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firma Yazaki 
otvorila nový závod

hovoríme s Oľgou Bereznaninovou

otvárame dvere 
na finančný odbor

Firma Yazaki Wiring Technologies s.r.o. 16. apríla slávnostne otvorila v Michalovciach 
svoj nový závod za účasti prezidenta spoločnosti Shinji Yazaki, výkonného predstavi-
teľa pre Yazaki Európa s.r.o. p. Heuzerotha, konateľa spoločnosti Dietra Hartwicha, 
predsedu KSK Zdenka Trebuľu, primátora Michaloviec Viliama Záhorčáka a ďalších 
pozvaných hostí.

Firma Yazaki pôsobí v Micha-
lovciach od roku 1993, pôvodne 
ako nemecká firma Siemens. 
Pod menom SY Technologies 
sa v roku 2001 začala spoluprá-
ca firmy Yazaki a Siemens a o tri 
roky neskôr sa stala japonská 
firma Yazaki stopercentným 
vlastníkom spoločnosti. V sta-
rom závode na Ulici továrenskej 
sa vyrábali káblové zväzky pre 
automobilky značiek Ford, Mer-

cedes a Daimler Chrysler. Ich 
výrobu presunie firma do iných 
štátov. Zákazka pre automobilku 
BMW si vyžiadala rozšírenie vý-
robných priestorov a vybudova-
nie nového závodu. 

Vo výrobných halách na plo-
che 26 tisíc m2 plánujú v roku 
2011 produkovať ročne káblové 
zväzky do 320 tisíc automobilov 
na ôsmich výrobných linkách.

Zo súčasných 2300 pracovní-

kov sa ich počet zvýši na celkový 
stav viac ako 3 tisíc zamestnan-
cov. Ešte do konca tohto roka 
zamestnajú 400 ľudí. Ide prevaž-
ne o pozície operátorov výroby.

„Od japonského investora 
očakávame nielen vytvorenie 
nových pracovných miest, ale 
aj podporu v oblasti športu 
a kultúry,“ uviedol primátor Vi-
liam Záhorčák. 

 Iveta Palečková

V  čom 
spočíva  čin-
nosť  vášho 
odboru ?

Č i n n o s ť 
f inančného 
odboru je 
sús t re dená 

do dvoch referátov. Prvým je 
referát rozpočtovníctva a účtov-
níctva, ktorého hlavnou úlohou 
je tvorba, sledovanie a vyhod-
nocovanie čerpania rozpočtu 
mesta a vedenie účtovníctva. 
Druhým je referát daní, poplat-
kov a ich vymáhania. 

Základným nástrojom finan-
čného hospodárenia mesta je roz-
počet. Ako vzniká a kde sa s ním 
občan môže oboznámiť?

Samotná príprava rozpočtu 
mesta je procesom náročným, 
ktorý si vyžaduje prepojenie jed-
notlivých organizačných zložiek 
MsÚ, vrátane organizácií zria-
dených mestom. Jeho príprava 
trvá niekoľko mesiacov a zákla-
dom pri jeho tvorbe je rozvojový 
program mesta, rozpracovaný 
do jednotlivých oblastí.

S rozpočtom mesta sa majú 
možnosť zoznámiť aj občania, 
či už pred jeho schválením 
v MsZ na úradnej tabuli, alebo 
po jeho schválení na interneto-
vej stránke mesta. 

Rozpočet  schválený  na  za-
čiatku roka je nemenný?

Rozpočet mesta je dokument 
živý, s ktorým sa pracuje počas 
celého roka. Nie je žiadnou dog-

mou, ktorá by sa nemohla a neda-
la počas rozpočtového roka meniť. 
Preto mesto pristupuje aj počas 
roka k jeho zmenám, samozrej-
me, ak pre zmenu nastanú dôvo-
dy. Každá zmena rozpočtu taktiež 
podlieha schváleniu v mestskom 
zastupiteľstve. Po ukončení roz-
počtového roka odbor pripravu-
je na schválenie záverečný účet 
a výročnú správu s prezentáciou 
dosiahnutých výsledkov. 

Aké  ďalšie  činnosti  zabez-
pečuje finančný odbor?

Finančný odbor zabezpe-
čuje aj komplexné vedenie úč-
tovníctva, čo veľmi úzko súvisí 
s rozpočtom mesta, hoci sa ob-
čania s ním priamo nestretávajú. 
V tejto oblasti finančný odbor 
plní aj funkciu kontrolnú. Vy-
konávaním priebežnej kontroly 
tak predchádza mnohým poru-
šeniam predpisov, či už z oblasti 
účtovníctva, rozpočtovníctva 
alebo iných. Účtovníctvo posky-
tuje preukázateľným spôsobom 
dosiahnuté výsledky mesta. 

V  úvode  ste  spomínali 
aj referát daní a poplatkov?

Áno, tento referát predsta-
vuje druhú časť odboru. Pre 
občanov mesta je viac známy, 
nakoľko s ním prichádzajú 
priamo do styku. Referát spra-
vuje daň z nehnuteľností, daň 
za psa, daň za ubytovanie, daň 
za predajné automaty a nevý-
herné hracie prístroje. Zároveň 
je aj správcom poplatku za ko-
munálny odpad a drobný sta-
vebný odpad. Práca na tomto 
referáte je značne náročná a vy-
žaduje si v kontakte s občanmi 
mnohokrát veľkú trpezlivosť. 

Chcete  ešte  doplniť  niečo 
na záver?

Súčasťou finančného odboru 
MsÚ je aj hlavná pokladňa mes-
ta, ktorú obyvatelia mesta pozna-
jú a aj často využívajú na zaplate-
nie svojich záväzkov voči mestu. 

Okrem spomínaných ob-
lastí finančný odbor zabez-
pečuje aj vedenie účtovníctva 
spoločného obecného úradu, 
ktorý bol v meste zriadený pre 
okolité obce pre oblasť sociál-
nu, školstva, územného plánu 
a stavebného poriadku. 

Michalovská nemocnica 
má nový ultrazvuk

V Nemocnici Štefana Ku-
kuru v Michalovciach uviedli 
16. apríla do prevádzky nový 
3D/4D ultrazvukový prístroj 
vyššej kategórie, so zameraním 
na kvalitnú brušnú ultrazvuko-
vú diagnostiku a starostlivosť 
počas vývoja plodu. Jeho ozna-
čenie je MyLab50 a cena 2,2 mi-
lióna korún. Mesto Michalovce 
prispelo na nákup prístroja čias-
tkou jeden milión slovenských 
korún a Košický samosprávny 
kraj sumou pol milióna.

Po nedávnom uvedení 
do prevádzky špičkového CT 
prístroja v michalovskej ne-
mocnici je tu nový prírastok 
do arzenálu jej prístrojového 
vybavenia, ktorý poteší najmä 

budúce mamičky. Pomocou 
ultrazvuku môžu budúci ro-
dičia vidieť podrobné obrázky 
bábätka, jeho pohyby, mimiku 
tváre, srdcovú činnosť. Po-
mocou 3D/4D ultrazvuku je 
možné pozorovať anatómiu 
jednotlivých orgánov v reál-
nom čase.

Zariadenie sa nachádza v bu-
dove nemocnice, kde je aj gyne-
kologické a interné oddelenie.

„Pacientka má možnosť sle-
dovať priebeh vyšetrenia na prí-
davnom monitore a po vyšetrení 
je k dispozícii i možnosť video-
záznamu na prinesený USB 
kľúč,“ uviedol riaditeľ nemocni-
ce MUDr. Pavol Kuchta, MPH.

              ivpa

Zasadnutie mestskej rady 
sa uskutočnilo 15. apríla 2008 
s týmto programom rokovania:

Záverečný  účet  mesta Mi-
chalovce za rok 2007 predkladala 
Ing. Bereznaninová, vedúca fi-
nančného odboru MsÚ, rozpoč-
tové  opatrenie č. 2 predkladala 
Ing. Bereznaninová, vedúca fi-
nančného odboru MsÚ, výročnú 
správu MsKS Michalovce za rok 
2007 predkladala PhDr. Milada 
Tomková, riaditeľka MsKS, návrh 
na  zmenu  rozpočtu  MsKS Mi-
chalovce na rok 2008 predkladala 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka 
MsKS, vyhodnotenie finančného 
rozpočtu mesta Michalovce v za-
stúpení  DOMSPRÁV  s.r.o. byty, 
teplo a iné služby Michalovce 
za rok 2007 predkladal Ing. Jozef 
Horňák, riaditeľ spoločnosti a.s., 
informáciu o modernizácii tepel-
ného  hospodárstva  v  roku  2007 
predkladal Ing. Jozef Horňák, ria-
diteľ spoločnosti a.s., plán moder-
nizácie  tepelného  hospodárstva 
na rok 2008 predkladal Ing. Jozef 
Horňák, riaditeľ spoločnosti a.s., 
výročnú správu o činnosti TaZS 
mesta Michalovce za rok 2007 
predkladal Ing. Ján Džugan, ria-
diteľ TaZS, návrh  na  obstaranie 
investícií TaZS mesta Michalovce 
predkladal Ing. Ján Džugan, riadi-
teľ TaZS, plán prác opráv a údržby 
mestských komunikácií mesta Mi-
chalovce predkladal Ing. Ján Džu-
gan, riaditeľ TaZS, návrh zadania 
pre  vypracovanie  urbanistickej 
štúdie  Parku  študentov  Micha-
lovce predkladala Ing. Anna Mrá-
zová, vedúca odboru výstavby, 
ŽPaMR MsÚ, informatívnu sprá-
vu  o  stave  realizácie  a  prípravy 

projektov zo štrukturálnych fon-
dov  EÚ predkladala RNDr. Jana 
Machová, vedúca odboru infor-
matizácie a grantov MsÚ, zabez-
pečenie spolufinancovania pro-
jektu v rámci operačného progra-
mu Životné prostredie prioritnej 
osi č. 4 Odpadové hospodárstvo 
– „Uzavretie  a  rekultivácia  sk-
ládky  nie  nebezpečných  odpa-
dov Lastomír“ predkladal Viliam 
Záhorčák, primátor mesta, návrh 
na poskytnutie dotácií rozpočtu 
mesta  Michalovce  v  roku  2008 
predkladali RNDr. Jana Macho-
vá, vedúca odboru informatizácie 
a grantov MsÚ, Mgr. Rudolf Ivan, 
predseda komisie školstva, mláde-
že, kultúry a športu a MUDr. Ľu-
bomír Rohoň, predseda komisie 
sociálnych vecí, zdravotníctva 
a bývania, návrh na rozdelenie 
finančných prostriedkov na pod-
poru  mládežníckeho  športu  pre 
rok 2008 predkladala Ing. Katarí-
na Poláková, vedúca odboru škol-
stva, kultúry a športu MsÚ, návrh 
organizačnej zmeny pozostávajú-
cej zo zníženia počtu zamestnan-
cov predškolských zariadení bez 
právnej subjektivity v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Michalovce 
predkladala Ing. Katarína Poláko-
vá, vedúca odboru školstva, kultú-
ry a športu MsÚ, majetkoprávne 
záležitosti predkladal Ing. Jozef 
Doležal, vedúci odboru hospo-
dárenia s majetkom mesta MsÚ, 
výsledky  výberových  konaní 
na  prenájom  nebytových  pries-
torov  a  prenájom  pozemkov 
vo vlastníctve mesta Michalov-
ce predkladal MUDr. Benjamín 
Bančej, predseda výberovej komi-
sie.                                                   nč

Rokovala mestská rada

Na snímke prezident spoločnosti Shinji Yazaki a predseda KSK Zden-
ko Trebuľa pri odhalenej pamätnej tabuli.                            Foto: ivpa

Milovať znamená 
nie hľadieť jeden na druhého, 

ale pozerať sa spoločne
 jedným smerom.

Saint-Exupéry

Primár rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Anton Rudáš s novým 
3D/4D ultrazvukom.                                                               Foto: ivpa

Mestský úrad Michalovce a Organizačný výbor VIII. jarných trhov
Vás pozýva

30. apríla a 1. mája 2008 na

OSMI JARNI JURMAROK
30. 4. 2008 streda

8,00 hod. - Súťaž vo varení kotlíkového gulášu (gazdovský dvor)
10,00 hod. - Slávnostné otvorenie jarmoku (tribúna – MsÚ)

12,00 hod. - Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového gulášu
17,00 hod. - Stavanie mája – Folklórny súbor Zemplín 

18,00 hod. - Folková skupina Slnovrat z Bardejova 

1. 5. 2008 štvrtok
9,00 hod. - 10,30 hod. - Oslavy 1. mája (mítingy politických strán) 

10,30 hod. - 12,00 hod. - Vystúpenie dychových hudieb
DH Šíravanka, DH Vychodňare, DH Sečovce 
11,00 hod. - VII. ročník jazdeckých pretekov 

JARNÁ CENA MICHALOVIEC



�AktuAlity – NázoRy
z pera viceprimátoraAktivity primátora Verejné stretnutia 
s občanmi mesta

14. 4.  verejné zhromaždenie občanov V. volebného obvodu 
15. 4.  rokovanie mestskej rady
 verejné zhromaždenie občanov VI. volebného obvodu
16. 4. účasť na otvorení nového podniku Yazaki
 účasť na uvedení do prevádzky nového prístroja NsP 
 Š. Kukuru
 verejné zhromaždenie občanov IV. volebného obvodu
17. 4. rokovanie okresnej rady ZMOS
18. 4. rokovanie so zástupcami vlastníkov bytov o kanalizácii 
 na sídliskách
 rokovanie so zástupcami VVS a.s. o II. tlakovom pásme
 účasť na turnaji organizácií verejnej správy v halovom 
 futbale
19. 4. otvorenie 24. ročníka Podvihorlatského maratónu
21. 4. zasadnutie predstavenstva VVS a.s.
22. 4.  zasadnutie RR ZMOS
23. 4.  zasadnutie RR ZMOS
24. 4.  účasť na otvorení Nefro-dialyzačného centra Logman a.s.
25. 4.  porada primátora
27. 4. účasť na slávnostnom obrade Cirkvi bratskej

 Tradíciou nášho mesta sa stalo organizovanie verejných stretnutí 
s občanmi minimálne jedenkrát  v kalendárnom roku. Tento cyklus 
absolvovalo vedenie po jednotlivých volebných obvodoch v čase od 7. 
apríla do 18. apríla. Zo strany mesta sa okrem primátora, zástup-
cu primátora a prednostu mestského úradu týchto stretnutí zúčast-
nili aj zástupcovia organizácií založených mestom, spolupracujúcich 
s mestom a vedúci jednotlivých odborov mestského úradu. Tradične 
sa jednotlivých stretnutí s občanmi zúčastňujú aj poslanci zvolení 
za príslušný volebný obvod. 

Scenár stretnutí bol rozdelený na tri časti. V prvej primátor mesta 
informoval občanov o aktivitách zrealizovaných v uplynulom roku 
v meste a naznačil rozpracované aktivity v tomto roku. V druhej časti 
mali možnosť reagovať občania svojimi otázkami, postrehmi,  návrh-
mi, pripomienkami a postojmi ku všetkým záležitostiam zo svojho 
okolia. Tu zaznievali veľmi konkrétne názory a návrhy k otázkam, 
ktoré občanov najviac trápia a ktoré vnímajú ako negatíva mesta. 
K takýmto negatívam vnímanými občanmi patria vandalizmus, 
sprejerstvo, neporiadok v okolí nádob na TKO a na jednotlivých 
sídliskách, problematika „psičkárov„ a ich kultúra pri venčení psov 
. Niektoré súviseli s rastúcou motorizáciou, nedostatkom parkova-
cích miest a parkovaním na chodníkoch, ochranou zelene. Špecific-
kou problematikou bolo fungovanie kanalizácie v niektorých častiach 
mesta. Kritizované boli aj chýbajúce odpadkové koše na nových au-
tobusových zastávkach pozdĺž hlavných chodníkových ťahov mesta. 
V okrajových častiach bola zasa terčom kritiky okrem iného aj kvalita 
dodávanej pitnej vody. Najmä nečistoty, ktoré sa v nej objavujú pri 
poruchách. Všetky vystúpenia občanov boli zaznamenávané v zápise 
z rokovania zodpovedným pracovníkom mestského úradu. 

Tretia časť bola venovaná odpovediam na otázky občanov, ku kto-
rým boli známe informácie. 

Bezprostredne po stretnutí s občanmi bolo zvolané na úrovni vedenia 
mesta stretnutie s predstaviteľmi organizácií zabezpečujúcimi prevádz-
ku kanalizácií v meste. Cieľom bolo nielen sa zaoberať pripomienkami 
občanov, ale aj nájsť spôsob na riešenie uvedených problémov. Samozrej-
me nielen tento náročný problém bude témou rokovania vedenia mesta. 
Všetky vznesené pripomienky budú predmetom rozborov pracovníkov 
mestského úradu a budú postupne pomenované spôsoby riešenia. Určite 
nie všetky sa dajú ľahko vyriešiť, no našou snahou bude zaoberať sa ni-
mi a hľadať spôsoby a finančné prostriedky na ich vyriešenie. 

Dovoľte mi poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili verej-
ných stretnutí za ich aktívnu účasť. Dúfam, že táto aktívna komuni-
kácia medzi mestom a občanmi bude na prospech nás všetkých. 

 MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora 
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BEzDoMoVCi

z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na VIII. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach dňa 26. februára 2008 (pokračovanie 
z minulého čísla)

Ing. MARTIn PADO:
5.  Prečo  na  stránke  MsÚ  Michalovce  v  odkaze  na  VZn  sú 

uverejnené  len  VZn  končiac  VZn  číslo  103/2007  o  miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Michalovce zo 14. 12. 2007?

6. Prečo v programe rokovania MsR v mesiaci január je návrh 
VZn  MsZ  v  Michalovciach  o  úprave  podmienok  pri  vymáhaní 
úrokov a poplatkov z omeškania, no MsZ na svojom mimoriad-
nom zasadnutí 5. 2. 2008 už rokovalo a nakoniec už schválilo VZn 
o odpustení úrokov a poplatkov z omeškania k 31. 12. 2007.

Na interpelácie v bode 5 a 6 odpovedal JUDr. Dorič, zástupca 
prednostu MsÚ:

- VZN zverejňujeme postupne a to po skončení 15. dňovej leho-
ty od vyvesenia na úradnej tabuli.

- Návrh VZN MsZ Michalovce o úprave podmienok pri vymá-
haní úrokov a poplatkov z omeškania riešil iným spôsobom odpus-
tenie príslušenstva k pohľadávkam. Rokovanie MsR dňa 22. 1. 2008 
navrhlo riešiť spôsobom, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ.

7. Žiadam o informáciu, komu boli na základe toho VZn MsZ 
v  Michalovciach  o  odpustení  úrokov  a  poplatkov  z  omeškania 
k  31.  12.  2007  poplatky  a  úroky  z  omeškania  odpustené,  za  čo 
boli tieto poplatky a úroky z omeškania a v akej výške boli tieto 
poplatky a úroky z omeškania odpustené.

Na uvedenú interpeláciu odpovedala Ing. Bereznaninová, vedú-
ca finančného odboru MsÚ: 

V zmysle VZN o odpustení úrokov a poplatkov z omeškania 
k 31.12.2007 mesto odpustí 100 % poplatku z omeškania alebo úro-
kov z omeškania k pohľadávkam, ktoré vznikli ku dňu 31. 12. 2007 
za podmienky, že dlžník uhradí dlh najneskôr ku dňu 30.6.2008. 
Toto VZN sa ale nevzťahuje na daňové pohľadávky, ktoré podlieha-
jú režimu zák. č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov, alebo o kto-
rých bolo rozhodnuté právoplatným súdnym rozhodnutím.

Z uvedeného vyplýva, že VZN sa vzťahuje na pohľadávky nedaňo-
vé, avšak len na tú ich výšku, ktorá nebola uplatnená na súde, exekú-
ciách, konkurzoch a tie, ktoré sú po termíne splatnosti. Výška istiny 
takýchto nedaňových pohľadávok je 11 176 tis. Sk a až do uvedeného 
termínu vo VZN majú možnosť dlžníci svoj dlh vyrovnať. Tieto ne-
daňové pohľadávky sa dotýkajú predovšetkým fyzických osôb za od-
predané byty a nájomné za byty, u ktorých výška istiny predstavuje 
10 485 tis. Sk. U právnických osôb sú to pohľadávky za prenájom po-
zemkov vo výške 605 tis. Sk (t.j. 22 právnických osôb)  a pohľadávky 
za hazardné hry vo výške 86 tis. Sk (t.j. 3 právnické osoby).

MgR. MARTIn nEBESnÍK:
V  mene  voličov  volebného  obvodu  č.  3  žiadam  o  vyriešenie 

dopravnej situácie pred budovou VI. ZŠ na Ul. okružná 17. Týka 
sa príchodov a odchodov žiakov z budovy školy, najmä v ranných 
a  odpoludňajších  hodinách,  keď  autá  dopravujúce  žiakov  pre-
chádzajú cez chodníky a ohrozujú  tak  ich bezpečnosť. Súčasný 
stav je z toho hľadiska nevyhovujúci a vyžaduje si riešenie.

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Mestská polícia Michalovce venuje počas výkonu služby zvýše-

nú pozornosť dopravnej situácii na celom území mesta a to aj dop-
ravnej situácii pred jednotlivými školami, t.j. i pri VI. ZŠ na Ul. 
okružnej v Michalovciach. Motohliadka mestskej polície má v da-
nej lokalite stanovený kontrolný bod, počas ktorého sa venuje vami 
popísanej problematike.

Mestská polícia bude počas výkonu služby naďalej venovať zvý-
šenú pozornosť problematike dodržiavania dopravných predpisov 
v okolí vašej, ale aj iných škôl na území mesta.

Ing. JOZEf BOBÍK:
Komisia na ochranu verejného poriadku a na kontrolu dodržia-

vania VZN z podnetu občanov a na zlepšenie dostupnosti služieb 
pre občanov dňa 5. 12. 2007 prijala uznesenie, ktorým odporučila 
rozšíriť počet trhových miest a to:

- vo volebnom obvode č. 2 na Ul. užhorodskej (ako 2. trhové miesto)
- vo volebnom obvode č. 3 na Ul. okružnej (ako 2. trhové miesto)
- vo volebnom obvode č. 1 na Ul. prof. Hlaváča (ako 1. trhové miesto)
Pán primátor, blíži sa jar. Je to ideálny čas na sprevádzkovanie uve-

dených trhových miest. Môžu s tým občania a podnikatelia počítať?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Vašou interpeláciou sa budeme zaoberať a v prípade kladného 

stanoviska navrhneme doplnok VZN.

Nie je dobré, že bezdomovci 
a neprispôsobiví občania vyse-
dávajú na námestí, v parkoch, 
na železničnej stanici a iných ve-
rejných priestranstvách. Množia 
sa nápady zabrániť im na verej-
ných priestranstvách obťažovať 
ostatných občanov. Najkurióz-
nejšie vyznela požiadavka, nech 
sa pohybujú alebo žijú tam, kde 
práve ja nie som. 

„Mestská polícia? Prechá-
dzam sa po námestí a je tu taký 
chlap ovešaný špinavými igeli-
tovými taškami, zrejme bezdo-
movec. Sedí na lavičke a díva 
sa na mňa, pozerá, znervózňuje 
ma to. Vyzerá neesteticky, spust-
nuto a ja mám pocit , že ma 
svojou prítomnosťou obťažu-
je, dokonca obmedzuje. Poďte 
sem, zoberte ho odtiaľ preč, 
dajte mu pokutu.“ Takéto a po-
dobné telefonáty sa na mestskej 
polícii množia, ale príslušníci 
MsP takto konať nesmú. 

Drvivá väčšina občanov chce, 
aby sa s bezdomovcami niečo 
robilo, lebo je to veľký problém. 
Ale riešiť ho ich vykazovaním 
z verejných priestranstiev len 
preto, že sú bezdomovci, aj keď 
nepáchajú priestupok, by bolo 

protizákonné. Ústava hovorí, 
že každý môže konať tak, ako 
uzná za vhodné, ak to nie je pro-
tizákonné. Čo je priestupok, je 
priestupok a čo nie je priestupok 
a žiadny zákon neumožňuje, aby 
to obec zakázala, to obec zakázať 
nesmie. Svojho času mestská časť 
Bratislava - Staré mesto zakázala 
žobranie na verejnosti. Žobranie 
je tiež zlé. Nie je to síce priestu-
pok, ale ostatných to môže ob-
ťažovať. Toto však nestačí. Žob-
ranie samo o sebe nemôže byť 
neprípustným konaním, nemá 
to žiadnu oporu v zákone. Pove-
dal to Ústavný súd a nariadenie 
zrušil. Obce môžu nariadením 
ukladať povinnosti len na zákla-
de zákona v jeho medziach a pri 
zachovaní základných práv a slo-
bôd. A tie majú aj neprispôsobiví 
a bezdomovci. Takže predstava, 
že je možné zakázať bezdomov-
com pohyb po verejných pries-
transtvách a pobyt na verejných 
priestranstvách, je absurdná! 
Kde inde by sa mali pohybovať 
a prebývať? Však sú bezdomov-
ci! To akoby sme chceli zakázať 
bezdomovcov…

JUDr. Bartolomej Kudroč, 
náčelník MsP 

V utorok 22. apríla 2008 primátor mesta Viliam Záhorčák prijal 
na mestskom úrade ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ing. PhDr. Vieru Tomanovú so sprievodom.                          Foto: ivpa

Lialo ako z krhly a prúdy  
ľudí, ponáhľajúcich sa s dážd-
nikom a zamračenou tvárou, 
v duchu možno aj nadávajúcich,  
prechádzali mestom. Počasie ako 
vyšité nato, aby každý sedel nie-
kde v teplúčku. Nelákalo to ani 
mňa do toho nečasu. 11. apríl - 
okrem bežných povinností som 
mala vo svojom „portfóliu“ ešte 
niečo dôležité uložené. Ale čo? 
Padlo rozhodnutie - idem von, 
možno skôr na to prídem, čo ma 
prenasleduje. Prišla som a veľmi 
skoro. Na chlopniach zvrchníkov 
ľudí ako malé slniečka svietili 

žlté narcisy. To je ono! Okam-
žite som vyhľadala skupinku 
zmoknutých mládežníkov, ktorí 
sa motkali medzi ľuďmi a nemu-
seli vysvetľovať ani prosiť. Mala 
som dojem, že ľudia prispievali 
finančným obnosom na onkolo-
gický výskum s pocitom dobrej 
investície. Obetavým študentom 
patrí obdiv a POĎAKOVANIE! 
Možno si ani neuvedomili, akú 
záslužnú prácu odviedli a v koľ-
kých srdciach malým žltým lam-
pášikom zapálili radosť a nádej. 
Vďaka patrí aj všetkým, ktorí 
prispeli.          Ľudmila Poláková 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
vám týmto oznamuje, 

že v súvislosti s prechodom na nové telefónne čísla 
bude telefonické spojenie v období 

od 1. 5. 2008 možné iba na telefónnych číslach:
tel.: 056-6860000 • fax: 056-6442957

Tohtoročné XII. okresné Dni 
vody  sa  niesli  v  znamení  úcty 
k  životodarnej  prírodnej  teku-
tine. Zúčastnili sa ich vodohos-
podári,  ekológovia,  poľnohos-
podári a zástupcovia samosprá-
vy.  Uskutočnili  sa  v  dňoch  10. 
- 11. apríla 2008 v hoteli Jazero 
na Vinianskom jazere. 

Ich organizátormi bol Ob-
vodný úrad životného prostredia 
Michalovce, Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s., 
Košice, závod Michalovce, Slo-
venský vodohospodársky podnik 
Žilina, závod Povodie Laborca 
Michalovce, Ústav hydrológie 
SAV Michalovce, Výskumná hyd-
rologická základňa Michalovce 
a Slovenské centrum poľnohos-
podárskeho výskumu, Ústav ag-
roekológie Michalovce.

„Je dobre, že sa význam vody 
pripomína v rôznorodej spoloč-
nosti odborníkov. Považoval som 
za viac ako povinnosť zúčast-
niť sa na tomto podujatí. Často 
sa hovorí, že voda je príliš drahá, 

ale ako povedal jeden z odbor-
níkov, nie je drahá, pretože má 
cenu života,“ vyjadril svoje doj-
my z Dní vody Viliam Záhorčák, 
primátor Michaloviec.

Mesto Michalovce je jedným 
z významných akcionárov Vý-
chodoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti. Primátor mesta je 
členom jej predstavenstva. Infor-
mácie o kvalite pitnej vody v Mi-
chalovciach má z prvej ruky.

„Nemáme poznatky o prob-
lémoch s kvalitou vody v meste. 
Potrebujeme však vyriešiť prob-
lémy s platbami za kanalizáciu 
v druhom tlakovom pásme. Spo-
lu s vodármi pripravujeme špe-
cifikáciu problémov s kanalizá-
ciou na sídlisku Východ. Radni-
ca má veľký záujem na tom, aby 
Michalovčania žili v kvalitnom 
prostredí a pili kvalitnú vodu,“ 
dodal michalovský primátor.

Súčasťou podujatia bola od-
borná exkurzia na čerpaciu sta-
nicu Stretavka a suchý polder 
Beša.                   Štefan Varšaník 

Voda má cenu života

Deň narcisov

Aj takto vyzerajú naše pieskoviská. Ďakujeme za postreh nášmu čita-
teľovi Ing. M. Čollákovi. Verme, že po rekonštrukcii celého sídliska už 
takéto obrázky nenájdeme.



� kultúRA – školstVo

DVA tÝŽDNE V kultúRE
Mestské kultúrne stredisko

VýSTAVy:
28. 4. – 8. 5. 2008 – galéria MsKS

Vladimír Seman – výstava obrazov

2. 5. – 8. 5. 2008 – galéria MsKS
Ladislav Hrinda – výstava obrazov

Program kina Centrum
30. 4. streda – 19,30 hod.  
MEDVÍDEK  ČR /98 min./
/komédia/
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva o osudoch troch kamarátov, ktorí 
sa poznajú už od školských lavíc. Majú k sebe veľmi blízko, so svojimi 
rodinami sa navštevujú a ich vzťahy sa zdajú byť idylické. 
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Česká verzia

2. – 4. 5. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
nOC PATRÍ nÁM  USA /117 min./
/akčná dráma/ Premiéra
Dvaja bratia na opačných stranách zákona. Bobby Green (Joaquin 
Phoenix) sa navzdor svojej rodine a jej tradíciám rozhodne, že si 
bude užívať bezstarostný život so svojou priateľkou (Evou Mendes). 
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15. r. neprístupný České titulky

4. 5. nedeľa – 16,00 hod.  
RÍŠA HRAČIEK   USA /92 min./
/rodinný film/  Premiéra
Predavačka Molly (Natalie Portman) a jej 243-ročný excentrický 
šéf Pán Magorium (Dustin Hoffman) kraľujú magickému hračkár-
stvu, kde hračky žijú svojim životom a prežívajú vlastné príbehy...
Vstupné: 55,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing 

7. 5. streda – 19,30 hod.   
O ŽIVOT  ČR /90 min./
Premiéra
Michal (Vojta Kotek) sa zúčastní oslavy na lesnej chate. Zása-
hom osudu zostane po skončení oslavy na chate sám so Zitou 
(Dorota Nvotová), ktorú vidí po prvý krát v živote. 
Vstupné: 65,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia

9. – 11. 5. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.  
27 ŠIAT  USA /109 min./
/romantická komedia/ Premiéra
Romantická komédia, v ktorej hrdinka Jane mladá, múdra, úspeš-
ná a pracovitá žena pripravuje svadby svojich kamarátok. Má ich 
za sebou 26. Jane je nesmelá a tak to vyzerá, že jej vzťahy sa nikdy 
nenaplnia.  
Vstupné: 70,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

11. 5. nedeľa – 16,00 hod.
ASTERIX A OLyMPIJSKÉ HRy   Fran., Špan., Nem. /120 min./
/Rodinná komédia/
Asterix a Obelix sú späť. Príbeh plný športového zápolenia medzi 
Galmi a ich súpermi z celého sveta. Na cestu do Grécka s cieľom 
vyhrať OH aj srdce princeznej.  
Vstupné: 60,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing 

S p o m i e n k a
Dňa 29. 4. 2008 si pripomenieme 

smutné 10. výročie, 
čo nás náhle opustila milovaná 

Valika Ballová, 
rod. Zapatická 

z Michaloviec.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 
manžel a deti s rodinami.

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

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 
Antonom Mižíkom 65-ročným, Tiborom Badim 
62-ročným, Andrejom Čižmarikom 79-ročným, 
Irenou Potočnou 71-ročnou, Mgr. Silviou Dušeko-
vou 56-ročnou, Andrejom Ondejkom 42-ročným, 
Jakubom Budzákom 39-ročným, Martinom Kon-
trom 41-ročným, Irenou Bálintovou 87- ročnou.

P o ď a k o v a n i e
Dňa 30. 3. 2008 nás náhle opustil náš syn, 

brat, manžel, otec
JUDr. Ladislav Madaras

vo veku 49 rokov.
Ďakujeme veľadôstojnému pánovi farárovi Jozefovi 

Maňkovi, primátorovi Sobraniec Ing. Štefanovi 
Staškovi za príhovor a dôstojnú rozlúčku.

Ďakujeme za kvetinové dary a za účasť na poslednej 
rozlúčke s naším synom.

Mama, otec, sestra s manželom, brat s manželkou 
a deťmi, manželka MUDr. Jozefína Madarasová, dcé-
ry Vierka a Evka, najbližšia rodina a spolupracovníci.

Kolekcia spoločenských šiat ,,kok-
teilky“ – víťazný model, boli vy-
hotovené priamo na telo modeliek 
z jedného pásu elastického lesklého 
materiálu, doplnené dekoratívny-
mi nábierkami. Kolekciu vytvo-
rili žiačky 2.A triedy Súkromnej 
strednej priemyselnej školy odev-
nej Michalovce, Michaela Jenčová 
a Erika Lušňaková pod vedením 
Mgr. Z. Lukáčovej a M. Marcin-
činovej. Získali nimi prvenstvo 
na celoslovenskej súťaži v odevnej 
tvorbe Módna línia mladých Pre-
šov 2008 s medzinárodnou účas-
ťou, na ktorej predstavili spolu 230 
modelov.                                 /E.O./

Riaditeľka Základnej školy v Budkovciach
pri príležitosti

145. výročia zmienky o škole v Budkovciach
týmto pozýva všetkých pedagógov 
pôsobiacich kedysi v tejto škole na
SlávnoStnú akadémiu

7. mája 2008
so začiatkom o 9.00 hod.

do kultúrneho domu v Budkovciach.
Vaša prítomnosť bude pre nás potešením a cťou.

učitelia za severným 
polárnym kruhom

Základné a stredné školy 
nášho okresu sa aktívne po-
dieľajú na čerpaní finančných 
zdrojov EÚ pre školy a školské 
zariadenia a tak mnohí z nich 
reprezentujú slovenský edukač-
ný systém a náš Zemplín ďale-
ko za hranicami našej vlasti.

Začiatkom apríla  sa v nór-
skom meste finnsnes  –  za  se-
verným polárnym kruhom us-
kutočnilo projektové stretnutie 
učiteľov a riaditeľská výmena 
v rámci projektu COMEnIUS 
– Školské partnerstvá, kde 
sa stretli účastníci z piatich za-
pojených krajín – koordinátori 
z domáceho nórska a partneri 
z Rakúska,  Írska,  Českej  re-
publiky a zo Slovenska.

Slovensko zastupoval riaditeľ 
ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom 
Mgr. Anton Hirjak a Mgr. Sláv-
ka Pasteľáková - krajská me-
todička anglického jazyka. 
Zúčastnení učitelia a riaditelia 
absolvovali 5-dňové náčuvy 
vyučovania cudzích jazykov, 
matematiky, nórskeho jazy-
ka, telesnej výchovy, varenia 
na partnerskej ZŠ a implemen-
táciu dramatickej a hudobnej 
výchovy do vyučovania.

Partnerská škola v Nórsku pri-
pravila bohatý program – pracov-
né stretnutia s učiteľmi, žiakmi, 
vedením školy a zriaďovateľom 
– Obecným úradom vo Finnsnes. 

Účastníci projektového stret-
nutia absolvovali aj návštevy 

iných základných škôl v regióne, 
ktoré vynikajú špecifikami ako 
sú malotriedne vyučovanie a veľ-
mi nízky počet žiakov v školách, 
ktoré sa nachádzajú na pobre-
ží nórskych fjordov. Dve školy 
mali počet žiakov 46 a 37, no ich 
materiálne a didaktické vybave-
nie by im mohli závidieť aj nie-
ktoré obrovské európske školy 
– celodenne vykurovaný bazén, 
útulné triedy zariadené PC 
technikou, moderné knižnice, 
centrá voľného času, lyžiarske 
strediská, kuchynky na varenie, 
učebne na šitie a ostatné domáce 
práce a pod. Raritou tu nie je ani 
sob alebo jeleň za oknami školy 
(na ktorých mali šťastie aj eu-
rópski učitelia) a v rámci vyu-
čovania si žiaci vyjdú zalyžovať 
na okolité svahy alebo využívajú 
lezeckú stenu školy.

Z pedagogického hľadiska 
boli zaujímavé poznatky – vý-
lučne ústne hodnotenie žiakov 
do 7. ročníka ZŠ v celom Nórsku, 
množstvo asistentov učiteľov 
na škole a neformálne vyučova-
nie v skupinách, ktoré odbúrava 
stres a nepohodu v školách

Okrem toho mali návštev-
níci možnosť navštíviť aj nád-
herné miesta tohto unikátneho 
kraja. Učiteľská výmena pris-
pela k výmene skúseností z ob-
lasti riadenia základných škôl 
v Európe a vyučovania cudzích 
jazykov i využitia dramatickej 
výchovy.                                  S.P.

zelená Európa v taliansku
Už tretí rok Gymnázium 

na Ulici Ľ. Štúra v Michalovciach 
pracuje v projekte Zelená Európa. 

Návštevou talianskej oblasti 
Abruzzo, ležiacej východne od 
Ríma, sme ukončili partnerské 
stretnutia tohto trojročného 
školského projektu, na ktorom 
sa zúčastnilo 7 škôl z piatich 
krajín: Poľska, Slovenska, Českej 
republiky, Turecka a Talianska. 

Cieľom posledného stretnu-
tia boli školy v Gissi, San Buone, 
Furci a spoznávanie prírodných 
krás a kultúrnych pamiatok v  
kraji Abruzzo, kde partnerské 
školy ležia. Nenechali sme si ale 
ujsť ani prehliadku pamätihod-
ností Ríma. 

Zaujal nás aj Prírodný park 
Majella, ale dážď nám znemož-
nil pozrieť si ho bližšie. Oplatí 
sa zájsť i do tamojšieho príro-

dovedného a archeologického 
múzea a tiež do zámku v Salle. 

A počuli ste o meste Lancia-
no? Je to mesto zázraku. Miestny 
kostol uchováva pozostatky hos-
tie, ktorá začala krvácať a zme-
nila sa na ľudské pozostatky. 

Projekt Zelená Európa vstú-
pil do svojej poslednej etapy. Po-
čas troch rokov svojho trvania 
nám umožnil dostať sa do ob-
lastí, ktoré pre bežných turistov 
nie sú také známe. Vďaka nemu 
sme nadviazali kontakty s no-
vými ľuďmi, dozvedeli sa o spô-
sobe života iných národov. I my 
sme sa snažili ukázať krásy 
a osobitosti nášho regiónu a ve-
ríme, že s našimi partnermi zo-
staneme v kontakte a budeme 
aj naďalej spolupracovať.

Mgr. Ivana Biačková, 
koordinátorka projektu

V piatok 11. apríla bol Deň 
narcisov. V Základnej škole 
na Švermovej ulici sa konala ve-
rejná zbierka s názvom „Liga pro-
ti rakovine“. Žiaci si zakúpili žltý 
kvietok – narcis, symbol nádeje, 
čím sa zapojili do tejto zbierky. 
Vytvorili dobrovoľné hliadky 
zo žiakov 7.A triedy:1. hliadka: K. 
Zubková, M. Bencuľák, M. Pavlo, 
2. hliadka: Ľ. Peksová, J. Vojna, 3. 
hliadka: M. Švárna, B. Faťolová, 
M. Pallai, P. Herman, 4. hliad-
ka: V. Fedorová, S. Bodnárová, 

N. Lukáčová, P. Hasara, 5. hliad-
ka: Z. Olexová, M. Adamčíková, 
L. Marinčáková, R. Nazarej.

Pod pedagogickým do-
zorom učiteľky V. Szabóovej, 
ktorá bola zodpovedná za celý 
priebeh akcie, vyzbierali v škole 
a na jednotlivých stanovištiach 
v meste krásnu sumu 23 407Sk. 
Touto cestou chceme srdečne 
poďakovať im, ale aj všetkým, 
ktorí finančne prispeli do tejto 
verejnoprospešnej zbierky. 

Mgr. Valéria Szabóová

symbol nádeje v zš

Mestský úrad v Michalovciach a Mestské kultúrne stredisko
Vás pozývajú na

stretnutie dôchodcov mesta Michalovce pri príležitosti
DŇA MAtiEk

ktoré sa uskutočni 14. mája 2008 (streda) o 17,00 hod.
vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska

V kultúrnom programe, ktorý je venovaný iba dôchodcom mesta 
vystúpi: 

DYCHOVÁ HUDBA VYCHODŇARE z Humenného so svojimi sólistami
Vstup pre dôchodcov mesta na toto stretnutie je voľný.

Súťaž pre fajčiarov „Prestaň 
a vyhraj“ je najrozšírenejšie 
podujatie na podporu nefajče-
nia metódou, ktorá sa osved-
čila v najrôznejších krajinách 
sveta. Cieľom súťaže je motivo-
vať fajčiarov k zmene životné-
ho štýlu a urobiť tak niečo pre 
vlastné zdravie i zdravie vlast-
nej rodiny.

Základným pravidlom sú-
ťaže (vek najmenej 18 rokov) 
je od 1. mája do 31. mája 2008 
zanechať užívanie tabakových 
výrobkov. Motiváciou na pri-
hlásenie sa do súťaže je popri 
zdravotnom úspechu i mož-
nosť získať hodnotné ceny 
(tlakomer + 10000 Sk, welnes 
víkend v hoteli Kaskády v hod-
note 10000 Sk pre 2 osoby 
a rekondičný pobyt v hodnote 
5000 Sk).

Podrobnosti  o  tejto  celo-
slovenskej  súťaži  sú uverejne-
né na www.uvzsr.sk.

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Michalovciach 
pripravil v rámci celoštátnej 
súťaže aj miestnu akciu, pri 
ktorej sa bude usilovať oslo-
viť študentov škôl v okrese 
Michalovce a Sobrance, aby 
prihlásili do tejto súťaže svo-
jich fajčiacich rodičov, alebo 
starších súrodencov. Možno 

práve ich oslovením ochrá-
nia svojich blízkych pred ťaž-
kým ochorením a upevnia ich 
zdravie pre ďalšie roky života. 
Po ukončení súťaže 31. mája 
2008 bude jeden zo študentov 
vyžrebovaný a získa od nášho 
sponzora hodnotnú cenu – 10 
voľných vstupov do soľnej jas-
kyne v Michalovciach.

Bližšie  a  podrobnejšie  in-
formácie o tejto miestnej ak-
cii získate na webovej stránke 
RÚVZ Michalovce www.ruvz-
mi.sk a od našich odborníkov 
telefonicky, e-mailom i osobne 
na Regionálnom úrade verej-
ného zdravotníctva v Micha-
lovciach, S.Chalupku 5.

Aktívne fajčenie dokázateľ-
ne spôsobuje viac ako 24 cho-
rôb, 8 až 12 násobne zvyšuje 
riziko pľúcnej rakoviny, ohro-
zuje srdce, pečeň, pankreas, 
žalúdok, cievy, kosti, svalstvo. 
Nebezpečné a nepríjemné je aj 
pasívne fajčenie.

Prečo prestať fajčiť? Okrem 
získania závažných chronických 
ochorení, s každou cigaretou si 
skracujeme život asi o 5 minút, 
v rámci ľudského života celkovo 
asi o 8 rokov. Stojí nám to zato?

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

RÚVZ Michalovce 

Prestaň a vyhraj
– súťaž pre fajčiarov

http://www.uvzsr.sk
http://www.ruvzmi.sk
http://www.ruvzmi.sk


� šPoRt – iNzERCiA

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny pondelok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, zodp. redaktorka: 
Ing. Iveta Palečková, členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková, Michal Oros. Inzercia: Viera Klaciková. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý piatok v párnom 
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, Nám. osloboditeľov, 071 01, č. dverí 219 a 225. Tel.: redakcia – 6864 219, inzercia – 6864 225. Fax.: 6443 520,  
e-mail: paleckova@msumi.sk, klacikova@msumi.sk, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje Kapa Press a redakcia. Vychádza v náklade 2500 kusov. Informácie 
o predplatnom poskytne a objednávky prijíma redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené Východoslovenským riaditeľstvom pôšt Košice č. j. 833-OPČ-1995 zo dňa 10. 3. 1995. Sadzba:  
Media Group, s.r.o. Tlač: SCHMIT – PRESS, s.r.o., Hviezdoslavova 26, Michalovce. Tel.: 056/6424 254. Registrované okresným úradom, oddelením regionálneho rozvoja, registračné č. 93/1992.

Podvihorlatský maratón

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60

tel.: 0915 357 944
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ponúkame nadštandardný príjem

V mesiacoch apríl  a  máj 
štatistický úrad vykoná na ce-
lom území Slovenskej republiky 
zisťovanie o informačných a ko-
munikačných technológiách 
v domácnostiach, ktoré je súčas-
ťou medzinárodného projektu. 
Realizuje sa vo všetkých kraji-
nách Európskej únie podľa jed-
notného dotazníka. Jeho cieľom 
je získať základné informácie 
o úrovni vybavenosti domác-
ností informačnými a komuni-
kačnými technológiami (telefó-
ny, osobné počítače, internet), 
využívanie osobných počítačov, 
použitie internetu, nákup a pre-
daj tovarov cez internet a pod.

Zisťovanie sa vykonáva 
vo vybraných obciach a mes-

tách Slovenska, spolu v 4500 
domácnostiach, formou osob-
nej návštevy zamestnanca šta-
tistického úradu. V Košickom 
kraji bolo do zisťovania vy-
braných 645 domácností v 24 
obciach a mestách. V našom 
meste sa vykoná u 52 respon-
dentov. Zamestnanec ŠÚ SR 
sa pri každej návšteve preukáže 
Poverením opytovateľa pre zis-
ťovanie IKT.

Údaje, ktoré domácnosti 
uvedú v dotazníku, sú chránené 
v zmysle zákona č. 540/2001 Z. 
z. o štátnej štatistike. Výsledky 
zisťovania sa využijú výlučne 
pre potreby Štatistického úradu 
SR a európskeho štatistického 
systému.

Michalovské hádzanárky, 
účastníčky najvyššej súťa-
že odohrali prvé dva zápasy 
play-off proti ŠKP Bratislava. 
Oba sa uskutočnili v micha-
lovskej „starej“ športovej hale. 
V úvodnom súboji výrazne 
oslabené Michalovčanky (bez 
zranených Cinovej, Dittelovej 
a Kalaninovej) zdolali brati-
slavského súpera 29:24 (15:13). 
Pred vypredaným hľadiskom 
podali výborný výkon. Strelec-
ky sa zaskvela spojka Tobiášo-
vá, autorka dvanástich gólov. 
Iuventa bola pozorná aj v ob-
rane. V druhom zápolení jej 
už postupne dochádzali sily 

a celku z hlavného mesta pod-
ľahla 25:28 (10:15). Hoci počas 
merania síl Michalovce pre-
hrávali aj o šesť - sedem gólov, 
päť minút pred koncom znížili 
na 23:24. Záver im však nevy-
šiel, a tak prehrali. Po dvoch 
stretnutiach je stav zápasovej 
série nerozhodný 1:1. Ďalšie 
dva zápasy sa odohrajú 22. 
a 23.apríla v Bratislave. Ak by 
naše dievčatá vyhrali čo i len 
jeden z nich, vynútili by si roz-
hodujúci piaty súboj na domá-
cej palubovke. Ten je napláno-
vaný na stredu 30.apríla. Víťaz 
tejto série postupuje do finále 
súťaže.                                 (crn)

Klub Slovenského zväzu vo-
jakov v zálohe v Michalovciach 
pripravil 6. apríla streleckú sú-
ťaž v Porube pod Vihorlatom 
na počesť svojho dlhoročného 
predsedu a organizátora ako 
IV. ročník jeho memoriálu. 
Na úvod preteku privítala 
dcérka nebohého Gustáva Bo-
dajlu Ivonka s manželom 48 
strelcov z Michaloviec, Poruby 
pod Vihorlatom, Košíc a Pre-
šova.

Súťažilo sa v streľbe zo sa-
mopalu vz. 58 na vzdialenosť 
50 metrov v polohách pole-
žiačky, postojačky a pokľa-
čiačky po 5 výstreloch v kaž-
dej polohe. Druhou disciplí-
nou bola streľba z veľkokalib-

rových pištolí postojačky 15 
výstrelov na vzdialenosť 25 
metrov do terčov 135 P. Tre-
ťou disciplínou bola pištoľová 
streľba 10 výstrelov na 5 figu-
rín rozmiestnených na vzdia-
lenosť od 30 do 50 metrov, 
padajúcich po zásahu v čase 
do 120 sekúnd.

Víťazom memoriálu sa stal 
Vladimír Hamadej z Michalo-
viec so 463,19 bodmi. Druhý 
bol Roman Kondáš z Micha-
loviec so 448,35 bodmi, tretie 
miesto obsadil Maroš Halecký 
z Prešova so 431,17 bodmi.

Na záver odovzdal riaditeľ 
preteku Ing. Kristián Dacej ví-
ťazom diplomy a ceny.

I. Galský

iuVENtA NEsklAMAlA

Memoriál Gustáva Bodajlu 
v streľbe

Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

•  Predám trojizbový byt na Ukrajinskej za Lídlom. Tel. 628 1154 
al. 0918 894 671

zamestnanie:
•   Zabehnutá účtovnícka firma v Michalovciach prijme účtovníčku 

aj bez praxe. Tel. 0905 693 740
•  Prijmem pedikérku aj so živnostenským listom. 
 Tel. 0908 362 812
•  Prijmeme do TPP aj na ŽL elektromontérov, zámočníkov, že-

lezobetonárov, pomocných robotníkov. Práca v ČR a SR. 
 Tel. 0905 495 225

Rôzne:
•   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

•   Kúpim  staré  motorky, aj nekompletné, náhradné diely, platí 
stále. 0903 022 227, 0918 981 514

• Predám liatinové záhradné stoly a stoličky sada 5 000,- Sk. 
 Tel: 054/7522813
•   Predám automatické zubárske kreslo vhodné aj do kozmetiky 

alebo do domácnosti na polohovanie ležiaceho pacienta. Cena 
dohodou. Tel. 054/7522813

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

Prvoligoví futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce v ostat-
nom majstrovskom stretnutí 
sa predstavili v Prievidzi. Pre-
hrali hladko 2:0 (1:0). V nedeľu 

27. apríla o 10:30 hod. zohra-
jú tradičné zemplínske derby. 
Súperom im bude celok HFC 
Humenné. Potom o týždeň po-
cestujú do Lučenca.         -(ka)-

V Prievidzi prehra

Predám
tatranský

Profil
perodrážku, brúsený
I. trieda do 140,- Sk 
II. trieda - 115,- Sk

Doveziem. 0915 863 227

štatistický úrad vykoná 
ďalšie zisťovanie

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: Ing. Jozef DOLEŽAL,
vedúci odboru hospodárenia s majetkom mesta MsÚ

Moderuje: Viera Pakánová
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach o 18.00 hod.

ZÁZnAM 
Semifinálové stretnutie Play-off interligy WHILL 

ŠKP Bratislava – IUVENTA Michalovce od nedele o 14.00 hod.

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

V telocvični Základnej 
školy na Krymskej ulici sa 18. 
apríla 2008 uskutočnil 1. roč-
ník mini futbalového turnaja 
CIVIL CUP 2008, organizá-
torom ktorého bol Daňový 
úrad v Michalovciach. Pozva-
nie na turnaj prijali družstvá 
Mestského úradu Michalovce, 
Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny Michalovce, Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru 
SR Michalovce a samotný or-
ganizátor turnaja Daňový úrad 
Michalovce.

Hralo sa systémom každý 
s každým. Víťazom sa stalo 
družstvo Daňového úradu, 
pred Okresným riaditeľstvom 
PZ SR a Úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny.

Výsledky jednotlivých zá-
pasov boli nasledovné: OR OZ 
- DÚ 0:5, MsÚ - ÚPSVaR 3:4, 
PR PZ - ÚPSVaR 1:5, MsÚ 
- DÚ 3:4, OR PZ - MsÚ 9:2, 
ÚPSVaR - DÚ 1:2.

Ivan Pšenko

V jarnej časti ,10.kola III.A 
triedy ŠK Vrbovec MI na do-
mácom ihrisku prehral s Ku-
sínom 2:4/1:1/. Stretnutie roz-
hodoval domáci laik. Napriek 
rozpačitému začiatku a hneď 
v úvode inkasovanému gólu 
„starí páni“ naberali po zimnej 
prestávke druhý dych, ale vždy 
im chýbal ten povestný krôčik 
a kúsok šťastia.

Kladom stretnutia bola vôľa 
domácich po víťazstve.

                      Ján Paľo

šk Vrbovec Mi 
v jarnej časti

CiVil CuP �008

Atletický klub Michalov-
ce pod patronátom Mestské-
ho úradu v Michalovciach 
a za spolupráce MsKS, Gymná-
zia P. Horova, Matice slovenskej 
a TaZS, bol dňa 19. apríla 2008 
organizátorom už 24.  ročníka 
Podvihorlatského  maratónu 
a 3.ročníka In-Line maratónu 
na  korčuliach. Za veľmi ne-
priaznivých poveternostných 
podmienok v 7 vekových kate-
góriách štartovalo celkovo 110 
pretekárov, z toho bolo 49 ma-
ratóncov a 61 korčuliarov.

Medzi bežcami minuloroč-
né víťazstvo na maratónskej 
trati obhájil Vladislav Lipovský 
z MBO Oparm Strážske časom 
2:41,47 hod. Medzi ženami bola 

najrýchlejšia Erika Billá z BK 
Steel Košice časom 3:48,45 
hod. pred Alžbetou Tiszovou 
z Tube Cims Košice a Zlaticou 
Semanovou z O5 BK. Majstrom 
okresov Michalovce a Sobrance 
sa stal Vladislav Lipovský pred 
Jozefom Jurom z OŠK Vinné 
a Jozefom Vargovičom z MBO 
Oparm Strážske. 

Medzi korčuliarmi bol naj-
rýchlejší Milan Križan z In Line 
BSS Bratislava časom 1:24,12 hod, 
medzi ženami dominovala Rená-
ta Karabová časom 1:33,54 hod.

Sprievodnými akciami po-
čas maratónov boli i detské 
súťaže v In-Line na korčuliach, 
v ktorých sa zúčastnilo 40 detí.

Ivan Pšenko

meSto michalovce
p  o  n  ú  k  a

bYt do nájmu 
v zmysle VZN č.70/2003 

o nájme bytov.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v 
termíne od 21. 4. 2008 do 9. 5. 2008.

Byt:
Ul.: prof. Hlaváča, blok: I/A

počet izieb: 2
poschodie: 3., číslo bytu: 2

Bližšie informácie:
JUDr. V. Danko

tel.: 056-6864 190

Víťazné družstvo I. ročníka Civil cup – Daňový úrad Michalovce
Foto: ivpa

Štart Podvihorlatského maratónu                            Foto: Gabriel Dorič


