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Pocta učiteľom

hovoríme s Ing. Jozefom Doležalom

Otvárame dvere 
na odbor hospodárenia s majetkom

Gymnázium Pavla Horova 
riadi procesy na škole podľa 
európskej normy. 
Škola je od februára 2008 dr-
žiteľom certifikátu STN EN 
ISO 9001:2001. Získali ho ako 
prvá škola v michalovskom 
okrese a je dôkazom toho, že 
zaviedli a používajú systém 
manažérstva kvality podľa tej-
to normy. 
Tento systém nechápu ako cieľ, 
ale ako prostriedok k dosiahnu-
tiu strategických cieľov, ktoré si 
stanovili do budúcnosti.

Zúčastnili sa ho veriaci, duchovní predstavení rôznych cirkví 
i predstavitelia mesta. Foto: F. Demský 

Každé povolanie, každá profesia má v živote spoločnosti svoj význam, každá práca, 
ktorá je vykonaná v prospech širokého spoločenstva, má svoju obrovskú cenu. V plnej 
miere to platí aj o učiteľskom povolaní a o práci pedagógov, ktorá z tohto pohľadu patrí 
k najcennejším. 

Komukoľvek môžeš pomôcť, 

pomôž mu rád, 

i celému svetu! 

Už dávno sa hovorí, 

že slúžiť a pomáhať 

sú vlastnosti 

vznešených pováh.

 
Jan Amos Komenský

Nie je frázou, že budúcnosť 
si vytvárame dnes, a to naj-
mä tým, ako pripravíme mla-
dú generáciu na život, ako im 
sprístupníme nielen základné 
a nevyhnutné postuláty, ale aj 
ako ich naučíme myslieť, tvoriť, 
bádať a nakoniec i riadiť a brať 
na seba zodpovednosť.

Školy sú miestom, kde sa 
nielen učí, ale aj vychováva, kde 
sa výrazne vytvára v mládeži 
vzťah k svetu, k prírode, k vlasti 
a samozrejme k ľuďom.

Učitelia všetkých typov 
a druhov škôl, vychovávatelia, 

majstri odborného výcviku, 
všetci tí, ktorí patria do veľkej 
učiteľskej rodiny, sú popri rodi-
čoch tými, ktorí na tom všetkom 
majú velikánsky podiel. Patrí im 
preto uznanie i poďakovanie. 
Poďakovanie od nás, ktorí sme, 
či boli sme ich žiakmi, ktorí 
sme, či boli sme rodičmi tých 
žiakov, ktorí sme, či boli sme ich 
spolupracovníkmi, či partnermi 
v tomto ušľachtilom poslaní.

Deň učiteľov je vhodnou 
príležitosťou na toto poďakova-
nie, je vhodnou príležitosťou na 
minimálne morálne ocenenie 

tých, ktorí to robia s nadšením, 
ktorí vyhľadávajú talenty a pra-
cujú s nimi, i tých, ktorí denno-
denne trpezlivo sprístupňujú 
vedomosti tohto sveta i ukazu-
jú, ako sa k nim možno dostať.

Nech sa vám to, vážení uči-
telia, darí aj naďalej, nech máte 
dosť síl i elánu v plnom zdraví 
vykonávať svoje krásne povola-
nie, nech sa vám to vždy vracia 
v úcte a vďačnosti tých, pre kto-
rých to robíte!

Viliam Záhorčák

Ako sa 
h o s p o d á r i 
s majetkom 
mesta?

O maje-
tok sa tre-
ba starať, je 
dobré keď ho 

máte, ale ak s ním zodpoved-
ne nehospodárite, neprináša 
nikomu osoh, ale len starosti 
a zbytočné náklady. V súvislosti 
s hospodárením s majetkom je 
potrebné viesť jeho evidenciu, 
sústavne ho udržiavať a zve-
ľaďovať, poskytovať do užíva-
nia, vytvárať a zabezpečovať 
podmienky pre jeho efektívne 
využívanie, ale i hľadať príleži-
tosti na jeho neustále zhodno-
covanie.

Aký je majetok mesta a k čo-
mu sa využíva?

Majetok mesta pozostáva 
z majetku nehnuteľného ako 
sú budovy a pozemky, ale aj 
z majetku hnuteľného. Pros-
tredníctvom svojho majetku 
mesto v prvom rade zabezpe-
čuje verejnoprospešné a sociál-
ne poslanie voči obyvateľstvu 
mesta v podobe komunikácií, 
infraštruktúry, predškolských 
a školských zariadení, kultúr-
nych a športových zariadení, 
domovov starostlivosti o star-
ších občanov, ale aj nájomných 
bytov. Časť majetku prostred-
níctvom nájmu poskytuje mes-
to do užívania podnikateľským 
subjektom a občanom mesta. 

Zasadnutie Mestskej rady sa 
uskutočnilo 18. marca, s týmto 
programom rokovania: návrh 
Organizačného poriadku TaZS 
mesta Michalovce predkladal 
Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS, 
návrh VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 99/2007 o po-
skytovaní sociálnej starost-
livosti v Domove dôchodcov 
na Ul. Hollého 9, Michalovce 
predkladala RSDr. Agnesa Re-
povská, riaditeľka Domova 
dôchodcov, návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia MsZ 
Michalovce o určení postupu, 
podmienok úhrady a výške 
úhrady pri poskytovaní so-
ciálnych služieb v meste pred-
kladal RSDr. Ján Juhás, vedúci 
odboru sociálnych vecí, správu 

o pohľadávkach mesta k 31. 12. 
2007, predkladal Ing. Zdenko 
Vasiľ, prednosta MsÚ, majetko-
právne záležitosti predkladal 
Ing. Jozef Doležal, vedúci od-
boru hospodárenia s majetkom, 
výsledky výberových konaní na 
prenájom nebytových priesto-
rov a prenájom pozemkov vo 
vlastníctve mesta Michalovce 
predkladal MUDr. Benjamín 
Bančej, predseda výberovej 
komisie, Informatívna správa 
o výsledku riadnej inventari-
zácie majetku mesta k 31. 12. 
2007 predkladal Ing. Zdenko 
Vasiľ, prednosta MsÚ, Kroniku 
mesta Michalovce – ročný zápis 
2005 predkladal Ing. Radovan 
Čollák, vedúci organizačného 
odboru. Záver patril diskusii.

Kde sa môžeme stretnúť 
s činnosťou odboru?

Vybavujeme žiadosti o pre-
nájom a kúpu pozemkov a ne-
bytových priestorov, umiestňo-
vanie reklamných zariadení na 
mestských priestoroch, riešime 
rôznorodé požiadavky pred-
stavujúce zásah do majetku 
mesta. 

A čo správa prenajímaného 
majetku?

Správu budov, ich prenájom 
a prenájom pozemkov vo vlast-
níctve mesta zabezpečuje práve 
náš odbor. Snahou je, aby bol 
celý majetok efektívne využitý, 
pretože nevyužívaný a chátra-
júci majetok je vhodnejšie od-
predať. 

Kupujeme či predávame?
Prírastky majetku pribúda-

jú predovšetkým novou inves-
tičnou výstavbou, budovaním 
a skvalitňovaním infraštruk-
túry mesta a zveľaďovaním 
jestvujúceho majetku. Odbor 
v tejto oblasti zabezpečuje pre-
dovšetkým majetko právne vys-
poriadanie pozemkov, ich kúpu 
alebo vhodnú zámenu tak, aby 
boli vo výlučnom vlastníctve 
mesta. Mesto potrebuje pozem-
ky na podporu investičných ak-
tivít v priemyselných parkoch, 
zabezpečenie novej výstavby 
komunikácií ale aj na riešenie 
stavieb občianskej vybavenosti, 
či plôch verejnej zelene.

K predaju pozemkov do-
chádza len pri riešení strategic-
kých zámerov mesta napr. pri 
priemyselných parkoch alebo 
v prospech občanov ako je te-
rajší odpredaj pozemkov, na 
ktorých majú občania postave-
né garáže.

Riešite aj bytovú agendu?
Bytovou problematikou sa 

zaoberá bytový referát, ktorý 
od roku 2008 prešiel pod odbor 
hospodárenia s majetkom. Mes-
to je vlastníkom nájomných by-
tov. Okrem bytov roztrúsených 
v jednotlivých bytových domoch 
sú to byty na Ulici konečnej blok 
H, malometrážne byty na Ulici 
obrancov mieru, byty na Ulici 
Prof. Hlaváča, Ulici staničnej 
a byty na Ulici mlynskej. 

Harmonogram verejných zhromaždení občanov

Dátum Volebný 
obVoD Čas Miestnosť

7. 4. 2008 I. 17,00 MsKS – malá zasadačka

8. 4. 2008 II. 17,00 III. ZŠ, Moskovská ul.

9. 4. 2008 III. 17,00 IV. ZŠ, Komenského ul.

10. 4. 2008 VI. 18,00 ZSŠ, Kapušianska ul.

14. 4. 2008 V. 17,00 ZSŠ, Partizánska ul.

15. 4. 2008 VI. 18,00 Močarany č. 119-bývalá MŠ

16. 4. 2008 IV. 17,00 II. ZŠ, Švermova ul.

17. 4. 2008 VI. 18,00 MŠ Topolianska ul.

Pozvánka na verejné 
zhromaždenia občanov
Verejné zhromaždenia občanov sa uskutočnia v termí-
ne 7. 4. – 17. 4. 2008 podľa jednotlivých volebných 
obvodov.

Vo volebnom obvode č. VI 
sa verejné zhromaždenia budú 
konať podľa jednotlivých častí 
mesta. Hlavným bodom prog-
ramu bude plnenie Programu 
rozvoja mesta na roky 2007 až 
2010, ktorý bol schválený MsZ 
Michalovce. Občania zároveň 
budú môcť v diskusii pouká-
zať na problémy jednotlivých 
volebných obvodov a predná-
šať svoje návrhy a pripomien-
ky. Verejných zhromaždení 
sa zúčastnia poslanci zvolení 
v jednotlivých volebných ob-
vodoch, primátor mesta, resp. 
jeho zástupca, prednosta MsÚ, 
resp. jeho zástupca, riaditeľ 

TaZS Michalovce, resp. jeho 
námestník, náčelník Mestskej 
polície Michalovce, riaditeľ 
firmy Domspráv s.r.o. Micha-
lovce ako správca bytového 
fondu mesta alebo ním po-
verený konateľ spoločnosti 
a pracovníci MsÚ podľa urče-
nia primátorom mesta. Záro-
veň budú prizvaní aj predseda 
OSBD Michalovce a riaditeľ 
Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. 

Veríme, že občania mesta 
prejavia záujem o program ve-
rejných zhromaždení a svojou 
účasťou prispejú k rozvoju náš-
ho mesta.

Rokovala mestská rada

V utorok 25. marca sa pri príležitosti návratu príslušníkov ozbroje-
ných síl SR plniacich úlohy v mierovej misii UNFICYP na Námestí 
osloboditeľov  uskutočnil  slávnostný  uvítací  ceremoniál  za  účasti 
ministra obrany J. Bašku, významných predstaviteľov rezortu ob-
rany, štátnej správy a miestnej samosprávy.

Pašiový sprievod, 14 zastavení, ako Krížová cesta Pána Ježiša 
Krista. 



�AktuAlity – NázoRy
z pera viceprimátoraAktivity primátora Deň učiteľov17. 3.  návštevy vo významných firmách v meste 

 – Slovenská pošta
 Rokovanie s biskupom gréckokatolíckej cirkvi 
 M. Chauturom
18. 3.  zasadnutie mestskej rady
19. 3.  rokovanie regionálnej rady ZMOS
20. 3.  porada primátora
21. 3. Pašiový sprievod veriacich 
23. 3. Veľkonočná liturgia v gréckokatolíckom chráme
25. 3. Slávnostný ceremoniál príslušníkov OS SR pri príležitosti
  návratu z misii UNFICYP a prijatie ministra obrany SR
26. 3. návštevy vo významných firmách v meste – Chemkostav, a.s.
 Rokovanie s firmou Unomedical
27. 3. rokovanie Rady seniorov
 návštevy vo významných firmách v meste – Casspos, a.s
28. 3. prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
 účasť na otvorení obchodného centra Zemplín Market
 účasť v knižnici na Noci s Andersenom
29. 3. účasť na koncerte Lucie Bílej

Je viacero úrovní pre dobrý výkon povolania a nadobúdanie vysoké-
ho stupňa profesionality. Dôležité sú podmienky pre jeho vykonávanie 
aj osobnostné rysy, ktoré výkonu povolania dodávajú ľudský rozmer 
a zvyšujú kredit. Plastickosť spoločnosti sa prejavuje aj v možnostiach 
rozvoja osobnosti na trhu práce. Uplatnenie sa je zložitým fenomé-
nom medzi osobnými ambíciami a možnosťami vyplývajúcimi z pot-
rieb spoločnosti. Pri raste poznatkov vedy a techniky vznikajú aj nové 
povolania. Je to proces v ktorom sa spoločnosť neustále rozvíja. Rastie 
nielen materiálne, ale i intelektuálne. Kmeňovým povolaním všetkých 
týchto procesov je povolanie učiteľa – pedagóga. Od najzákladnejších 
stupňov výchovy v jasliach, materských školách, základných, stredných 
až po vysokoškolské vzdelávanie. 28. marec je dňom pripomenutia si 
ich veľkého sviatku – Dňa učiteľov. Je symbolicky spojený s menom jed-
ného z najvýznamnejších pedagógov - Jána Amosa Komenského.

Pri svojich spomienkach si snáď každý z nás, dospelých vybaví 
i mená a tváre svojich učiteľov. Spomienky, najčastejšie spojené s ich 
vynikajúcim prístupom k mladým ľuďom pri odovzdávaní poznatkov 
a vedomostí. Často sú aj príkladmi osobného postoja a motivácie. Ne-
menej dôležité sú aj usmernenia pri identifikácii osobnostných pred-
pokladov pre profesijnú orientáciu. 

Traduje sa, že najkrajším obdobím života je čas študentský. Hovoria 
to ale až dospelí, málokedy to tak vnímajú deti a študenti. Proces uče-
nia nebýva vždy radostný. Pozitívne ovplyvniť ho môžu práve učitelia 
– pedagógovia. I na nich záleží vytvorenie atmosféry chtivosti po po-
znatkoch a vedomostiach, dôležitých pre dobré fungovanie v dospelosti 
a v prebudení hladu po neustálom nadobúdaní nových poznatkov. 

Poobzerajme sa vo svojom okolí a vzdajme patričnú úctu všetkým 
pedagógom - učiteľom aspoň pri príležitosti ich sviatku. 

Dovoľte mi v mene vedenia mesta aj v mene svojom, pri príležitos-
ti ich sviatku zapriať im veľa vnímavých detí, radosť pri výkone ich 
neľahkého povolania, pevné zdravie a šťastie pri ich náročnej práci. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 
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ponúkame nadštandardný príjem

Základná škola na Ulici J. A. 
Komenského v Michalovciach  
bola 10. marca miestom ko-
nania výročnej schôdze Klubu 
dôchodcov na Ulici Komen-
ského v Michalovciach. Okrem 
dôchodcov sa na nej zúčastnili 
zástupcovia mesta viceprimátor 
B. Bančej a vedúci odboru so-
ciálnych vecí J. Juhás, riaditeľ 
základnej školy S. Činčár a iní 
pozvaní hostia. Už tradične 
žiaci školy pod vedením svo-

jich učiteľov pripravili kultúrny 
program, ktorý sa niesol hlavne 
v ľudovom duchu, pretože túto 
generáciu vždy najviac oslovia 
ľudové piesne z východu. Dô-
kazom toho bolo aj to, že k vy-
stupujúcim sa pridali aj dô-
chodcovia a spevom znela celá 
školská jedáleň, kde sa slávnosť 
uskutočnila. V závere progra-
mu žiaci odovzdali dôchodcom 
vlastnoručne vyrobené darčeky. 
 Štefánia Balážová 

Spoločnosť TP2, s.r.o., Brati-
slava pripravuje výstavbu novej 
tepelnej elektrárne s inštalova-
ným výkonom 700 MW (stavba 
prvého bloku 350 MW) v meste 
Strážske, v areáli závodu Chem-
ka, a.s., Strážske. 

Zemplín patril desaťročia 
medzi územia s najviac znečis-
teným ovzduším na Slovensku. 
Až po útlme výroby v Chemku, 
a.s., Strážske, ako aj odstavení 
technologických celkov obsa-
hujúcich stacionárne zariadenia 
na spaľovanie palív, došlo v ro-
koch 2002 – 2003 k výraznému 
zníženiu celkového množstva 
emisií v okolí Strážskeho. Tieto 
opatrenia začínajú mať postup-
ne pozitívny vplyv na životné 
prostredie. Výstavbou tepelnej 
elektrárne by opätovne dochá-
dzalo k zhoršovaniu životného 
prostredia. 

Zámerom výstavby tepel-
nej elektrárne sa zaoberali aj 

poslanci mesta Michalovce na 
zasadnutí mestskej rady dňa 
18. 3. 2008. Po prediskutovaní 
všetkých aspektov predmetnej 
činnosti vyjadrili jednoznačný 
nesúhlas s vybudovaním tepel-
nej elektrárne v meste Strážske. 
Keďže mesto Michalovce nie 
je dotknutou obcou v procese 
posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie, mestská rada 
odporučila primátorovi mes-
ta, zaslať ministerstvu ŽP SR 
žiadosť, aby mesto bolo účast-
níkom konania na prípravu 
výstavby Tepelnej elektrárne 
Strážske. 

Zároveň odporučila primá-
torovi zaslať na príslušné orgány 
nesúhlasné stanovisko Mestskej 
rady Michalovce k výstavbe Te-
pelnej elektrárne Trebišov a žia-
dosť o prehodnotenie ich stano-
vísk a rozhodnutí vzhľadom na 
ohrozenie Michaloviec.

Ing. Pavol Fecák

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
a Mestský úrad v Michalovciach

Vás pozývajú
na regionálny seminár na tému

R O D O VÁ  R O V N O S Ť
Diskriminácia z dôvodu rodu

seminár sa uskutoční 9. apríla. 2008 o 9 hod.
v malej sále MsKS v Michalovciach (na 1. poschodí).

V plejáde kalendárov je je-
den, ktorý upozorňuje na glo-
bálne, verejnoprospešné aktu-
álnosti. Pri dátume 22. marec 
tam nájdeme heslo - Svetový 
deň vody.

Potrebuje svet, potrebuje 
Slovensko, potrebujú Micha-
lovce Deň vody? Veď vody je 
všade dosť. V našich konči-
nách akútny problém s vodou 
nemáme, ale sú krajiny, kde to 
tak nie je. No ani na Slovensku 
nemáme naplnený európsky 
štandard v zásobovaní pitnou 
vodou. A je tu dôležitý ešte je-
den moment. Všade prítomná 
reklama nám denno-denne po-
núka sladené a farbené nápoje. 
Preto nie je žiadnym prekvape-
ním zistenie, že kanadskí tíne-
džeri prijímajú v nealkoholic-
kých a cola nápojoch 50 – 70 kg 
cukru ročne! Pritom naše telo 
potrebuje predovšetkým vodu. 
Na prvom mieste by to mala byť 
pitná voda, potom minerálne 
vody (s obsahom sodíka menej 
ako 400 mg/ liter), bylinkové 

čaje, ovocné a zeleninové šťavy. 
Ak tekutina obsahuje príliš veľa 
prísad (cukor, arómy, farbivá, 
sorbitol, kofeín, chinín), vstre-
bávanie vody cez sliznicu čre-
va prebieha pomalšie alebo sa 
voda vstrebáva minimálne.

Voda prináša kyslík a živi-
ny k bunkám a ona aj „vynáša 
smeti“ z tela. Voda taktiež po-
máha udržať telesnú teplotu. 

Dostatok vody vytvára 
vhodné prostredie pre látkovú 
výmenu a primerané očisťova-
nie organizmu. Chráni pred 
močovými kameňmi, zabezpe-
čuje lepšie prekrvenie svalstva 
a nervového systému a stará sa 
aj o primerané vylučovanie.

Vážení čitatelia Michalovča-
na, tento príspevok nie je mie-
šaním sa do práce gastroentero-
lógov a už vôbec nie reklamou 
vodárenskej spoločnosti. Naz-
načuje, ako vcelku jednoducho 
možno žiť zdravšie. Stačí, ak 
nezabudneme, že existuje pitná 
voda a budeme ju pravidelne piť.
                              Ing Jozef Bobík

Dôchodcovia hodnotili

Na stránke mesta pribudli 
nové možnosti pre užívateľov 
a návštevníkov. Zabezpečili 
sme streeming záznamu novín 
televízie Mistral – slučku novín 
mestskej televízie si môžete po-
zrieť každý týždeň prostredníc-
tvom odkazu na hlavnej stránke 
cez logo televízie. Každý piatok 
bude záznam aktualizovaný. 
Všetci, ktorí nemali možnosť 
sledovať vysielanie Mistralu 
a majú pripojenie do siete inter-
net, iste uvítajú ďalší informač-
ný kanál o dianí v meste. 

Sprístupnili sme aj podrob-
né záznamy hlasovania poslan-
cov z rokovaní mestských za-
sadnutí k jednotlivým bodom 
programov zasadnutí. Prístup 
k týmto informáciám je zabez-
pečený buď obrázkovou upú-
tavkou „Hlasovanie poslancov“ 
z hlavnej stránky, alebo všetky 
povinne zverejňované informá-
cie nájdete v sekcii „Samosprá-
va – Mestské zastupiteľstvo“. 
Postupne budeme pridávať 
hlasovania od roku 2008 podľa 
plánu zasadnutí mestského za-
stupiteľstva.

Ďalšou novinkou sú „Otáz-
ky a odpovede“ – formulár pre 
komunikáciu občanov s vede-
ním mesta. Už v prvých dňoch 
po spustení sme zaznamenali 
enormný záujem našich obyva-

teľov o dianie v meste. Aj touto 
cestou sa všetkým chceme po-
ďakovať za ich záujem o dianie 
v meste a prácu samosprávy. Na 
otázky odpovedáme prostred-
níctvom vyplnenej mailovej 
adresy. Na stránke v časti „Sa-
mospráva – Otázky a odpove-
de“ zverejňujeme tie, ktoré sú 
všeobecného charakteru resp. 
také, ktoré by mohli zaujímať 
viacerých návštevníkov strán-
ky. Pokiaľ pýtajúci sa neuvedie 
správne svoju e-mailovu adre-
su, odpoveď mu do schránky 
nepríde, preto žiadame všet-
kých záujemcov o informácie, 
aby uvádzali skutočné mailové 
adresy.

Príspevkom ku komunikácii 
prostredníctvom www stránky 
sú aj ankety. Témy ankiet sa 
menia každý mesiac, niektoré 
graficky vyhodnocujeme v sek-
cii „Samospráva – Prieskumy 
verejnej mienky“. V blízkej 
budúcnosti chystáme aj ďalšie 
možnosti interaktívneho pries-
kumu – dotazníky spokojnos-
ti pre všetkých návštevníkov 
stránky s možnosťou prispieť 
názormi a nápadmi k práci 
MsÚ, k dianiu v meste a jeho 
okolí. 

RNDr. Jana Machová,  
vedúca odboru informatizácie 

a grantov

interaktivita na stránke mesta
Stránka mesta sa stáva interaktívnou. Návštevníci, oby-
vatelia mesta môžu prostredníctvom www stránky ko-
munikovať, pýtať sa, vyjadrovať svoje názory. 

Mesto proti elektrárni

Svetový deň vody

noviny Mistral sledujte už aj na 
www.michalovce.sk

noviny Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

žihadlo
Piatok v premiére, pondelok a stredu o 18.00 hod.

hostia: tibor lešniak a Ľubomír jurko
z Tenisového klubu STŠ Michalovce

ZÁZNAM z mládežníckeho futbalu 
Michalovce - nitra

denne o 14.00 hod.

Regionálne poštové centrum Michalovce 
oznamuje všetkým obyvateľom mesta Michalovce, 

že Pošta Michalovce 3 (Na pasáži) bude od 01. 04. 2008 
presťahovaná do ľavého krídla železničnej stanice na adresu: 

Staničná ul. 3915/10 (oproti azylovému domu).

Nový priestor pošty poskytuje komfortnejšie vybavenie klientov 
z nasledujúcich dôvodov:

• lepšia dostupnosť pre obyvateľov Močarianskej, Humenskej, 
Továrenskej, Masarykovej ulice a Tehelného poľa 

a pre organizácie umiestnené na Priemyselnej ulici
• lepšie možnosti pre podaj balíkov

• využitie možností na parkovanie vozidiel
• dodaj zásielok prostredníctvom poštových priečinkov (nová služba)

V centre mesta poštové služby obyvateľom Michaloviec 
ponúkajú aj Pošty Michalovce 1 a Michalovce 4.

Kuchyňu starej mamy pozná 
každý, kto má babičku. Radi 
k nej chodievame a ešte radšej 
jeme dobroty, ktoré nám navarí.

V školskej jedálni ZŠ na Ulici 
Švermu v Michalovciach sa us-
kutočnilo posedenie 150 žiakov 
školských klubov v sprievode 
vychovávateliek pri babičkinej 
špecialite – zameške v rámci 
akcie „Babičkina kuchyňa”.

Mnohí žiaci toto netradičné 
jedlo, ktorého základom je ku-
kurica, ešte nejedli. A tak sme 
ochutnávali. Tety kuchárky nám 
jedlo podávali vo vkusnom ria-
de spolu so sladkým mliekom.

Pripravená krátka prednáška 
žiakov zaujala. Akcia sa ukon-
čila otázkami detí, kedy sa opäť 
stretneme a čím ich prekvapí-
me.                    Agáta Dudášová

Babičkina kuchyňa

Zlatá Fatima 2008 je názov 
súťaže, v ktorej žiaci Združenej 
strednej školy hotelových slu-
žieb a obchodu v kategórii voľ-
ná tvorba na tému Druhá šanca 
– recyklácia odevu – premena 
starého na nové po prvýkrát 
v histórií získali prvé miesto. 

Autorka víťaznej kolekcie 
pod názvom Tkané kúzlo Len-
ka Štofová vo svojom návrhu 
využila staré odevné materiály 
a textílie. Použila prírodný ľano-
vý materiál, staré tkané koberce, 
vyšívané obrusy, ktoré doplnila 
a zvýraznila ručnou maľbou 
v tvare vzoru tkaného materiá-
lu. Kolekciu tvorili tri modely.

Najviac zaujala porotu svo-
jím nápadom, využitím mate-
riálu a bola ohodnotená ako 
najvýstižnejšie využitá téma.

Autorka svoju kolekciu 
predviedla aj na móle so spo-
lužiačkami L. Pečeňákovou a 
P. Ivanovou.

Súťažiacich povzbudzovali 
aj ostatní spolužiaci, ktorí sa 
zúčastnili Zlatej Fatimy v Tren-
číne. Keď pri vyhlasovaní vý-
sledkov zaznelo, že 1. miesto 
a Zlatú Fatimu junior získava 
Lenka Štofová, sálou sa ozval 
veľký potlesk a všetci sme sa te-
šili z tohto úspechu.

zlatá Fatima �008



� kultúRA – školStvo

DvA tÝŽDNE v kultúRE
Mestské kultúrne stredisko

„Princezná na hrášku“
8. 4. 2008 o 9,00 hod. a 10,30 hod. - Veľká sála MsKS

Bábkové divadlo BABADLO z Prešova 
Vstupné: 30.- Sk • Predpredaj vstupeniek MsKS III. poschodie

VýSTaVy:
31. 3. – 11. 4. 2008 – galéria MsKS
Marcela Mitrová – výstava obrazov

zemplínske múzeum
a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave

Vás pozývajú na výstavu
STReDOVeKé DeDIčSTVO BUlHaRSKa
v malej výstavnej sále kaštieľa (západné krídlo), 

ktorá potrvá do 30. apríla 2008

Program kina Centrum
2. – 3. 4. streda, štvrtok - 19,30 hod.   
sWeeny todd: ČertovskÝ holiČ  
z Fleet street  USA /116 min./
/krimi, muzikál, thriller/  Premiéra
Johny Deep sa predstaví ako Benjamin Barker – muž, ktorý bol 
neprávom odsúdený a uväznený. 
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 18. r. neprístupný! Slovenské titulky

4. – 6. 4. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
cloverField USA /87 min./
/thriller/ Premiéra
V útulnom newyorskom klube sa koná rozlúčková party. Jej akté-
rom je Rob, ktorý sa rozhodol odísť pracovať do Japonska.  
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný! České titulky

6. 4. nedeľa – 16,00 hod.   
ratatouille – doBrÚ chuť! USA /110 min./
/Animovaná rodinná komédia/
Mladý potkan Remy sníva o tom, že napriek želaniu svojej rodiny 
a očividnej prekážke svojho pôvodu, sa stane veľkým šéfkuchá-
rom. 
Vstupné: 55,-Sk Ml. prístupný! Slovenský dabing

9. – 10. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
táto krajina nie je Pre starÝch USA /122min./
/komédia, thriller/ Premiéra
Keby ste v pustatine našli hromadu mŕtvol a auto s kufrom plným 
drog a peňazí, čo by ste urobili?  
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenské titulky
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ponúkame nadštandardný príjem

S p o m i e n k y
Dotĺklo ti srdce a utíchol tvoj hlas.

Navždy si odišiel, zanechal všetkých nás. 
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.

Dňa 18. marca uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný syn

Miroslav Zužov
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
 Smútiaca rodina

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60

tel.: 0915 357 944

Marec – mesiac knihy si žiaci ZŠ na Moskovskej ulici pripomenuli be-
sedou so spisovateľom vedecko-fantastickej literatúry Jozefom Žarna-
yom. Počas besedy žiaci zasypali spisovateľa otázkami o tvorbe jeho 
kníh, nápadoch, témach, postavách aj o autorovom vzťahu ku kni-
hám. V priebehu besedy vládla výborná atmosféra a podujatie bolo 
ukončené autogramiádou.                                   Mgr. Iveta Soročinová

MiCHAlovČAN iNFoRMuJE
Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 
Agátou Marcinovou 72-ročnou, 
Benjamínom Baťalíkom 91-ročným, 
Ernestom Michaličom 73-ročným, 
Mikulášom Trembuľákom 86-ročným.

ot tj turista
12. apríla 2008 – 7. cyklojarné kilometre 

 Info: 056-6424 471, 0908 027 603

Pod hradom Podčičva sa 
konal 2. ročník súťaže v reze 
broskýň, jabloní – štíhle vrete-
no a ríbezlí. Pripravil ho Ok-
resný výbor Slovenského zväzu 
záhradkárov (OV SZZ) vo Vra-
nove nad Topľou. Do súťaže sa 
prihlásilo 8 družstiev z okresov 
Prešov, Košice – mesto, Stará 
Ľubovňa, Bardejov, Humenné, 
Trebišov, Michalovce a domá-
ceho Vranova nad Topľou.

Súťaž sa konala v areáli spo-
ločnosti Agromix, s. r. o. VOS 
Sedliská. OV SZZ Michalovce 
reprezentovali Ľubomír Jurčo, 
Pavol Tocik, Ján Vaško, Miro-
slav Horňák a Štefan Eštok. 

Hodnotiaca komisia pod 
vedením Mariany Kucharskej, 
inžinierky ovocného sadu spo-
ločnosti Agromix, s. r. o. mala 
neľahkú úlohu, ale nakoniec 
došla k jednoznačnému záveru. 

V reze broskýň zvíťazil Ján 
Novotný (OV SZZ Prešov). Na 
druhej priečke sa umiestnil 
Pavol Tocik (OV SZZ Micha-
lovce), tretí skončil Miroslav 

Horňák, štvrtý Štefan eštok 
(obaja OV SZZ Michalovce, 
ZO SZZ Dúbravka). 

V reze jabloní – štíhle vre-
teno zvíťazil Ľubomír Jurčo 
(OV SZZ Michalovce). Na 
ďalších miestach sa umiestnil 
anton Župa (OV SZZ Košice), 
Jozef Mačišák (OV Prešov, ZO 
Drienica) a Ján Barila (OV 
SZZ Trebišov). 

Najlepší súťažiaci získali 
praktické vecné ceny a hodnot-
nú literatúru, ktorá im pomôže 
v ich ďalšom odbornom raste. 

„Rez štíhle vreteno si zatiaľ 
mnohí záhradkári neosvojili, 
ale má veľa výhod. Stromky 
pri ňom zaberajú málo mies-
ta, majú skorý nástup rodivos-
ti, dávajú kvalitné plody a pri 
reze sa nemusíme veľmi na-
máhať, lebo je k stromčekom 
dobrý prístup. Verím, že sa už 
v blízkej budúcnosti stane hi-
tom našich záhradiek,“ hovorí 
Ľubomír Jurčo, víťaz v reze jab-
loní – štíhle vreteno. 

 Štefan Varšaník

školáci čítajú...
Mesiac marec je všeobecne 

známy ako Mesiac knihy a číta-
nia. Počas ešte chladných mar-
cových večerov sa mnohí radi 
vraciame k rokmi overenej múd-
rej priateľke knihe. V 21. storočí, 
keď sa kniha dostala do úzadia 
vďaka televízii a výpočtovej 
technike, má predsa svojich stá-
lych čitateľov aj medzi žiakmi. 
Detskí čitatelia si pri čítaní kníh 
obohacujú nielen svoju fantáziu, 
ale aj slovnú zásobu, ktorá je 
potrebná pri každodennej ko-
munikácii. Školské knižnice sa 
tak stali na školách obľúbeným 
a vyhľadávaným miestom pre 
mnohých čitateľov.

Školská knižnica ZŠ na Ulici 
J. Švermu 6 má svoju dlhoročnú 
tradíciu a narastajúci počet či-
tateľov nielen medzi deťmi, ale 

aj pedagógmi. Knižnica ponú-
ka široký výber kníh od náuč-
ných kníh, encyklopédií, kníh 
slovenskej a českej klasiky až 
po svetovú beletrizovanú lite-
ratúru. Knižnica má vyše 5500 
knižničných jednotiek a viac 
ako 450 zaregistrovaných žiac-
kych čitateľov.

Najvypožičiavanejšie knihy, 
ktoré obľubujú žiaci I. stupňa, 
sú rozprávky a knihy súčasných 
detských autorov. Starší žiaci si 
radi prečítajú detektívky, sci-fi a 
encyklopédie.

Knihy nie sú len retro dopl-
nkom našich domácností a už 
vôbec nie sú zapadnuté pra-
chom, ale čítanie je stále aktivi-
ta, pri ktorej si môžeme tvorivo 
oddýchnuť. 

Mgr. Lenka Nižníková 

Ekológia je v súčasnosti často 
diskutovaná téma. Aj preto sme 
vo februári 2008 pre našich či-
tateľov a návštevníkov pripravili 
v priestoroch detského náučného 
oddelenia Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického zaujímavú 
ekologickú výstavu pod názvom 
S láskou k živej planéte Zem.

Slávnostné otvorenie výsta-
vy pripravili pracovníčky kniž-
nice v spolupráci s ABC Cen-
trom voľného času v Prešove 
a koordinátorom celej výstavy 
Štefanom Adamčíkom.

Výstava zožala v radoch na-
šich návštevníkov veľký úspech, 
prezrelo si ju približne 700 žia-
kov, študentov a dospelých po-
užívateľov knižnice. 

Dozvedeli sme sa mnoho 
vecí o vode, vzduchu, planéte 
a živote na nej, o hroziacich ka-
tastrofách, ktoré by mohla spô-
sobiť naša ľahostajnosť a kon-
zumný spôsob života. 

Výstava trvala celý mesiac 
február.

Momentálne v priestoroch 
detského náučného oddelenie 
Zemplínskej knižnice Goraz-
da Zvonického prebieha ďalšia 
zaujímavá výstava, ktorú sme 
pripravili v spolupráci s Čes-
kým centrom v Košiciach a má 
názov Egypt – Zem svetla a tie-
ňov. 

Je to súbor fotografií zná-
meho pamiatkového architek-
ta Ing. Michaela Balíka, ktorý 
pôsobí ako expert Českého 
egyptologického ústavu Kar-
lovej univerzity a je dlhoroč-
ným členom českej expedície 
v Egypte. 

Výstava prezentuje pohľad 
autora fotografií na túto zaují-
mavú a tajomnú krajinu. 

Čitatelia a návštevníci ju 
môžu vidieť v našich priesto-
roch do 8. apríla 2008.

Martina Pokorná

Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť 
nedovolí. Stratil sa Tvoj úsmev, stíchol 
hlas, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 15. marca uplynulo sedem rokov 
od chvíle, keď nás navždy opustila 
drahá manželka, mamka a babička

Božena Bajusová
Úprimne ďakujeme všetkým, 

ktorí jej venujú tichú spomienku

Michalovčania brali ceny 
za rez stromčekov

Snahou Združenej strednej 
školy Michalovce so sídlom 
na Partizánskej 1, je rozvíjať 
tvorivé schopnosti a myslenie 
študentov, motivovať ich pre 
sebarealizáciu a sebauspokoje-
nie. Prvou vážnejšou previer-
kou dosiahnutého stupňa tak-
to vytýčených cieľov je každo-
ročne najvážnejšia technická 
súťaž - Stredoškolská odborná 
činnosť (SOČ).

Vo februári sa v školskom 
kole predstavilo 126 žiakov so 
125 prácami. Súťažilo sa v rôz-
nych odboroch, najmä apliko-
vanej elektrotechniky, elektro-

niky, informatiky, telekomuni-
kačnej a výpočtovej techniky, 
ale aj v odbore ekonomiky 
a riadenia, strojárstva, dopravy, 
poľnohospodárstva, či ochrany 
životného prostredia. Odborné 
hodnotiace komisie vytvorili 
kolegovia zo všetkých pracovísk. 
Komisie svojím dôsledným prí-
stupom, citlivým a pozorným 
načúvaním, nekompromisným 
náhľadom a primeranou ná-
ročnosťou posunuli 17 prác do 
vyššieho, regionálneho kola sú-
ťaže. V závere dňa sa hodnotili 
realizované aktivity. 

 Ing. Terézia Gliganičová

Stredoškolská odborná 
činnosť na zSš

výstavy v knižnici

Občianske združenie Náv-
raty má vo svojom programe 
na rok 2008 niekoľko podujatí 
spojených s vodou. Popri naj-
známejšom podujatí - spla-
vovanie Zemplínskych riek 
sme pripravili novinku, ktorú 
sme nazvali „Živá biela voda“. 
V tomto prípade ide o vynika-
júce spojenie duchovnej, špor-
tovej a spoločenskej stránky 
do jedného celku.

Naša akcia sa konala na 
Bielu sobotu a obsahuje aj spo-
mienku na ukrižovaného Ježiša. 
Jeden z vojakov mu prebodol 
kopijou bok a hneď vyšla krv 
a voda (Jn. 19,34). Krv Spasiteľa 

je nástrojom nášho vykúpenia, 
kým voda je obrazom svätého 
krstu. Tradičným prvkom je 
účasť na svätej omši a novým, 
resp. staronovým je posvätenie 
vody Laborca.

Otvorenie vodáckej sezóny  
symbolickým kľúčom v podobe 
vesla a okúpanie sa v studenej 
vode je športový výkon. Vyža-
duje určitú prípravu, najmä ak 
uvážime, že v tomto období je 
voda v Laborci teplá 5-7° C. 
Sme presvedčení, že otužovanie 
organizmu vedie k utužovaniu 
zdravia. Preto ho chceme pro-
pagovať a popularizovať.

František Džuppa

Živá biela voda
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Život v regióne
si vás získa

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti

Krásu Slovenska tvorí rozmanitosť našich regiónov. 
Kvalita života ich obyvateľov úzko súvisí s dostupnou 
a vybudovanou infraštruktúrou, vyrovnávajúcou sa 
európskemu štandardu. Vďaka podpore Európskej únie 
bude prostredníctvom Regionálneho operačného 
programu v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 
SR investovaných až 56 miliárd Sk do projektov 
regionálnej infraštruktúry. Podporí sa vzdelávanie, 
sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne 
komunikácie a celková regenerácia sídiel. 

Podrobnejšie informácie o Regionálnom 
operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Regionálny operačný program

 iNzERCiA
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Prijmeme servisného technika 
– slaboPrúdara 

do dynamického a mladého kolektívu 
v nepretržitej prevádzke.

Výhodné finančné ohodnotenie, 
možnosť profesijne rásť.

Tel.: V pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. 
056/64 417 62

Predám
stavebné bločky 

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

• Predám pozemok (záhradu) a zariadenú drevenú chatku 
na Zemplínskej Šírave v lokalite Hôrka, o rozlohe 344m2, od 
vody vzdialenú cca 80m. Elektrina a voda. Cena podľa znalec-
kého posudku. Tel. 0903843636

• Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými 
vchodmi s úplným vybavením IS v Michalovciach, časť Vr-
bovec, Tichá ul. Pozemok 30 árov, vlastná studňa. Cena doho-
dou. Kontakt: 0907 572 105

•  kúpim garzónku v Michalovciach. Tel. 0902 636 843

zamestnanie:
•  Prijmem tesárov na debnenie. Tel. 0918 539 427
•  Kaviareň a reštaurácia v novootvorenom centre OC Zemplín 

Michalovce prijme čašníčky a kuchárky. Kontakt: Mikluš 
- 0905 252 636

Rôzne:
•  Predám mraziaci box s objemom 275 l. Cena dohodou. Tel. 

0914 142 835
•  kúpim staré autá, motorky, nekompletné, torzá, náhradné 

diely. Ponúknite, pricestujem. 0903 022 227, 0918 981 514
•  Predám suzuki dr 650 v dobrom stave. Rok výroby 1992. 

Najazdené 51 600 km, modrej farby, el. štartér, TANK-VAK. 
Cena 75 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0903/010 130 – MI

•  Predám projekčný televízor Thomson uhl. 107 cm ako nový. Pô-
vodná cena 70 000,- Sk teraz 39 000,- Sk. Mobil 0905 416 648

Predaj
bytov 

sídl. SNP bl. A6, Michalovce
t.č.: 0915 513 313

www.bytymichalovce.sk

OZNaM
 

OBeCNý ÚRaD 
v Budkovciach 

oznamuje,

že prijme do trvalého pra-
covného pomeru na ekono-
mické oddelenie uchádza-
ča, ktorý splní tieto pod-
mienky prijatia: 
-  občianska bezúhonosť 
 /výpis z registra trestov/ 
-  min. stredoškolské 
 vzdelanie ekonomické-

ho smeru 
-  prax v učtovníctve min. 

3 roky 
-  dobrá znalosť práce 
 s počítačom, internetom 
-  ochota pracovať na sebe
- platové podmienky 
 v zmysle zákona o verej-

nej službe
-  vítaná je znalosť prob-

lematiky v samospráve 

Svoje ponuky posielajte 
v zalepenej obálke na 

adresu: 
Obecný úrad 

Budkovce 244, 072 15 
s označením 

„Neotvárať - ekonom„ 
v termíne do 18. 4. 2008 
Nástup možný od 1. 5. 

2008 

Predám 
kvalitné konzumné

zemiaky
cena: 10,- Sk/kg

pri väčšom odbere zľava

kontakt: 0918 815 442


