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hovoríme s Ing. Katarínou Polákovou

Otvárame dvere 
na odbor školstva, kultúry a športu

V utorok 8. apríla sa po prvý 
krát stretli delegovaní zástup-
covia základných, stredných 
a vysokých škôl na území 
mesta s primátorom Vilia-
mom Záhorčákom. Cieľom 
stretnutia bolo kreovanie 
Rady mladých, ako poradné-
ho a konzultačného orgánu 
primátora. Vedenie mesta 
bude na pravidelných stretnu-
tiach s mladými občanmi ko-
munikovať o ich problémoch, 
požiadavkách a názoroch na 
dianie v našom meste.

V Hnúšti sa konal jubilejný 10. ročník celoslovenského kola vedomostnej súťaže v hu-
dobnej náuke Hnúšťanský akord. Na súťaži sa stretli najlepší hudobní teoretici - žiaci 
základných umeleckých škôl, aby si hravou formou otestovali vedomosti z predmetu 
hudobná náuka.

Jeho výnimočnosť bola 
umocnená aj prítomnosťou 
profesora Jána Valacha, sve-
toznámeho dirigenta, organis-
tu a skladateľa, t. č. žijúceho 
v Belgicku. Vyhlasovateľom 
celoslovenského kola desiate-
ho ročníka vedomostnej súťa-
že je Ministerstvo školstva SR.

V oblasti hudobného škol-
stva je to jediná súťaž na Slo-
vensku zameraná na overenie, 
porovnanie a hodnotenie vedo-
mostí i praktických zručností 
žiakov z oblasti hudobnej te-
órie, hudobných nástrojov, de-
jín hudby a hudobných foriem. 

Aj tohtoročné výsledky na 
Hnúšťanskom akorde potvrdili 
vysokú úroveň prípravy ZUŠ 
a jej pedagógov.

V kategórii A – 1.-3. ročník 
zvíťazilo družstvo ZUŠ Micha-
lovce: Slávka Petriková, Ľubo-

mír Papcun, Štefan Gorás pod 
vedením pani učiteľky Anetty 
Vargovej.

Aj v kategórii C zvíťazi-
lo družstvo ZUŠ Michalovce: 
Zora Smerigová, Zuzana Bu-
telová, Anna Schnitzerová pod 
vedením pani učiteľky Anetty 
Vargovej.

V celkovom hodnotení de-
saťročnej histórie vedomostnej 
súťaže získala prvé miesto na 
Slovensku ZUŠ Michalovce. 
Z Hnúšte si žiaci michalovskej 
ZUŠ-ky odniesli najviac prvých 
miest – 9 a tým aj titul Najlep-
ší teoretici Slovenska. Zároveň 
získali najviac druhých miest 
-11. 

Najúspešnejším pedagó-
gom je učiteľka ZUŠ Micha-
lovce Anetta Vargová, ktorej 
žiaci získali 5 prvých miest, 
a získala zároveň aj cenu pro-

fesora Jána Valacha v rokoch 
1998, 2000, 2005 a tohto roku 
dokonca v dvoch kategóriách. 

Vedomostná úroveň sú-
ťažiacich z roka na rok stú-
pa, čo svedčí o tom, že súťaž 
žiakov baví a spĺňa svoj cieľ 
- motivuje, spestruje vyučo-
vanie, netradičnou formou 
overuje teoretické i praktické 
vedomosti z oblasti hudobnej 
náuky a využíva prirodzenú 
súťaživosť detí. 

Alena Hersteková

V  čom 
spočíva  čin-
nosť  vášho 
odboru?

M e s t o 
má vo svojej 
zriaďovateľ-
skej pôsob-

nosti 8 materských škôl, 8 zák-
ladných škôl, ktorých súčasťou 
sú školské kluby detí a školské 
jedálne, základnú umeleckú 
školu a stredisko služieb ško-
le. Činnosť odboru je zamera-
ná na vytváranie podmienok 
pre výchovu a vzdelávanie 
detí a  žiakov. Ďalšou úlohou 
je podpora žiakov s mimo-
riadnym nadaním a žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzde-
lávacími potrebami. Jedno-
ducho povedané, mesto má 
povinnosť starať sa o to, aby 
bol dostatok kapacít - pries-
torov vo vyhovujúcom stave 
a čo najlepšie vybavených pre 
výchovu a vzdelávanie našich 
detí. Súčasťou odboru je aj 
školský úrad, ktorého úlohou 
je metodické riadenie škôl 
a školských zariadení. Dôleži-
tou súčasťou činnosti odboru 
je aj práca s deťmi a mládežou 
v mimoškolskej oblasti. 

Je  všeobecne  známe,  že 
školstvo trpí nedostatkom fi-
nančných prostriedkov a spo-
mínané  budovy  škôl  a  škol-
ských  zariadení  nie  sú  v  naj-
lepšom stave. Ako riešite ten-
to problém?

Budovy základných škôl, 
vzhľadom na dlhodobý nedos-
tatok finančných prostriedkov, 
sa do správy mesta dosta-
li v zlom technickom stave. 
Najväčším nedostatkom boli 
pretekajúce ploché strechy, 
ktoré spôsobili následné poš-
kodenie fasád, okien a malieb. 
V  posledných piatich rokoch 
sa podarilo odstrániť tento ha-
varijný stav striech. Teraz pris-
tupujeme k riešeniu ďalšieho 
problému a to k rekonštruk-
cii sociálnych zariadení na 
školách. Na údržbu a opravy 
objektov sú potrebné značné 
finančné prostriedky, ktoré sa 
mesto snaží získať z rôznych 

zdrojov. Využívame možnosť 
získania finančných pros-
triedkov z fondov EÚ a poda-
li sme žiadosti na komplexnú 
rekonštrukciu budov ZŠ na 
Ulici Mousoona a ZŠ na Ulici 
okružnej

Ako  je  to  s  počtom  žiakov 
na školách a v školských zaria-
deniach?

Je to celoštátny problém 
a ani naše mesto sa mu nevyh-
lo. V ostatných rokoch došlo 
k poklesu počtu detí a žiakov 
na školách. Po opatreniach, 
ktoré bolo mesto nútené pri-
jať, sa znížil počet materských 
škôl a ich kapacita je dnes vy-
užitá. V súčasnom období sa 
stav zlepšuje a pokles detí sa 
značne zmiernil. Tu je potrebné 
poznamenať, že naše školy boli 
v minulom období predimen-
zované a pokles žiakov vyrov-
nal naplnenosť tried na kapa-
citu zodpovedajúcu stavebným, 
hygienickým a pedagogickým 
normám.

Veľa sa hovorí o zavádzaní 
informatizácie do škôl. Ako je 
to na našich školách?

Naše základné školy sa 
zapájajú do rôznych projek-
tov, prostredníctvom ktorých 
získali finančné prostriedky 
na vybavenie počítačových 
tried. V súčasnom období je 
na každej škole minimálne 
jedna učebňa a každá škola 
využíva tieto učebne pre vy-
učovanie informatiky rôznou 
formou. Veľkým prínosom 
pre školy je prístup k inter-
netu, ktorý využívajú učitelia 
aj žiaci.

Stále  sa  vo  verejnosti 
proklamuje  prijatie  nové-
ho školského zákona k 1. 9. 
2008. Čo nové prinesie tento 
zákon?

Pozitívnym prvkom sa 
javia znížené počty žiakov 
v triedach, ktoré smerujú ku 
skvalitneniu práce pedagó-
gov. Novým prvkom je štátny 
a školský program výučby na 
školách, ktorý má umožniť 
školám variabilné využitie 
predmetov vzhľadom na ich 
zameranie. 

ocenení učitelia
Pri príležitosti Dňa učiteľov 

primátor mesta Viliam Záhor-
čák prijal 28. marca pedagógov, 
ktorí pôsobia v školách na úze-
mí mesta. Slávnostné stretnutie 
sa uskutočnilo v reprezentač-
ných priestoroch Zlatého býka. 
Zúčastnilo sa na ňom 47 peda-
gógov materských škôl, základ-
ných škôl, stredných a vysokých 
škôl, ktorých navrhli samotné 
školy. Prítomní učitelia boli 
ocenení ďakovným listom a ky-
ticou kvetov. 

Primátor mesta Viliam Zá-
horčák vo svojom prejave poďa-
koval pedagógom za ich prácu 
a zdôraznil skutočnosť, že škola 
je miestom, kde sa nielen učí, 
ale aj vychováva, kde sa výrazne 
vytvára v mládeži vzťah k svetu, 
k prírode, k vlasti a, samozrej-
me, k ľuďom.

V závere stretnutia vystúpili 
s kultúrnym programom žiaci 
Základnej školy na Ul. okruž-
nej v Michalovciach.

Iveta Palečková

Spoločnosť Zemplín Market, 
s r.o. otvorila v Michalovciach 
prvé nákupné centrum na Zem-
plíne. Na slávnostnom otvorení 
28.marca 2008 bol prítomný aj 
primátor mesta Viliam Záhor-
čák, ktorý spolu s investormi 
obchodného centra Martinom 
Magulom a Petrom Matyšákom 
slávnostne prestrihol pásku. 

Nové moderné centrum 
má celkovú plochu 7 500 m2. 

V Zemplín Markete nájdete 
50 obchodov s odevmi, obu-
vou, predajňu kvetín, lekáreň, 
parfumérie a drogérie, mobil-
ného operátora, predaj áut aj 
kaviarne a rýchle občerstve-
nie. 

Hlavným cieľom investorov 
bolo priniesť možnosť naku-
povania na jednom mieste pre 
obyvateľov regiónu Zemplína.

ivpa

V Michalovciach otvorili 
prvé nákupné centrum

Avizované verejné zhromaž-
denia občanov odštartovali 
v pondelok 7. apríla, stretnu-
tím s občanmi prvého voleb-
ného obvodu v MsKS. V úvod-
nom vstupe primátor mesta 
Viliam Záhorčák bilancoval 
najdôležitejšie aktivity mesta 
v minulom roku a zároveň 
prezentoval priority mesta 
na rok 2008. Z diskusie, kto-
rá nasledovala, vyplynulo, 
že záujem obyvateľov mesta 
o správu vecí verejných je na-
ozaj veľký.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Partizánska 55, 071 01 Michalovce

drAžbA

TaZS oznamujú záujemcom o predajné miesta
v tržnici Ul. športová a na trhoviskách Ul. moskovská, Ul. špitálska 
a nad Laborcom, že dňa 7. 5. 2008 sa uskutoční dražba predajných 

miest:
o 9.00 hod. – pre predaj priemyselného tovaru v tržnici,

o 13.00 hod. – pre predaj zeleniny, ovocia a kvetov, 
v tržnici a na trhoviskách 

v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Víťazné družstvo ZUŠ Michalovce v kategórii A: Slávka Petriková, Ľubomír Papcun, Štefan Gorás pod ve-
dením pani učiteľky Anety Vargovej.

Stretnutie ocenených pedagógov s vedením mesta sa uskutočnilo 
v priestoroch Zlatého býka.               Foto: ivpa



�aktuality – názory
z pera viceprimátoraaktivity primátora Apríl – mesiac lesov

1. 4.  rokovanie Rady cirkví
 prijatie mladých hokejistov
2. 4. – 4. 4.  zahraničná služobná cesta k problematike 
 odpadového hospodárstva
7. 4. rokovanie k zasadnutiu mestskej rady
 Verejné zhromaždenie občanov I. volebného obvodu
8. 4.  rokovanie Rady mladých 
 návštevy vo významných firmách v meste – Ekostav, a.s.
 Verejné zhromaždenie občanov II. volebného obvodu
9. 4.  účasť na seminári o Rodovej rovnosti 
 návštevy vo významných firmách v meste – Kerex
 Verejné zhromaždenie občanov III. volebného obvodu
10. 4.  účasť na podujatí Dni vody
 Verejné zhromaždenie občanov VI. volebného obvodu
11. 4.  pracovná porada primátora 
14. 4.  Verejné zhromaždenie občanov V. volebného obvodu

S prebúdzajúcou sa jarnou prírodou, pučaním stromov a zazelena-
ním sa trávnatých častí nadobúda krajina čerstvý, zobúdzajúci sa ráz. 
Pastvou pre oči sú rozkvitajúce jarné kvety, žblnkotajúce potôčiky jar-
ných vôd a spev vtákov. Tieto obrazy dotvárajú atmosféru jarného me-
siaca apríl. Symbolika zazelenania sa je spojená nielen so zeleňou lesa. 
Úzke prepojenie medzi prírodou – jej zdravím - zeleňou a človekom 
je aj v druhom aprílovom významnom dni. 7. apríl je celosvetovým 
dňom zdravia. Iba v zdravej prírode môže byť zdravý aj človek. Pre svo-
je zdravie môžeme urobiť veľmi veľa úpravou životosprávy, minimali-
záciou zlozvykov, racionálnym stravovaním, telesným pohybom a psy-
chohygienou. Faktormi, ovplyvňujúcimi životné prostredie, vplývame 
širšie nielen na svoje zdravie, ale aj na zdravotný status skupín ľudí. 

Dostatočná starostlivosť o zeleň – stromy a parky, je starostlivosťou 
o pľúca mesta. Ich dostatočná kapacita a usporiadanosť má nielen 
estetický význam. Pre vytváranie efektívnej mikroklímy sú stromy 
a zeleň základnou podmienkou. 

Výstavba sídlisk a prvé úpravy v ich okolí viedli k neuváženej vý-
sadbe stromov v tesnej blízkosti bytových domov. Iba málokto si zrej-
me nechal odborne poradiť, že malá stromová sadenica vyrastie a jej 
výsadba v blízkosti bytového domu spôsobí clonu slnečného svitu. Ko-
náre pri vetre často šľahajú do okien a podobné problémy sú častým 
dôvodom k žiadostiam o odstránenie takýchto stromov. Nebránime sa 
im, no mala by platiť zásada: „Za každý nevhodne umiestnený a od-
stránený strom musí byť na vhodnom mieste vysadený nový strom.„ 

Zodpovedné správanie sa pri tvorbe a ochrane životného prostre-
dia je dôležité. Nemenej významné je jeho využívanie a udržiavanie. 
Prehrešky parkovania na zeleni, skracovanie si cesty cez zeleň, vyha-
dzovanie odpadov a smetí mimo na to určených nádob a priestorov 
ešte nie sú úplne ojedinelým zjavom. 

V niektorých lokalitách mesta je to dokonca život na odpadkoch. 
Problémov v tejto oblasti je určite viac ako tu spomínam. Mesto bude 
pristupovať k rekonštrukcii a estetizácii svojich jednotlivých častí. 
I napriek tomu by sme mali na svoje správanie a konanie nazerať aj 
v tomto pohľade. Určite to bude len pre úžitok nás všetkých. 

MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora 
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ponúkame nadštandardný príjem

stretnutie duchovných 
s primátorom mesta

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

Hosť: RNDr. Jana Machová,
vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ

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

vaše tipy a námety do vysielania očakávame 
na tel.č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk

z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na VIII. zasadnutí 
MsZ v Michalovciach dňa 26. februára 2008

Ing. MArtIn PAdO:
1. dňa 14. 12. 2007 sa na vás už v tejto veci obrátil Ing. Pavol 

dlugoš. Jedná sa o stanovenie 40 km/h na Užhorodskej ulici. Od-
poveď v duchu, že sa to vyrieši po schválení novely zákona o pre-
mávke  na  pozemných  komunikáciách,  kde  má  byť  ustanovená 
rýchlosť v obci na 50 km/h síce dáva riešenie do budúcnosti, ale 
nerieši súčasnú situáciu. 

Pýtam sa  teda, ak v budúcnosti bude dobrá rýchlosť 50 km/
hod., prečo nemôže byť takáto rýchlosť stanovená už dnes, zvlášť 
potom, čo došlo k zníženiu premávky na tejto ulici sfunkčnením 
kruhového objazdu na križovatke Hollého ulice a Okružnej?

Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru vý-
stavby, ŽP a miestneho rozvoja:

O tom, aká rýchlosť má byť na jednotlivých komunikáciách mes-
ta, nerozhodujú pracovníci MsÚ. V prípade Užhorodskej ulice nesú-
visí 40-tka s bývalou realizáciou kruhového objazdu na križovatke 
Ul. Jána Hollého - okružnej -moskovskej. 

Požiadavka riešiť na tejto mestskej komunikácii zníženie doprav-
nej rýchlosti na 40km/hod. vznikla už v predchádzajúcom období 
od tu žijúcich občanov, ktorí majú školopovinné deti a denne pre-
chádzajú cez Užhorodskú cestu z IBV Verbovčík na sídl. Východ do 
Cirkevnej ZŠ alebo až na III., VII., ba aj VIII. ZŠ. Rovnako to boli aj 
opakované podnety riaditeľov spomínaných ZŠ, ktorí apelovali cez 
odbor školstva a bývalých poslancov.

Referát dopravy po konzultáciách a potvrdení opodstatnenosti tejto 
požiadavky, ktorú prerokoval s Okresným dopravným inšpektorátom 
OPZ Michalovce a Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie Michalovce, ktorá zohľadňovala bezpečnosť maloletých 
chodcov pri ceste do a zo školy bez doprovodu rodiča, zmenu povolil 
a následne zabezpečil osadenie dopravného značenia. 

Prvý podnet Ing. Dlugoša, ako návrh na zmenu dopravného zna-
čenia na Užhorodskej ulici, bol v komisii dopravy, životného pro-
stredia a verejných priestranstiev predložený dňa 13. 12. 2007. Tejto 
komisie sa pravidelne zúčastňuje aj por. Ing. Švenk z ODI OPZ, ktorý 
poslancovi na jeho návrh zvýšiť povolenú rýchlosť priamo odpove-
dal, že súčasný stav netreba meniť. Po neúspešnom pokuse v komisii 
podal v tej istej veci pán poslanec Dlugoš interpeláciu v MsZ. Zme-
ny dopravného značenia prislúchajú síce referátu dopravy MsÚ, ale 
ich riešenie sa realizuje v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej 
správy. Postup referátu dopravy bol obvyklý a legislatívne správny 
v zmysle zákonných postupov a vecnej príslušnosti. 

Spomínaný návrh Ing. Dlugoša bol opätovne prerokovaný na 
Dopravnom inšpektoráte OPZ (s por. Ing. Švenkom - terajším do-
pravným inžinierom) a následne mu bola zaslaná odpoveď na jeho 
interpeláciu, ktorej znenie uvedené v materiáloch MsZ bolo v súlade 
so stanoviskom dotknutých orgánov, ktoré zohľadňuje bezpečnostné 
hľadisko, nie požiadavky vodičov.

2. Prečo nie sú poslancom MsZ poskytované materiály na MsZ 
aj v elektronickej podobe,  teda či už na Cd nosiči alebo cestou 
internetu?  Zároveň  na  týchto  nosičoch  by  mohli  byť  aj  ostatné 
dôležité materiály pre prácu poslanca Mesta Michalovce, mám na 
mysli VZn a materiály, ktoré boli prerokované Msr.

Na uvedenú interpeláciu odpovedala RNDr. Machová, vedúca 
odboru informatizácie a grantov MsÚ:

Z 25 poslancov MsZ 15 poslancov uviedlo a zverejnilo svoje e-
mailové adresy. Požiadavka na poskytovanie elektronických verzií 
materiálov zatiaľ nebola predložená. Akceptujeme interpeláciu ako 
požiadavku a budeme preposielať materiály v elektronickej podobe 
vo formáte pdf do elektronických poštových schránok poslancov, kto-
rí o to požiadajú. Šírenie el. materiálov na CD nosičoch je menej efek-
tívne, všetky ostatné materiály v aktuálnom znení ako sú platné VZN, 
uznesenia z MsZ a MsR, zápisnice, rozpočet mesta, ako aj ďalšie zve-
rejňované informácie sú na www stránke mesta v sekcii Samospráva.

3.  Prečo  je  na  stránke  MsÚ  Michalovce  v  odkaze  na  úplné 
znenie zápisníc z rokovania MsZ len zápisnica z rokovania MsZ 
z 26. júna 2007 a ani pred týmto dátumom ani potom sa tam už 
nič nenachádza?

4. Prečo sú na stránke MsÚ Michalovce v odkaze na uznese-
nia Msr za rok 2008 len uznesenia Msr z 12. 2. 2008? Posledné 
uznesenia z roku 2007 sú zo 4. 12. 2007? Prečo nie sú na strán-
ke MsÚ Michalovce uznesenia z Msr zo dňa 22. 1. 2008? Prečo 
nie sú na stránke MsÚ Michalovce uverejnené uznesenia Msr č. l 
– 11/2008? žiadam o ich okamžité zverejnenie.

Na interpelácie v bode 3 a 4 odpovedal Ing. Čollák, vedúci orga-
nizačného odboru MsÚ:

- T. č na web. stránke MsÚ Michalovce sú už zverejnené zápisnice 
z rokovaní MsZ Michalovce za II. polrok 2007. Zápisnice MsZ za 
I. štvrťrok 2008 budú zverejnené do 15. 4. 2008.

- Uznesenia MsR a MsZ, na ktoré ste poukázali, že nie sú uve-
rejnené na web. stránke MsÚ Michalovce, boli dané na zverejnenie 
hneď nasledujúci deň po februárovom MsZ.

M E StO   M IC HA L OVC E ,   M E St SK Ý   Ú r A d
ponúka

byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej 

v bytovom dome H v Michalovciach.
žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne 

od 01. 04. 2008 do 18. 04. 2008. 
žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.

Číslo 
bytu Adresa Poschodie Počet 

izieb
Podlahová

plocha

A-14 Ul. konečná 16 H/A 7. poschodie 3-izbový 67,45 m2

C-15 Ul. konečná 20 H/C 8. poschodie 3-izbový 67,45 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 40,- Sk/m2

žiadosť, prílohy a bližšie informácie získate na MsÚ - odbore hos-
podárenie s majetkom, budova Obvodného úradu, námestie slobo-
dy 1 v Michalovciach - kancelária na prízemí - JUdr. Vasil danko.

Primátor mesta Michalovce 
Viliam Záhorčák sa stretol 1. ap-
ríla na mestskom úrade s du-
chovnými všetkých cirkví pôso-
biacich v meste Michalovce. Na 
tomto stretnutí ich informoval, 
ako mesto vypomáhalo pri jed-
notlivých aktivitách cirkví. Aj 
v budúcnosti Mestský úrad bude 
naďalej nápomocný cirkvám, 
zvlášť pri riešení rôznych sociál-
nych otázok a problémov.

Mesto plánuje v budúcnos-
ti vybudovať Dom dôchodcov, 
bytové domy pre starších ľudí 
a pre mladé začínajúce man-
želstvá, ktoré budú odkázané 
na túto pomoc. Tie, ktoré mes-
to vlastní, sú už nepostačujú-
ce, rovnako ako azylový dom 
pre 14 ľudí. Pripravuje sa nový 
mestský cintorín. O kultúrnej 
činnosti informovala riaditeľ-

ka Mestského kultúrneho stre-
diska PhDr. Tomková. Vedúci 
odboru sociálnych vecí RSDr. 
Juhás informoval prítomných, 
s akými ťažkosťami v sociálnej 
oblasti zápasia a o tom, ako 
mnohým chcú pomôcť a oni 
to odmietajú.

Potom sa rozbehla živá dis-
kusia o problémoch v našom 
meste, ktoré chcú aj cirkvi po-
máhať riešiť. Všetci hovorili 
o svojich skúsenostiach s tými, 
ktorí potrebujú pomoc. Prí-
tomní sa dohodli, že sa budú 
vždy po troch mesiacoch stre-
távať, navzájom informovať 
a hľadať cesty a možnosti rieše-
nia problémov sociálnych, by-
tových, mládežníckych a iných, 
ktoré život prináša aj do nášho 
mesta.

ThDr. Štefan Horkaj 

Filantropia Michalovskej
pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach

vás srdečne pozýva na

II. Charitatívny plesII. Charitatívny ples
ktorý sa uskutoční 

dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- Sk

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá

hudba a tombola.
Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905

email: ples@�ilantropiampe.sk
Tešíme sa na Vašu účasť a podporu.

ktorý sa uskutoční ktorý sa uskutoční 

dňa 2. mája 2008dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- Sk

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- Sk

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
Cena vstupenky je 500,- SkCena vstupenky je 500,- Sk

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,

dňa 2. mája 2008dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- SkCena vstupenky je 500,- Sk

II. Charitatívny plesII. Charitatívny ples
ktorý sa uskutoční 

dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- Sk

II. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny ples
ktorý sa uskutoční 

dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.
Cena vstupenky je 500,- Sk

II. Charitatívny ples
ktorý sa uskutoční 

dňa 2. mája 2008
o 18.00 v reštaurácii IDEA

v Michalovciach.

0915 958 321, 0905 688 905
ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
Informácie: 0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: 

druhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,

II. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny ples
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
Filantropia Michalovskej

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
Filantropia Michalovskej

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

II. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny ples

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živá

0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905
ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.skples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.skples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: Informácie: 

druhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,

II. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny ples
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
Filantropia Michalovskej

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
Filantropia Michalovskej

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
Filantropia MichalovskejFilantropia Michalovskej

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciachpravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

pravoslávnej eparchie v Michalovciach
vás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva navás srdečne pozýva na

II. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny plesII. Charitatívny ples

V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živá
V cene je prípitok, predjedlo, hlavné jedlo,
druhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živádruhá večera a káva. Nebude chýbať živá

0915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 9050915 958 321, 0905 688 905
ples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.skples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.skples@�ilantropiampe.sk
0915 958 321, 0905 688 905

ples@�ilantropiampe.skples@�ilantropiampe.sk

Filantropia Michalovskej
pravoslávnej eparchie v Michalovciach

II. Charitatívny ples

druhá večera a káva. Nebude chýbať živá

Informácie: 0915 958 321, 0905 688 905
email: ples@�ilantropiampe.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu.

II. Charitatívny ples

druhá večera a káva. Nebude chýbať živá

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu.

o 18.00 v reštaurácii IDEA

Cena vstupenky je 500,- Sk

o 18.00 v reštaurácii IDEA

Cena vstupenky je 500,- Sk

Po vstupe do Európskej únie 
sa  Slovenská  republika  pros-
tredníctvom Štatistického úra-
du zapojila do realizácie zisťo-
vania  o  príjmoch  a  životných 
podmienkach domácností (EU 
SILC) ako projektu európskych 
štatistických zisťovaní. 

Táto štatistika bude novým 
zdrojom údajov o príjmoch, 
úrovni a štruktúre chudoby 
a sociálneho vylúčenia v kra-
jinách Európskej únie. Bude 
predstavovať významný zdroj 
údajov a informácií pre medzi-
národné porovnávanie Sloven-
ska v rámci Európskej únie a na 
analýzy životnej úrovne sloven-
ských domácností.

 Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2008 vybraných 

viac ako 300 miest a obcí, me-
dzi nimi aj naše mesto, takmer 
6 tisíc domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 
1. apríla do 30. apríla 2008.

V tomto období vybrané 
domácností v našom meste 
navštívi pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domác-
nostiach osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, 
ktoré v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, budú 
anonymné a použité výlučne na 
štatistické účely. Ochranu dô-
verných údajov upravuje zákon 
č 540/2001 Z. z. o štátnej šta-
tistike. Za ochranu dôverných 
údajov zodpovedá Štatistický 
úrad Slovenskej republiky. nč

navštívi vás opytovateľ 
štatistického úradu

Atletický klub Michalovce a Mestský úrad v Michalovciach
19. apríla 2008 organizujú už 24. ročník Podvihorlatského maratónu 

a 3. ročník In-Line maratónu na korčuliach. 
Spoločný štart obidvoch maratónov je o 14.00 hod. pred MsÚ, 

trať vedie okolo Zemplínskej šíravy. 
V každej kategórii víťaz obdrží kolieskové korčule 
a na ostatné deti čaká množstvo sladkých odmien. 



� kultúra – školstVo

DVa tÝŽDne V kultúre
Mestské kultúrne stredisko

43. rOČníK MICHALOVSKEJ HUdObnEJ JArI
16. 4. 2008 o 18,00 hod. – Malá sála MsKS

 Július Klein - klarinet 
 Jeanette Katinová - Šingerová - klavír

„dOn QUIJOtE POdľA SAnCHA“
22. 4. 2008 o 19,00 hod. - Veľká sála MsKS

Bratislavské hudobné divadlo uvádza flamenco muzikál

VÝStAVy:
14. 4. – 25. 4. 2008 – galéria MsKS

Matúš Hnát – výstava obrazov

hvezdáreň v Michalovciach
AStrOnOMICKÉ POZOrOVAnIA PrE VErEJnOSŤ
bývajú na hvezdárni za jasného počasia v stredu a v piatok 

so začiatkom: 16. 4. a 18. 4. o 21.00 hod., 23. 4. a 30. 4. o 21.00 hod.

ČO VIEŠ O HVIEZdACH
okresné kolo vedomostnej súťaže z astronómie

EKObEH
prírodopisno-ekologická súťaž ku Dňu Zeme 

spojená s orientačným behom
18. 4. 2008 o 8.30 hod. v Lesoparku Hrádok

Vstupné: dospelí 20,- Sk, deti 10,- Sk

program kina Centrum
16. – 17. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
40 MM ZÚrIVOStI USA /90 min./
/bláznivá komédia/ Premiéra
V podsvetí smrteľných ilegálnych zápasov koluje legenda o mužo-
vi, ktorý riskoval všetko, aby sa stal najlepším v ping-pongu... Veľ-
ká komédia s malými guľami. Na ping-pongovom stole sa strieda 
napätie, irónia a sex. 
Vstupné: 69,-Sk    Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

18. - 19. 4. piatok, sobota – 19,30 hod.  
20. 4. nedeľa – 16,00 hod. a 19,30 hod.  
10,000 PrEd KrIStOM  USA, NOVÝ ZÉLAND /109 min./
/dobrodružný/ Premiéra
Veľkolepá odysea do mýtickej éry plnej bohov a ich proroctiev. 
Éry, v ktorej vládli duchovia a po zemi sa preháňali obrovské stáda 
mamutov. 
Vstupné: 69,-Sk    Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

23. – 24. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
VÁCLAV   ČR /97 min./
/dráma/ Premiéra
Václav Vingl (Ivan Trojan) je dedinský outsider, ktorý vo svojich 
40 rokoch žije s matkou (Emília Vášáryová) pod jednou strechou. 
Hoci je Václav označovaný za miestneho šaša, hlupáka a proble-
matického nezvládnuteľného chlapca, my v ňom vidíme citlivého, 
vnímavého dobráka s dušou chlapca a hlavou plnou šibalstva. 
Vstupné: 60,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia

25. – 27. 4. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
ZAČArOVAnÝ   USA /108 min./
/romantická komédia/ Premiéra
Giselle je princezná z rozprávky z krajiny Andalázia, ktorú do stre-
du New Yorku vrhne zlá kráľovná. Zrážka s realitou moderného 
sveta je tvrdá. 
Vstupné: 69,-Sk   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

27. 4. nedeľa – 16,00 hod.   
ZLAtÝ KOMPAS   USA /113min./ 
/Fantasy, dobrodružný, akčný/
Veľkolepý fantasy príbeh, v ktorom majú všetci ľudia namiesto 
duše svojho démona – zvieratko, ktoré ich sprevádza celý život. 
(Nicole Kidman, Daniel Craig a Dakota Blue Richards) 
Vstupné : 55,- Sk   Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dabing
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ponúkame nadštandardný príjem

S p o m i e n k y
Už päť rokov plameň sviece sa nad jej hrobom 

vznáša, tu tíško odpočíva mamička naša. 
Už len kyticu kvetov na hrob jej môžeme 

dať, s modlitbou na perách, so žiaľom v srdci 
spomínať.

Dňa 24. apríla uplynie päť rokov od smrti 
našej drahej mamičky, manželky a babky

Anny Harmanovej
rod. Asverusovej

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60

tel.: 0915 357 944

noc s andersenom

MiChaloVčan inforMuJe
Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 
Martou Rondošovou 69-ročnou 
Jánom Zádružným 61-ročným
Vojtechom Koniečkom 83-ročným 
Lýdiou Koporcovou 45-ročnou

Dňa 9. apríla si pripomíname piate 
výročie od tragickej smrti 

nášho milovaného syna, brata a otca

Pavla Slivku

Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho 
v tichosti spomenú.

Smútiaca rodina

Spomíname na nášho drahého otca 
a starého otca

KLEMEntA LAPŠAnSKÉHO
pri príležitosti desiateho výročia jeho úmrtia

Deti a vnúčatá

P o ď a k o v a n i e
Ďakujeme príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí zmiernili našu bolesť 
svojou účasťou na poslednej rozlúčke 

s našim drahým

Vojtechom Koniečkom

Smútiaca rodina

V priestoroch ZŠ Školská 
2 v Michalovciach sa v marci 
uskutočnil 7. ročník okresné-
ho kola Biblickej olympiády. 
Zúčastnili sa ho žiaci zo 14 
základných škôl okresu Mi-
chalovce a Sobrance. Súťažilo 
sa v piatich kolách, kde žiaci 
riešili pripravené úlohy. Tie po-
zostávali z tajničky, zvedavých 
otázok, práce s biblickým obra-
zom, tvorbou statických obra-
zov a práce s textom. Okresná 
komisia v zložení: Mgr. Kata-

rína Kamasová, Mgr. Lenka 
Antolová, Mgr. Lucia Maťošo-
vá, vyhodnocovala jednotlivé 
kolá. Po ukončení súťaže boli 
družstvá odmenené cenami. 
Umiestnenie škôl z micha-
lovského okresu: 1. miesto ZŠ 
Školská 2, michalovce, 2. mies-
to ZŠ Moskovská 1, Michalovce 
a 3. miesto ZŠ Strážske. Okres 
Sobrance: 1. miesto ZŠ Komen-
ského 6, Sobrance, 2. miesto ZŠ 
Komenského 12, Sobrance.

Katarína Kamasová

V závere marca sa už po 
štvrtykrát Knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach 
premenila na rozprávkový dom 
plný magických bytostí. Čaro 
rozprávkovej noci tu prežilo 40 
detí a 14 dospelákov. 

Knižnica ožila rozprávkový-
mi bytosťami, stretli ste tu kráľov, 
princezné, rytierov, ježibaby, ba 
aj piráta. Slávnostného otvorenia 
sa ujal primátor mesta Viliam 
Záhorčák a poprial deťom veľa 
zážitkov z objavovania nových 
čitateľských dobrodružstiev. Po 
slávnostnom sľube spáčov sa deti 
stretli so spisovateľom Petrom 
Karpinským, ktorý im prezradil 
niečo zo svojho spisovateľského 
chlebíčka, ale aj poodhalil tajom-
stvá z knihy Rozprávky z múzea 
záhad a tajomstiev. 

Celonočné podujatie spestri-
lo divadielko študentov z Gym-
názia Ľ.Štúra Michalovce pod 
vedením Mgr. Kerpčárovej. 

V tvorivých dielňach deti ilus-
trovali rozprávky z divadelného 

predstavenia, vyrábali najväčšie 
ozruty z rozprávok, vymýšlali 
texty k novej zvučke Noci s An-
dersenom. To najhlavnejšie však 
prišlo po 21.OO hod.

Ku knižnici sa priblížil sprie-
vod potúlnych mníchov s fakľa-
mi , aby odprevadil prekvapené 
deti do zámku (Zemplínske 
múzeum), kde na vyslobodenie 
zo storočného spánku čaka-
la Šípkova Ruženka. V zámku 
nás privítalo dievčatko Fantá-
zia, prechádzajúc jednotlivý-
mi komnatami sme stretávali 
popolušku, vietor, mesiačik 
a slniečko. Deti riešili rôzne há-
danky a úlohy, nakoniec sa im 
podarilo zobudiť princeznú.

Cestou naspäť do knižnice 
nechýbala cesta odvahy, pre-
nasledovali nás strašidlá, čerti 
a strigy. Zázračnú noc ukončila 
rozprávka pred spaním.

Ráno pri raňajkách bolo 
o čom rozprávať, zážitky a doj-
my ostanú ešte dlho v pamäti.

Iveta Majvitorová

V sobotu 29. marca boli 
v Michalovciach dva vynikajú-
ce koncerty. 

V starej športovej hale vy-
stúpila česká zlatá slávica Lucie 
Bíla s orchestrom Petra Malás-
ka, na koncerte pod záštitou 
primátora mesta Viliama Zá-
horčáka. 

Koncert kráľovnej českého 
popu bol vypredaný do posled-
ného miesta. Takmer dvojhodi-
nový vodopád hitov, neustále 
dopĺňaný nadšeným aplauzom 
divákov, nenechal nikoho na 
pochybách, že speváčka s ne-
zameniteľným hlasom obdivu-
hodného rozsahu patrí k tomu 

najlepšiemu, čo môže súčasná 
česká popová scéna ponúknuť. 
Srdečná atmosféra koncertu 
a nadšenie divákov milo prek-
vapili aj samotnú speváčku.

V tom istom čase sa v novej 
športovej hale odohrával kon-
cert skupiny Desmod a jeho 
hostí Chinaski. Veľkolepá scéna, 
úžasný zvuk a skvelé výkony, to 
všetko boli atribúty koncertu. 
Desmod svojím vystúpením 
vytvoril úžasnú atmosféru, kto-
rou strhol všetkých v hľadisku 
beznádejne vypredanej haly. 

Michalovce zažili skvelý hu-
dobný večer, na ktorý určite tak 
skoro nezabudnú.                ivpa

Biblická olympiáda

Do Michaloviec 
sa zlietli zlatí slávici
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Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku fi nančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu programového obdobia 2007 – 2013. Z toho
približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch a na zvýšenie ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov. 

Regionálny operačný program a jeho ciele
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry a na skvalitňovanie
a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný ruch, regionálne komunikácie a celková
regenerácia sídiel. Regionálny operačný program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo nadväzujú na ciele a priority Národného strategického
referenčného rámca SR na roky 2007 –  2013. 

Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.
Je konkretizovaný prostredníctvom špecifi ckých cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania 
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi Infraštruktúra vzdelávania sú zriaďovatelia 
predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a súkromného sektora.

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia zariadení sociálnych služieb
a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately. 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia pamäťových a fondových 
inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok z verejného sektora a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej osi sú miestne samosprávy.
V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú územne príslušné samosprávne kraje.

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

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť život v našich regiónoch. 

Život v regióne si vás získa

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investícia do vašej budúcnosti
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Bipam, s. r. o., Hollého 7, 071 01 Michalovce

Spoločnosť prevádzkujúca kaviarenskú 
a stávkovú činnosť 

prijme 

do trvalého pracovného pomeru 
na svoje prevádzky v Michalovciach 

obsluhujúci personál

možnosť brigády pre študentov na letnej terase

bližšie informácie na tel. čísle: 0905 477 953

Zápasmi o tretie miesta a fi-
nálovými zápasmi vyvrcholila 
dlhodobá  súťaž  žiackej  bas-
ketbalovej  ligy  SbA  o  Pohár 
primátora v novej športovej 
hale a to v obidvoch kategó-
riách - chlapcov i dievčat.

Turnaj otvoril primátor mes-
ta Viliam Záhorčák. Samotnému 
finále predchádzali v priebehu 
týždňa semifinálové stretnutia. 
Tie určili jednotlivé dvojice, kto-
ré sa stretli v bojoch o tretie mies-
to a finále. V  kategórii dievčat 
v súboji o tretie miesto zvíťazila 
V. ZŠ nad VIII. ZŠ 25:20, pričom 
najlepšou strelkyňou víťazného 
družstva bola Čižmárová s 11 
bodmi, v porazenom družstve 
dala najviac bodov Kohútová 
– 13. Vo finále dievčat zvíťazila 

VI. ZŠ nad družstvom VII. ZŠ 
39:27, za víťazov dala najviac 
bodov Vargová 18 a za porazené 
družstvo Serečunová 12.

Poradie dievčat – 1. miesto 
VI. ZŠ, 2. VII. ZŠ, 3. V. ZŠ, 4. 
VIII. ZŠ

V súboji o tretie miesto 
chlapcov zvíťazila V. ZŠ nad I. 
ZŠ 44:15 – za víťazov Pastirák 
19 a za porazených Bodnár 7.

Vo finále chlapcov zvíťazila 
III. ZŠ nad VIII. ZŠ 58:40, za ví-
ťazov dal najviac bodov Ferenc 
23 a za porazených Jäger 22.

Poradie chlapcov – 1. mies-
to III. ZŠ, 2. VIII. ZŠ, 3. V. ZŠ, 
I. ZŠ.

Najlepšie družstvá získali 
z rúk primátora poháre a vecné 
ceny.                  Ladislav Janošov 

o pohár primátora

Predám
stavebné bločky 

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Predaj
bytov 

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

www.bytymichalovce.sk

Zimný štadión v Michalov-
ciach bol od piatku do nedele 
28. - 30. 3. 2008 dejiskom šies-
teho ročníka medzinárodné-
ho hokejového turnaja žiakov 
9. ročníkov hokejových tried 
o Zemplínsky pohár. Víťazná 
trofej napokon ostala v domácej 
vitríne, pretože HK Mládež Mi-
chalovce nenašiel na turnaji pre-
možiteľa a zaslúžene sa napokon 
tešil z celkového prvenstva. 

Na turnaji sa zúčastnili tímy 
deviatych ročníkov športo-
vých tried (ročníky narodenia 
1992/1993). Zaujímavá bola 
aj účastnícka listina, na ktorej 
okrem domácich Michalo-

viec nechýbali slovenské tímy 
z Trnavy, Dubnice nad Vá-
hom a Liptovského Mikuláša, 
české celky z Frýdku-Místku 
a Opavy a na poslednú chvíľu 
odhlásený bieloruský Minsk 
nahradilo Humenné. Samotné 
podujatie malo veľkú odozvu. 
Jeho usporiadatelia by chceli 
aj touto cestou poďakovať za 
pomoc mestu Michalovce, V. 
základnej škole, rodičom žia-
kov i mnohým sponzorom, 
vďaka ktorým sa tento turnaj 
podarilo zorganizovať. Turnaj 
ukončil primátor V. Záhorčák 
odovzdaním cien.

R. Mašlanka

zemplínsky pohár korisťou 
domácich Michaloviec

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 znaleckého 
posudku. Tel. 0903843636

•  Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými vchod-
mi s úplným vybavením IS v Michalovciach, časť Vrbovec, Ti-
chá ul. Pozemok 30 árov, vlastná studňa. Cena dohodou. Kon-
takt: 0907 572 105

•   Predám trojizbový byt na Ukrajinskej za Lídlom. 
 Tel.: 056/6281154, 0918 894 671

zamestnanie:
• Prijmem pedikérku aj so živnostenským listom. 
 Tel. 0908 362 812
• Prešovská firma prijme pracovníkov (pracovníčky) na pozíciu 

obchodný reprezentant. Ponúkame: 20-30 tis. Sk/mesiac, uby-
tovanie a zaškolenie. Požadujeme: vysoké pracovné nasadenie 
a komunikatívnosť. Tel. 0915 961 242

• Prijmeme do TPP aj na ŽL elektromontérov,  zámočníkov,  
železobetonárov, pomocných robotníkov. Práca v ČR a SR. 

 Tel. 0905 495 225

rôzne:
•   Predám mraziaci box s objemom 275 l. Cena dohodou. 
 Tel. 0914 142 835
•   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. 
Pôvodná cena 70 000,- Sk teraz 39 000,- Sk. 

 Mobil 0905 416 648


