetkému existuje aj množstvo preventívnych 
možností. Aj na ne by sme mali v každodennom zhone pamätať. Aj ich 
využitie môže prispieť k vlastnej ochrane. Pripomínajme si tieto dni na 
prospech všetkých. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Pamätné dni svetovej 
zdravotníckej organizácie

Členovia občianskeho zdru-
ženia Rozsievač, ktoré šíri kres-
ťanskú  kultúru,  pripravili  pro-
jekt s názvom Srdce plné lásky 
a zrealizovali viaceré aktivity.

Prvou  z  nich  bola  verejná 
zbierka s názvom Daruj peknú 
knihu a hračku deťom z domo-
va, do ktorej sa zapojili dobro-
voľní darcovia. Zorganizovali aj 
Mikulášsku  slávnosť,  na  ktorú 
si  deti  z  gréckokatolíckej  far-
nosti  pripravili  scénku  zo  ži-
vota sv. Mikuláša a svojím slo-
vom a pesničkami potešili deti 
z Anima DSS. Priniesli  im tiež 
balíčky s ovocím a sladkosťami.

Ďalšou aktivitou bola Tvori-
vá dielňa pre rozvoj výtvarného 
umenia a umeleckých zručností 
detí. Všetky výtvarné pomôcky 
mohli  zakúpiť  vďaka  finančnej 
podpore  programu  Darujte 
Vianoce Nadácie Orange.

Pripravili Vianočné stretnu-
tie členov o. z. Rozsievač s deť-
mi a pracovníkmi Anima DSS, 
na ktoré deťom priniesli knihy, 
hračky,  hry  a  iné  darčekové 

predmety  z  verejnej  zbierky. 
Spoločne prežité chvíle oboha-
tili všetkých prítomných o krás-
ne zážitky. Vianočné stretnutie 
so  seniormi  pri  kapustnici  sa 
uskutočnilo v závere decembra 
v pastoračnej budove na Hollé-
ho  ulici.  Bolo  priateľským  po-
sedením príslušníkov viacerých 
generácií.  Podnietilo  všetkých 
k  vzájomnej  spolupráci  v  du-
chu humanizmu a kresťanstva. 
Aj  táto  aktivita  sa  uskutočnila 
vďaka  programu  Darujte  Via-
noce Nadácie Orange.

Za  koordináciu  jednotli-
vých aktivít sa chceme poďako-
vať riaditeľovi Anima DSS Mgr. 
Marekovi Hrdinskému. 

Na príprave a realizácii toh-
to  projektu  sa  podieľali:  Ing. 
Ján  Paľovčík,  o.  ThLic.  Franti-
šek  Puci,  Mgr.  Anna  Sereču-
nová,  Ing.  Andrej  Juhás,  Mgr. 
Marcela  Tutková,  Mgr.  Matúš 
Marcin a Michal Serečun, za čo 
im všetkým patrí úprimné po-
ďakovanie. 

A. S.             

srdce plné lásky

Strednú  odbornú  školu  sv. 
Cyrila  a  Metoda  v  Michalov-
ciach  navštívil  17.januára  ta-
liansky kaderník, ktorý vytvoril 
žiakom  a  majstrom  odborného 
výcviku  hodnotný  profesionál-
ny zážitok. 

Budúce  kaderníčky,  kader-
níci a kozmetičky mali možnosť 
vidieť Danteho priamo pri práci 
s modelmi a navyše sa dozvede-
li  mnoho  dôležitých  informácií 
potrebných  pre  úspešné  pôso-
benie  v  tomto  príťažlivom  od-
bore. Mnohí z nás očakávali, že 
sa majster odborník zameria na 
propagáciu  svojej  značky  a  zo-
stali  sme  prekvapení,  keď  začal 
svoju  prednášku  z  úplne  iného 
konca...

Vychádzajúc  zo  svojich  ži-
votných skúseností zdôraznil, že 
oveľa dôležitejšia ako značka, je 
tvorivosť  a  chuť  pracovať.  Nee-
xistuje totiž zlá značka, existuje 
iba  dobrý  alebo  zlý  kaderník. 
K  tomu,  aby  sa  niekto  stal  tým 
dobrým,  je  potrebné  milovať 
svoju  prácu,  vidieť  v  každom 
klientovi osobnosť a neuzatvárať 

sa pred novými objavmi v tomto 
krásnom odbore. 

Je  to profesia,  s ktorou sa dá 
dosiahnuť veľa – úspech, uznanie 
aj peniaze, ale iba za predpokla-
du,  že  sa  neustále  učíme  a  zdo-
konaľujeme,  že  do  svojej  práce 
dávame  okrem  zručnosti  a  roz-
umu  aj  kus  svojho  srdca.  Ak  sa 
budeme  riadiť  týmito  pravidla-
mi, našou odmenou bude množ-
stvo spokojných zákazníkov.

Touto  prezentáciou  sme  sa 
snažili  našim  žiakom  ukázať 
možnosti  zdokonaľovania  sa 
v ich odbore a zároveň poukázať 
na  dôležitú  skutočnosť,  ktorou 
je  prítomnosť  ľudského  faktora 
v oblasti služieb.

Rovnako dôležité, ako je vy-
tvorenie  slušivého  účesu,  je  aj 
vytvorenie príjemnej atmosféry 
v kaderníckom salóne, ktorý by 
mal mať svoj imidž. Malo by to 
byť miesto, kde sa bude zákazník 
dobre  cítiť,  kde  bude  spokojný 
s výsledkami práce odborníkov 
a  preto  sa  bude  práve  na  toto 
miesto s dôverou vracať.

 Mgr. Stella Perháčová       

taliansky kaderník 
na našej škole...

NoviNy MiStrAl
A ŠPortovÉ SPrÁvy 

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

ŽihADlo
téma: Alkoholizmus a jeho úskalia

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
z výstúpenia Hnojňanov z Mihaľovec

denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
25. 1.   rokovanie mestskej rady
25. 1.   zastúpenie mesta na ekumenických modlitbách v Cirkvi bratskej
26. 1.   prijatie konateľov spoločnosti BSH Drives and Pumps s.r.o. 

Michalovce
26. 1.   oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2010
27. 1.   prijatie medailistov Majstrovstiev Slovenska v džude
29. 1.   účasť na slávnostnom programe Hnojňanov z Mihaľovec
31. 1.   porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej rady
31. 1.  rokovanie  komisie  KSK  k  nemocniciam  v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK
1.2.   stretnutie s členmi komisie na posudzovanie projektov zo 

Švajčiarska
2. 2.    rokovanie dopravnej komisie KSK 
3. 2.   rokovanie komisie školstva  KSK 
4. 2.   porada primátora 
5. 2.    účasť na otvorení turnaja v hádzanej mužov
6. 2.   účasť na vyhodnotení turnaja v hádzanej mužov

V  areáli  Zemplínskeho  mú-
zea,  niekoľko  desiatok  metrov 
od vchodu do rímskokatolícke-
ho  farského  kostola,  vystupujú 
z trávnika nenápadné zvyšky sta-
robylého kostolíka. Nenápadné, 
no významné – vyznačujú totiž 
kruhový pôdorys nateraz najvý-
chodnejšie  situovanej  rotundy 
na  Slovensku.  Najstaršie  z  tých 
nemnohých  rotúnd,  zachova-
ných  na  Slovensku,  sú  podľa 
súčasnej  historiografie  datova-
né  do  obdobia  Veľkej  Moravy, 
teda do 9.  storočia. Niektoré sa 
radia aj do nasledujúcich dvoch 
storočí.

Časové  začlenenie  spomí-
naných  stavieb  ale  komplikuje 
skutočnosť,  že  doba  ich  vzni-
ku  nie  je  doložená  písomnými 
prameňmi.  Najdôležitejšiu  úlo-
hu pri  ich datovaní tak na seba 
preberá  archeologický  výskum 
– pravda, opierajúc sa o kritickú 
interpretáciu známych historic-
kých  skutočností.  Aj  michalov-
ská  rotunda  patrí  k  stavbám, 
na datovanie ktorých sa názory 
historikov doteraz rôznia.

Objaviteľ  tejto  významnej 
sakrálnej pamiatky a zároveň ve-
dúci  archeologického  výskumu 
–  dlhoročný  riaditeľ  Zemplín-
skeho múzea, archeológ a kun-
sthistorik  –  Dr.  Jaroslav  Vizdal 
jej vznik jednoznačne kladie do 
obdobia Svätoplukovej ríše, teda 

do 9. storočia. Uvedené datova-
nie podporili aj ďalší fundovaní 
vedci ako aj cirkevní historici.

O  mladšom  období  výstav-
by  tejto  rotundy  (11.  –  12.  sto-
ročie)  uvažovali  archeológovia 
Michal Slivka a Adrián Vallášek, 
vychádzajúc  z  predpokladu, 
že  kamenné  kostolíky  boli  v  9. 
storočí  (najpravdepodobnejšie) 
súčasťou  veľmožských  dvorcov, 
kým v Michalovciach sa na sto-
py po takomto sídelnom útvare 
zatiaľ nenarazilo.

Autor štúdie podrobne rozo-
bral všetky okolnosti nálezu ro-
tundy a uvádza množstvo argu-
mentov,  ktoré  podporujú  jeho 
presvedčenie o tom, že rotundu 
v  Michalovciach  postavili  v  9. 
storočí.  Mikuláš  Jáger  na  záver 
uvádza,  že  parametre  micha-
lovskej rotundy sú totožné s pa-
rametrami  veľkomoravských 
rotúnd  zo  Slovenska  i  Moravy 
a všetky indície tak vedú k záve-
ru, že datovanie rotundy Dr. Ja-
roslavom Vizdalom je správne.

Na  záver  môžeme  dodať,  že 
táto štúdia opäť  rozprúdila dis-
kusiu  o  tomto  veľmi  dôležitom 
probléme,  ktorého  rozlúštenie 
by  poodhalilo  nielen  začiatky 
kresťanstva v Michalovciach ale 
aj počiatky Michaloviec vôbec.

Spracoval Dr. Martin Molnár
historik Zemplínskeho múzea 

a kronikár mesta

michalovská rotunda
V dnešnom vydaní novín Michalovčan vám prinášame 
zostručnenú prvú časť z publikácie Michalovce návraty 
v čase, ktorú vydal Mestský úrad v Michalovciach. Príbeh 
pod názvom Do ktorého storočia siahajú základy micha-
lovskej rotundy. Autor štúdie, dlhoročný historik Zem-
plínskeho múzea Mgr. Mikuláš Jáger, sa zameral najmä 
na doteraz neobjasnený problém datovania najstaršej 
cirkevnej stavby na území mesta – rotundy.

michalovce
návraty v čase

Z  h i s t ó r i e  n á š h o  m e s t a

Finančná komisia prerokúva 
návrhy rozpočtov mesta Micha-
lovce  a  príspevkových  organi-
zácií, prejednáva VZN o miest-
nych  daniach  a  miestnom  po-
platku  za  komunálne  odpady 
a  drobné  stavebné  odpady  na 
území  mesta  Michalovce,  ako 
aj  ďalšie  materiály  týkajúce  sa 
finančnej  oblasti,  odporúča 
MsZ  schválenie  predložených 
materiálov,  kontroluje  použitie 
prostriedkov  rozpočtu,  ako  aj 
hospodárenie  s  rozpočtovými 
prostriedkami. 

Komisia je zložená z poslan-
cov MsZ a obyvateľov mesta zvo-
lených  MsZ  v  Michalovciach. 
Pre volebné obdobie 2011-2014 
je komisia 7-členná a jej členmi 
sú:  Ing.  Michal  Stričík,  PhD. 
–  predseda,  Ing.  Ján  Ďurovčík, 
CSc., MUDr. Pavol Hirjak, Ing. 
Jozef  Sokologorský,  Alena  Me-
sarošová,  Ing.  Peter  Palečko, 

Ing. Miloš Šubák a zapisovateľ-
ka Ing. Alena Melikantová.

Zasadanie  komisie  zvoláva 
na  základe  plánu  práce  pred-
seda,  ktorý  zároveň  vedie  za-
sadnutie  komisie.  Materiály 
k zasadnutiu komisie pripravuje 
príslušný  odbor  a  zapisovateľ 
zabezpečuje  organizačnú  časť 
prípravy zasadania. 

Komisia je spôsobilá rokovať 
a  je  uznášania  schopná,  ak  ja 
prítomná  nadpolovičná  väčši-
na  členov.  Zapisovateľ  komisie 
z každého zasadnutia urobí  zá-
znam  a  k  prejednávaným  roz-
počtom spracuje pre MsR a MsZ 
stanovisko finančnej komisie. 

V prípade zistenia závažných 
nedostatkov v hospodárení je fi-
nančná komisia povinná o tých-
to  skutočnostiach  informovať 
primátora mesta a v prípade po-
treby prostredníctvom primáto-
ra mestské zastupiteľstvo.

Finančná komisia 
V predchádzajúcom čísle našich novín sme vás informo-
vali o voľbe komisií Mestského zastupiteľstva v Michalov-
ciach. Od tohto čísla vám postupne predstavíme predmet 
činnosti a zloženie každej z nich. Dnes predstavujeme – fi-
nančnú komisiu.

Predstavujeme komisie MsZ

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v januári navštívia zástupcovia 
firmy BSH Drives and Pumps s.r.o. mestský úrad. Dôvodom ich návšte-
vy, v tomto ešte novoročnom čase, je podpora rozvoja mesta. Konatelia 
firmy Alfred Binder a Hans Joachim Rapp v stredu 26. januára odo-
vzdali primátorovi nášho mesta Viliamovi Zahorčákovi symbolický šek 
na sumu 10 tisíc eur. Spoločnosť BSH s.r.o. aj touto formou podporuje 
aktivity mesta a prispieva k vzájomnej spolupráci. V minulom roku 
bol finančný dar firmy BSH s.r.o. použitý na nákup mobilných kamier, 
ktoré pomáhajú v prevencii kriminality.

Máš nápad, čo by si s kama-
rátmi vo  svojom okolí vylepšil, 
ale  chýbajú  Ti  financie?  Tak 
teraz  zbystri  pozornosť.  Druhý 
ročník  paneurópskeho  gran-
tového  programu  spoločnosti 
Telefónica  Think  Big  podporí 
40  mládežníckych  projektov 
z celého Slovenska. Ak máš od 
15  do  24  rokov,  časť  z  celkovej 
hodnoty 80 000 € je určená prá-
ve Tebe. Stačí napísať svoj nápad 
a odoslať ho do 15. marca 2011. 

Think  Big  je  spoločný  pa-
neurópsky  grantový  program, 
ktorý  v  Slovenskej  republike 
realizuje O2 v spolupráci s Na-
dáciou Ekopolis a Nadáciou pre 
deti Slovenska. Dáva práve mla-
dým  ľuďom  príležitosť  zapojiť 
sa do pozitívnych zmien vo svo-
jom okolí. Môžu tak, napríklad, 
s kamarátmi skrášliť prostredie, 
v  ktorom  žijú,  vymyslieť  novú 
náplň  priestorom,  v  ktorých 
sa  stretávajú,  upraviť  športové 
plochy,  zorganizovať  zaujíma-
vé  kultúrne  alebo  spoločenské 
podujatia,  realizovať  projekty 
v  oblasti  umenia  alebo  vzdelá-

vania. V rámci Think Big budú 
podporené  tzv.  malé  projekty 
sumou do 500 € a veľké projek-
ty čiastkou do 3000 €. Rovnaké 
projekty  pomáhajú  mladým 
v  Nemecku,  Írsku,  vo  Veľkej 
Británii a v Českej republike.

O  finančné  prostriedky  na 
projekt  môžete  žiadať  ako  ne-
formálna skupina mladých ľudí 
do 24 rokov, ktorú budú repre-
zentovať  jedna  až  dve  osoby 
zodpovedné za projekt a jedna 
dospelá  osoba  v  mene  mimo-
vládnej  organizácie.  Žiadosti 
je  potrebné  doručiť  do  sídla 
Nadácie  Ekopolis  alebo  vypl-
niť formulár na webovej strán-
ke  www.o2thinkbig.sk  do  15. 
marca  2011  do  16.00  hod.  Ví-
ťazné  projekty  vyberie  6-člen-
ná  porota  podľa  stanovených 
kritérií do 15. apríla 2011. Pod-
porené projekty bude potrebné 
ukončiť do apríla 2012. Všetky 
informácie  o  prihláške,  gran-
tovom  programe  a  kritériách 
hodnotenia  projektov  nájdete 
na  stránke  www.thinkbig.sk 
a www.ekopolis.sk.                  ts

Dobrý nápad – think Big 

Podnikovohospodárska fakulta EU v Michalovciach
 Vás pozýva na

Deň otvorených Dverí
 

 11. február 2011 o 14.00 hod. 
aula Pedagogického pracoviska PHF

na Masarykovej ul. č. 9 v Michalovciach

Podnikovohospodárska fakulta EU v Michalovciach 
organizuje

DlhoDobý jarný prípravný kurz na prijímacie skúšky
pre všetky typy vysokých škôl s ekonomickým zameraním

v termíne 9. 2. 2011 - 15. 4. 2011 
(vždy v stredu a v piatok 15.00 - 18.15 hod.)

Prihlásiť sa môžete do 8. 2. 2011 
Informácie na tel.č.: 056/6431333



� kultúra – školstvo

výStAvy
reAlitA PríroDy A krAjiNy v tvorbe (MAľbA) 

Mária Adamová 
do 11.2.2011 v Malej galérii MsKS

FotogrAFujeM Svoj Svet (FotogrAFiA)
Štefan Juhar 

14. 2. 2011 – 28. 2. 2011 v Malej galérii MsKS

2.- 6. 2. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa  o 19.30 hod.
Fotri SÚ lotri  USA / 2010 /100 min./
/komédia/ Premiéra
Vstupné: 2,50€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing  

6. 2. nedeľa o 16.00 hod.
MegAMoZog  USA / 2010 /96min./
/animovaná komédia/
Vstupné: 2,00€   Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing  

9. – 10. 2. streda, štvrtok o 19.30 hod. 
reD - vo výSluŽbe A eXtrÉMNe NebeZPeČNí!
/akčná komédia/  Premiéra            USA / 2010 /99min./
Vstupné: 2,30€      Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

11. – 13. 2. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
reSiDeNt evil: AFterliFe  USA,NEMECKO,VB/2010/97min./
/akčný thriller/  Premiéra
Vstupné: 2,30€  Nevhodné pre maloletých do 18 rokov Slovenské titulky

12. – 13. 2. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
SAMMyho DobroDruŽStvÁ   BELGICKO / 2010 /88min./
/animovaný rodinný film/   Premiéra
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing  

16. – 17. 2. streda, štvrtok o 19.30 hod.
jeDZ MoDli SA Miluj   USA / 2010 /130 min./
/romantický/
Vstupné: 2,20€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

Dva tÝŽDNe v kultúre michalovčan informuje

Marek Pichoňský

Ľubomír Bendas

Dominik Polák

spoločenská rubrika

Zuzana Kostrejová, 82-ročná
Mária Kováčová, 68-ročná
Marián Pristaš, 50-ročný
Aladár Holan, 84-ročný
Ján Richtárik, 79-ročný
Anna Mesarošová, 72-ročná
Eva Siváková, 66-ročná
Ján Šenitko, 76-ročný
Anna Landová, 51-ročná
Marta Tóthová, 59-ročná
Juraj Kováč, 44-ročný
Ján Hvostaľ, 76-ročný

NavŽDy sme sa rozlúčili s tÝmito oBčaNmi Nášho mesta

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem kolektívu lekárov i celému personálu 

oddelenia ortopédie NsP Š. Kukuru v Michalovciach 
pod vedením primára MUDr. Františka  Farkaša 

za vzornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. 
Takisto ďakujem lekárom MUDr. Benjamínovi Bančejovi 

a MUDr. Anne Bančejovej za profesionálne 
odvedenú anestéziologickú službu.

Vďačná pacientka Eva Orolinová

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, známym a spolupracov-

níkom, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom a dedkom 

ľuDovítoM PAStirÁkoM
ktorý nás navždy opustil 3. januára 2011 

vo veku 47 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary 

a prejavy sústrasti.
manželka s deťmi

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 26. januára 2011 sa dožil 81 rokov 

náš otec, dedko a pradedko 

PAvol török

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo 

a všetko naj, aby žiť za to stálo.

praje dcéra Eva s rodinou

V  rokoch  2005  –  2008  sa 
Gymnázium na Ulici Ľ. Štúra za-
pojilo do projektu Zelená Európa 
v  rámci  programu  Comenius  - 
Socrates.  Cieľom  projektu  bolo 
spoznávanie  regiónov  krajín, 
ktoré  boli  účastníkmi  projektu, 
ich  propagácia  a  motivácia  učiť 
sa cudzie jazyky. 

Nastal čas pripraviť ďalší pro-
jekt, aby sme opäť mohli spoznať 
nové krajiny, nové oblasti a zís-
kať  nové  impulzy  pri  motivácii 
do našej práce a štúdia. 

V dňoch 18. – 22. januára sa 
Mgr.  Ivana  Biačková  zúčastnila 
na  prípravnej  návšteve  v  turec-

kom  meste  Zara,  región  Siva, 
v  strednej  časti  Turecka  s  cie-
ľom  pripraviť  nový  projekt  na 
nasledujúce  dva  roky.  Témou 
budúceho  projektu  sú  sociálne 
aktivity  a  zapájanie  sa  do  nich. 
Úlohou  je  zisťovať,  aké  aktivi-
ty  vykonávajú  učitelia  a  žiaci 
v  škole  s  cieľom  združovania 
sa  a  zvyšovania  úspechu  žia-
kov  a  ich  motivácie  pre  školu. 
Naším  hlavným  cieľom  je  zistiť 
rôzne aktivity v škole v rôznych 
európskych  krajinách.  Partner-
stvo je naplánované na obdobie 
august 2011 až júl 2013.

Mgr. I. Biačková

Návšteva v turecku

vítame meDzi Nami Našich NajmeNších

S p o m i e n k a
Život nám uštedril ranu, ktorá veľmi bolí. 

Nič a nikto ju nikdy nezahojí. 
Ty však stále žiješ v našich srdciach 

a vo svojom synčekovi Jakubovi.
Dňa 18. januára 2011 uplynulo 5 rokov 

od smrti nášho milovaného syna, 
manžela, otca a brata 

MArcelA DeMkA
S láskou spomína celá rodina.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

P o ď a k o v a n i a

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 

naposledy rozlúčiť s naším milovaným 
manželom, otcom, dedom, bratom 

MichAloM behÚNoM
ktorý nás navždy opustil 7. decembra 2010 
vo veku 76 rokov. Zvlášť vrúcne ďakujeme 

profesorskému zboru pri Gymnáziu 
P. Horova a speváckemu zboru Štefana Hlaváča 

za dôstojnú rozlúčku a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

S p o m i e n k y
Dňa 6. februára 2011 uplynie 5 rokov 
od smrti manželky, mamy a svokry 

Mgr. MiroSlAvy kArŠňÁkovej
rod. Šepeľákovej

S láskou spomína manžel, synovia, 
nevesta a vnučka. 

Kto ste ju poznali, prosím, 
venujte jej tichú spomienku.

Odišiel si, drahý, bez slovka rozlúčenia, 
tak náhle, že ťažko uveriť...

Dňa 23. januára 2011 uplynulo 20 rokov 
od tragickej smrti nášho milovaného brata 

jÁNA lukAČovSkÉho

Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
spomína sestra Věra, manželka Zuzka, 

syn Dávid a smútiaca rodina

Dňa 7. februára 2011 uplynie 10 rokov, 
kedy nás opustila naša drahá 
manželka, mamička, babička 

boŽeNA MikloŠovÁ

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

manžel s rodinou

Smutný je náš dom a prázdno je stále
v ňom. Len cestička k hrobu ostala. 

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 10. februára 2011 uplynie rok, 

čo nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, syn, brat a dedko 

ing. Peter MikulA
Prosíme o tichú spomienku všetkých, 

ktorí ho poznali.
smútiaca rodina

Dňa 30. januára 2011 uplynulo 
prvé výročie úmrtia milovaného 

manžela a otca 

ANDrejA PorvAZA 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

manželka a dcéry

S p o m i e n k y
Dňa 30. januára sme si pripomenuli 

15. výročie smrti manžela, otca, 
dedka a pradedka 

toMÁŠA jAroŠiNcA

S láskou a úctou na neho spomína 
manželka Magda, vnučky Jana a Eva 
s rodinami, syn Miroslav s rodinou, 

nevesta Emília s rodinou a všetci príbuzní.

Dňa 5. februára uplynie 20 rokov 
od smrti manžela, otca a syna 

ivANA jAroŠiNcA

Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí na 
neho nezabudli a spomínajú spolu s nami.

manželka Emília, syn Peter s dcérou 
Peťkou, dcéra Ivka s manželom Timom 
a dcérou Elinkou, mama, netere Jana 

a Eva, brat Miro s rodinou a celá rodina

V  dnešnom  uponáhľanom 
svete je pre nás užitočným rela-
xom záhradka. Ako však vyzerá 
záhradka detskými očami? Túto 
otázku si položil Slovenský zväz 
záhradkárov a vyhlásil v poradí 
už 5. ročník výtvarnej súťaže pre 
deti.  Deti  môžu  zaslať  kresbu 
akoukoľvek technikou, avšak do 
súťaže  nebudú  zaradené  koláže 
či  lepené  obrázky.  Výkres  má 
byť  formátu  max.  A3.  Súťažiť 
sa  bude  v  nasledovných  kate-
góriách:  A  (3  až  4-ročné  deti) 
B  (5  až  6-ročné  deti)  C  (7  až 

8-ročné  deti)  D  (9  až  10-ročné 
deti)  E  (11  až  12-ročné  deti)  F 
(13  až  14-ročné  deti)  a  samos-
tatná skupina (umelecké školy). 
Práce  je  potrebné  odovzdať  na 
Okresný výbor SZZ, Štefánikova 
ul.č.  20,  Michalovce  najneskôr 
do  10.  marca.  Autori  víťazných 
prác dostanú vecné ceny a práce 
budú  použité  v  expozícii  zväzu 
na výstavách. Každá práca musí 
byť označená súťažnou kategóri-
ou, a údajmi: meno a priezvisko, 
vek, adresa školy, trieda a adresa 
súťažiaceho.     Lucia Benetinová 

záhradka, akú by som 
chcel mať...  

ezoterická 

PreDnáška 

o anjeloch, archanjeloch 
a o spôsoboch liečenia duše 

aj tela s ich pomocou

zasadacia miestnosť 
na prízemí obvodného úradu 

Michalovce,  Nám. slobody 1, 
Michalovce 

(pri detskej pohotovosti)

12. 2. 2011 (sobota) o 10. hod.

Prípadné informácie 
na tel. čísle: 0910 229 204
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Dva tÝŽDNe v športe
atletika

i. roČNík MeStSkej ligy MAterSkých Škôl 
v Pohybovej ZDAtNoSti
3. kolo   10. 2. 2011   9. 00 hod

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

BasketBal
1. bk-D – roŽňAvA

I. liga junioriek   5. 2. 2011   10. 00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

BoWliNG
iDeA bowliNgovÁ ligA DoSPelých

IV. ročník-4. kolo   7. 2. 2011   19. 00 hod.
5. kolo   14. 2. 2011   19. 00 hod.

Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

FlorBal
O pOhÁr priMÁtOrA MestA

II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
Fbk trebiŠov-gS 52   7. 2. 2011   18. 00 hod.

iN FrAMe teAM-SeAt reNoMA   11. 2. 2011   18. 00 hod.
Fbk trebiŠov-gPh teAM   17. 2. 2011   18. 00 hod.

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

háDzaNá
winland cuP 2011

Medzinárodný turnaj mužov
4. - 5. 2. 2011   9.00 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

hk iuveNtA – PArtiZÁNSke
WHIL žien -17. kolo   5. 2. 2011   17. 30 hod.

hk iuveNtA – Šg DAc DuNAjSkÁ StreDA
I. LM/SD-17. kolo   6. 2. 2011   13. 00 hod. a 15. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák  č. tel. 0918627518

ĽaDovÝ hokej
hk MlÁDeŽ – Nový tArg

I. LŽ 8. ŠHT, 6. ŠHT   II. časť-23. kolo   5. 2. 2011   9. 00 hod. a 11.00 hod.

hk MlÁDeŽ – hk bullDogS 2008 
I. liga juniorov  nadstavbová časť-7. kolo   5. 2. 2011    4. 00 hod.

hk MlÁDeŽ – hk 91 SeNicA 
I. liga juniorov nadstavbová časť-8. kolo   6. 2.  2011   9. 30 hod.

hk MlÁDeŽ – hk 95 P.   byStricA  
I. liga dorastu  nadstavbová časť-37. kolo   12. 2. 2011      14. 00 hod.

hk MlÁDeŽ – MŠhk PrieviDZA
I. liga dorastu  nadstavbová časť-38. kolo 13.2. 2011   9. 30 hod.

soFtteNis  
O pOhÁr priMÁtOrA MestA

III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. liga mužov - 10. a 11.  kolo   1. - 11. 2. 2011   17. 00 hod.
II. liga mužov - 10. a 11.  kolo   2. - 10. 2. 2011   17. 00 hod.

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

volejBal
O pOhÁr priMÁtOrA MestA

II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 
II. liga dospelých - 10. a 11. kolo   1. a 8. 2. 2011   17. 00 hod. a 18. 00 hod.
I. liga  dospelých - 6. kolo   14. 2. 2011   17. 30 hod. a 19. 00 hod.    

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

teNis
wilSoN cuP MichAlovce 2011

Celoštátny turnaj starších žiačok kategórie „C“  
12. – 14. 2. 2011   9. 00 hod.

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

turistika
ZAňovec

12. 2. 2011   8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

•  Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej 
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena 23 000 € 
- dohoda možná. Info  0905 440 360

•  Predám 2-izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša 20. 
Cena dohodou.  0903 278 538

•  Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiada-
ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 

   0903 278 538
•  Prenajmem obchodné a kancelárske priestory na Ulici Jaroslaws-

ká 7 v Michalovciach. Rozloha cca 30 m2. 
   Martin Budiš 0915 634 657
•  Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici pri Tescu.  0949 716 152
•  Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda. 

Cena dohodou.  0907 997 006

rôzne
•  Predám ošípanú. Cena dohodou.  0908 266 649
•  Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou. 
   6283 249
•  Predám za výhodných podmienok CERAGEM. 
   6422 933, volať o 19.00 hod.

n výhrA v brAtiSlAve
Hádzanárky michalovskej Iuventy odohrali majstrovské stretnu-
tie vo WIHL tentoraz na palubovke v Bratislave. Súperom im bol 
celok  domáceho  ŠKP.  Zápas  mal  dobrú  úroveň,  a  z  víťazstva  sa 
tešil náš celok, keď zvíťazil 28:25. Upevnili si  tak druhú priečku 
v tabuľke so ziskom 26 bodov za pražskou Sláviou, ktorá má štvor-
bodový náskok. V ďalšom kole, v sobotu 5. februára, sa predsta-
via na domácej palubovke hráčky Iuventy. Súperom im bude HK 
Danlog Partizánske. Zápas sa začína o 17.30 hod.

n Aj PríPrAvNÉ ZÁPASy
Prvoligoví  futbalisti  MFK  Zemplín  Michalovce  sa  intenzívne 
pripravujú  na  jarnú  časť  súťaže  v  domácom  prostredí.  Hrajú  aj 
prípravné zápasy. Odohrali už päť stretnutí. V Prešove proti účast-
níkovi Corgoň ligy prehrali 0:3. S ďalším účastníkom Corgoň ligy 
v Trnave sa tešili z víťazstva 2:1, potom v Ružomberku, keď proti 
Corgoň lige prehrali 0:3, doma s účastníkom II. ligy Trebišovom 
sa rozišli bez gólov, remízou 0:0 a s ďalším druholigistom – Hu-
menným  doma  zvíťazili  vysoko  7:0.  Tréner  Vlastimil  Petržela 
v  stretnutiach  skúša  nové  posily.  Michalovčania  hostili  v  stredu 
2. februára o 14.00 hod. celok 1. FC Košice a vyhrali 4:2. 

n hokejiSti v PlAy oFF
Hokejisti michalovskej Dukly sa cez január museli poriadne ob-
racať v súbojoch o prvú ligu. Keďže v decembri pre žltačku hrať 
nemohli, museli v januári poriadne zaberať. Nakoniec sa im však 
podarilo vybojovať účasť v play off, získali 53 bodov a skončili po 
základnej časti na ôsmom mieste. V play off dostali najsilnejšie-
ho súpera – Piešťany. Sériou dvoch zápasov začali Michalovčania 
na  ich  ľade. Hrá sa na  tri víťazné zápasy. Po dvoch zápasoch sa 
predstavili doma v stredu 2. februára. Z Piešťan si Michalovčania 
nepriviezli žiadny bod. V oboch zápasoch prehrali zhodne po 1:4. 
Tretí  zápas celkovo, prvý doma,  sa  skončil víťazstvom Michalo-
viec 2:1. Na zápasy je to 1:2.                                                             ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

V  poslednú  januárovú  nede-
ľu v  telocvični GPH Michalovce 
sa uskutočnil druhý ročník mini 
futbalového  turnaja  o  Pohár 
predsedníčky  OR  SMER  –  SD 
Michalovce.  Turnaja  sa  zúčast-
nili  štyri  družstvá.  Najlepším 
strelcom  s  piatimi  gólmi  sa  stal 
Vojtech  Juraško  z  mužstva  MI 
Východ  a  najlepším  brankárom 
a zároveň najstarším hráčom tur-
naja  sa  stal  stál  62-ročný  Anton 
Budiš z mužstva MI Vrbovec.
Konečné poradie: 1. Michalov-
ce Východ (na snímke hore), 2. 

Michalovce  Vrbovec,  3.  Stráž-
ske, 4. Michalovce Hrádok.

Na záver turnaja PhDr. Ľubi-
ca  Rošková  a  Viliam  Zahorčák, 
primátor Michaloviec, odovzda-
li vecné ceny, poháre a diplomy 
najlepším  kolektívom  a  jednot-
livcom.  Rozhodovali  MUDr. 
Benjamín  Bančej  a  bývalý  me-
dzinárodný  futbalový  rozhodca 
Štefan  Czetö.  Pri  dobrom  guľá-
šovom občerstvení účastníci tur-
naja si sľúbili účasť aj na ďalšom 
ročníku.                

Dr. Ján Mikula

Futbalový turnaj 

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

z v e r e j ň u j e  

zámer, podľa ust.§ 9a. zák.č. 138/1991 zb.  
v znení neskorších zmien a doplnkov,

prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosti:

1. Prenájom  časti prístrešku na autobusovej stanici na Kostol-
nom námestí v Michalovciach, za účelom umiestnenia 4 ks 
reklamných vitrín o rozmeroch 2 x 1,5 m. 

 Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 33,1939 €/m2 
ročne .  

2. Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti – časti pozemku  
p. E-KN č.2823/6, o výmere 35 m2, ktorý sa nachádza na Ná-
mestí osloboditeľov za objektom č. súp. 63 a 65, za účelom 
riešenia prístupu k objektu.

 Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 4,9790 € ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie sú-
ťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 21. 2. 2011 do 
12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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

zvereJňuJe zámer
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

PrenaJaŤ PriamYm PrenáJmom
za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory 

nachádzajúce sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach 
B) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
C) Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach 
D) Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach 
E) pozemku p.č. 972 – garáž za objektom budovy „C“ MsÚ na 

Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach 
F) Ul. športovej č. 29 v Michalovciach 
G) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. februára 2011 do 
12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk

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

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Ob-
chodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

oBchoDnÚ vereJnÚ sÚŤaŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objektoch na:

A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ 

Michalovce)
C) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa 

Domu služieb)
E) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká 

škola) 
F) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola 
G) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola) 
H) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon 

– prízemná časť) 
I) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
J) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
K) Ul. J. Švermu č. 6 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. februára 2011 do 
12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk

M E S T S K ý  ú r A d
ponúka v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov 
 

byt Do nájmu na ulici konečnej 
v bytovom dome „H“ v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do  9. februára 2011. 
Žiadosti podané po termíne nebudú brané do úvahy. 
Byt: číslo bytu – B-11, adresa – Ul. konečná 18, 6. poschodie, 3-izbový, podlahová 
plocha – 62,83 m2. 
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,32 €/m2

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na MsÚ - odbore hospodárenia s ma-
jetkom, budova Obvodného  úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach - kancelária č. 72 
- JUDr. Vasil Danko.

Mestský úrad Michalovce
organizuje 3. ročník

minimaratón 
v aerobicu

20. februára 2011 o 9.30 hod.
hala Gymnázia P. Horova, Michalovce

Info: Mgr. Pšenko, tel.: 056/6864 126, 0917 650 912


