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Desiate rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v utorok 24. júna 2008 
v zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. 

Úsmev je svetlo, 
ktoré pri pohľade do očí 
naznačí, že srdce je doma
L. Schmidt

rokovalo mestské zastupiteľstvo

Po  úvodných  správach 
o  prijatých  uzneseniach  mest-
skej  rady  za  obdobie  máj  až 
jún  2008,  riešení  interpelácii 
poslancov a výsledkoch kontro-
ly,  sa  poslanecký  zbor  venoval 
činnosti mestskej autobuso-
vej dopravy v Michalovciach 
za  rok  2007  a  výsledkom  kon-
troly  poskytovania  výkonov 
mestskej  autobusovej  dopravy 
vo  verejnom  záujme  v  meste. 
Z  predložených  materiálov  vy-
plynulo,  že  mesto  Michalovce 
v  zmysle  Vyhlášky  č.  151/2003 
Z.z.  uhradí  SAD  Michalovce 
628  tis.  Sk  ako  stratu  vo  ve-
rejnom  záujme  a  442  tis.  Sk 
ako  primeraný  zisk  v  zmysle 
Zmluvy o výkone vo verejnom 
záujme v mestskej  autobusovej 
doprave za rok 2007.

Ďalším  bodom  bol  návrh 
na  vydanie publikácie o T. J. 
Moussonovi.  Odsúhlasením 
predloženého návrhu zastupiteľ-
stvo  umožnilo  začať  s  prácami 
na príprave a vydaní publikácie 

o  maliarovi,  ktorý  bol  zaniete-
ným  pozorovateľom  tunajšieho 
kraja a ľudu a prežil na Zemplíne 
33 rokov. Mestské zastupiteľstvo 
zobralo  na  vedomie  informa-
tívnu správu o pripravovaných 
a realizovaných investičných 
akciách v meste. Medzi najväč-
šie  z  nich  určite  patrí  výstavba 
malometrážnych  bytov,  ktoré 
sa  v  týchto  dňoch  začali  stavať 
na Masarykovej ulici.

Zastupiteľstvo  pokračovalo 
odsúhlasením  žiadostí o ne-
návratný finančný príspevok 
na  realizáciu  projektov  „Svie-
time  úsporne  a  spoľahlivo“ 
a  „Rozšírenie  separácie  odpa-
dov  a  modernizácia  triediacej 
linky odpadov“.

Poslanci  následne  odsú-
hlasili  rozpočtové opatrenie 
a predaj pozemkov zastava-
ných garážami  v  lokalitách 
Ulice  špitálskej  a  Ulice  okruž-
nej – Zekon, pri blokoch O2, S2 
a pri Arece. Poslanci sa obozná-
mili aj s výsledkami výberových 

konaní  na  prenájom  nebyto-
vých  priestorov  a  pozemkov 
v majetku mesta.

Nasledovala  diskusia  o  ná-
vrhu zmien a doplnkov Vše-
obecne záväzného nariadenia 
MsZ Michalovce č. 101 o určení 
sadzieb a stanovení podmienok 
za prenájom nebytových pries-
torov,  pozemkov  a  hnuteľného 
majetku  vo  vlastníctve  mesta 
Michalovce a VZN č. 85 o po-
skytovaní  dotácií  z  rozpočtu 
mesta.  Obidve  zmeny  poslanci 
schválili.

Po odobrení dodatku k orga-
nizačnej štruktúre škôl prejed-
návali  plán  kontrolnej  činnosti 
a  harmonogramy  zasadnutí 
MsZ, MsR, jednotlivých komisií 
a  redakčnej  rady  Michalovčan 
na druhý polrok 2008. 

Záver  patril  interpeláciám 
poslancov  a  diskusii,  v  ktorej 
sa  najviac  hovorilo  o  bezpeč-
nosti  a  dodržiavaní  poriadku 
a čistoty v našom meste.

Iveta Palečková

V dňoch 27. – 29. júna sa primá-
tor Viliam Záhorčák spolu s po-
slankyňou mestského zastupiteľ-
stva Janou Cibereovou a hlavnou 
kontrolórkou Martou Bobovní-
kovou zúčastnili osláv družobné-
ho mesta Jaroslaw v Poľsku. Na 
slávnostnom prijatí u primátora 
mesta Jaroslaw - Andrzeja Wyc-
zawskieho sa zúčastnili aj dele-
gácie ďalších družobných miest  
Humenné a primátor francúzske-
ho mesta Orange s manželkou.

Rada športových klubov sa dňa 
23. júna 2008 zišla na svojom 5. 
zasadnutí. Vyhodnotila 38. roč-
ník Veľkej ceny mesta Michalovce 
v jude žiakov a žiačok, 4. ročník 
medzinárodného basketbalové-
ho turnaja krajín Vyšegradskej 
štvorky, 26. ročník Mestskej špor-
tovej olympiády michalovských 
ZŠ. Nosným bodom programu 
bolo prejednanie návrhov zo stra-
ny športových klubov na udelenie 
Ceny primátora mesta.

Od 18 hodiny sa na tribúne pred 6. ZŠ vyšantili v kultúrnom prog-
rame deti materských a základných škôl. V nádhernej diváckej kulise 
bol program aplaudovaný do neskorých večerných hodín

Počas programu Dňa Južanov sa prezentovali módnou prehliadkou štu-
denti Súkromnej strednej priemyselnej školy odevnej svojimi prácami.

Foto: M. Oros

aj južania mali svoj deň

OZNAM
MESTSKÉ KÚPALISKO

BUDE OTVORENÉ AJ V LETNÝCH MESIACOCH
OD 1. júla do 31. augusta

S MOŽNOSŤOU OPAĽOVANIA SA NA TRÁVNATEJ PLOCHE 
V AREÁLI KÚPALISKA

OTVÁRACIE HODINY: UTOROK – NEDEĽA
 od 10.00 hod. do 18.00 hod. 

VSTUPNÉ ZA 1 OSOBU: 50,- Sk
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup zdarma. 

Možnosť zapožičania si lehátka /v cene vstupného/. 

V  duchu  tohto  krásneho 
motta niesli sa oslavy 30. vý-
ročia založenia MŠ na Okruž-
nel  ulici  v  Michalovciach. 

Toto okrúhle jubileum si pri-
pomenuli  všetci  bývalí  aj  sú-
časní zamestnanci školy a po-
zvaní  hostia:  primátor  mesta 
Viliam  Záhorčák,  zástupca 
primátora  MUDr.  Benjamín 
Bančej,    metodička  Mgr.  Ju-
liana Pregová z odboru  škol-
stva,  poslanci  mestského 
zastupiteľstva,  rodičia  a  ich 
malé ratolesti, ktoré všetkých 
potešili  nádherným  kultúr-

nym  programom.  Riaditeľka 
MŠ Melánia Kelemenová po-
ďakovala  všetkým  rodičom 
za  aktívnu  spoluprácu,  mo-

rálnu  i  finančnú  podporu. 
Osobitne  poďakovala  mestu 
Michalovce  a  odboru  škol-
stva za spoluprácu a vytvára-
nie  dobrých  podmienok  pre 
chod materskej školy a vyslo-
vila želanie, aby ešte veľa detí 
prežilo  v  tejto  škôlke  krásne 
chvíle  detstva  pod  vedením 
pedagógov, pre ktorých je ich 
práca poslaním.

B. Želinská

Na slávnostnom otvorení Dňa Južanov prijali účasť poslanci za uve-
dený volebný obvod, riaditelia základných škôl, riaditeľky materských 
škôl a riaditeľ súkromnej odevnej školy.

Športová časť od 16 do 18 hodiny sa udiala v nových priestoroch škol-
ského ihriska na šiestej základnej škole. Deti s rodičmi si vyskúšali 
umelý povrch na futbalovom ihrisku.

Pri príležitosti osláv 30. výročia založenia MŠ na Okružnej ulici 
odovzdal primátor Viliam Záhorčák Plaketu mesta riaditeľke ma-
terskej školy Melánii Kelemenovej.                                                    

materská škola oslavovala

,,Veselá vrava, plno kvetov, stisky rúk a objatia, slová čo sa ne-
stratia, lež nájdu miesto v srdci toho, komu patria tieto chvíle, 
prinesú lásku, šťastie, radosť z udalosti vzácnej, milej“



�aktuality – názory
z pera viceprimátoraaktivity primátora Poriadok a bezpečnosť v meste

23.6.   zasadnutie poslaneckého klubu 
24.6.  rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
27.6.   účasť na oslavách družobného mesta Jaroslaw v Poľsku
28.6.   účasť na oslavách družobného mesta Jaroslaw v Poľsku
29.6.   účasť na oslavách družobného mesta Jaroslaw v Poľsku
1.7.    rokovanie k II. tlakovému pásmu na sídlisku Východ
1.7.   prijatie úspešných reprezentantov mesta a Slovenska 
  na medzinárodnom turnaji E.A.S.I. v Rakúsku
4.7.    porada primátora
4.7.    rokovanie s predstaviteľmi KSK
5.7.    otvorenie Memoriálu Štefana Nadzama
5.7.    prijatie predstaviteľov kresťanských cirkví
5.7.    účasť na bohoslužbe na Námestí osloboditeľov 
  pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

Všetko, čo sa deje okolo nás, či už v štáte alebo v meste, v koneč-
nom dôsledku ovplyvňuje život každého občana. Každý občan svojou 
aktivitou, svojím správaním, vplýva na svoje okolie samozrejme nie-
len v zmysle pozitívnom, ale aj negatívnom. Ak sa niekto stará o svoje 
okolie a skrášľuje ho, vytvára vhodné prostredie nielen pre seba, ale 
aj pre svojich spoluobčanov.

Sú medzi nami aj občania s ľahostajným postojom a malá skupi-
na, pre ktorých postoj nazvaný vandalizmus, je skôr lichôtkou, ako 
správnym pomenovaním ich správania sa.Videli sme to svojho času 
pri a po rekonštrukcii centrálnej pešej zóny. Čerstvo vysadené vzrastlé 
stromy sa stali terčom nežiaducich zásahov tiež milovníkov prírody. 
Vtedy pomohol čerstvo namontovaný kamerový systém v meste, ktorý 
včas upozornil príslušníkov mestskej polície, aby zabránili pustošeniu.

Dnes už uvedenú skutočnosť vnímame ako realitu, ktorá pomá-
ha pri zamedzovaní ďalšieho ničenia. Dnes sme na začiatku ďalšieho 
procesu zlepšovania poriadku a bezpečnosti na území mesta.

Od 1. júla 2008 mesto zavádza dvadsaťštyrihodinovú službu mest-
skej polície. Tejto novinke vo  fungovaní mestskej polície predchádzalo 
strategické rozhodnutie mestského zastupiteľstva pred polrokom, keď 
prijalo uznesenie o rozšírení počtu policajtov v mestskej polícii.

Prebehol proces výberového konania na miesta policajtov, ich vy-
školenie v príslušnom školiacom mieste. V posledných dňoch mesiaca 
jún ich návrat zo školy s mimoriadne dobrými výsledkami. Pri ich 
slávnostnom zaradzovaní do radov mestskej polície bolo konštatova-
né, že okrem dobrých výsledkov v škole, sú medzi nimi aj dve prísluš-
níčky nežného pohlavia.

Pre občanov Michaloviec to znamená pocit lepšej bezpečnosti 
a aj možnosti obrátiť sa v prípade potreby na príslušníkov mestskej 
polície aj po 22 hodine a aj v sobotu a nedeľu. Táto služba sa stáva 
totiž nepretržitou. Rovnako funkčným ostáva známe bezplatné číslo 
159 v hociktorú dobu, ak to občan pre zabezpečenie poriadku a bez-
pečnosti potrebuje.

V ďalšom kroku pre zlepšenie bezpečnosti bude zavedenie pultu 
centrálnej ochrany pre potenciálne objekty na území mesta. Možnosti 
napojenia budú nielen pre mestské objekty, ale aj pre podnikateľské 
subjekty a pre zabezpečenie bytov občanov. 

Práve stála služba mestskej polície je predpokladom, aby sme 
aj túto službu verejnosti mohli na území mesta zaviesť. Ostáva len 
dúfať, že už samotná prítomnosť mestskej polície povedie k rozmysle-
niu si tých, ktorých verejný poriadok veľmi nezaujíma, od mnohých 
negatívnych správaní sa .

Tam, kde to nepomôže, bude musieť mestská polícia zasiahnuť pre 
udržanie poriadku a bezpečnosti občanov. Verím, že sa stretne pri 
svojej činnosti s pochopením a podporou od občanov.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

mestská polícia posilnila 
svoje rady

z poslaneckých interpelácií

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

žIHADLO
Hostia: MUDr. R. žaludková a Ing. J. Borovka
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach 

vždy o 18.00 hod.

zázNaM
od nedele o 14.00 hod.

Ekumenická slávnosť – pri príležitosti sviatku
sv. Cyrila a Metoda

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

NOvINy MIstRAL sLeDUJte NA

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

V súlade so vzdelávacím programom odbornej prípravy 
príslušníkov obecnej polície schváleným Ministerstvom 
vnútra SR Mestská polícia Michalovce prostredníctvom 
Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice zrealizo-
vala odbornú prípravu novoprijatých príslušníkov MsP.

Interpelácie poslancov predložené na IX. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa us-
kutočnilo 29. apríla 2008 (pokračovanie)

Ing. VladIMír Braník:
Chcem vyzdvihnúť postup TaZS mesta Michalovce pri realizácii 

kosieb verejných priestranstiev v tohtoročnej sezóne. avšak musím 
spomenúť pripomienky občanov a to opodstatnené, ohľadom zberu 
pokosenej zelenej hmoty, ktorá vo väčšine prípadov ostáva na mieste 
kosby. následne dochádza, a to aj pri samotnej kosbe, k znečisťova-
niu chodníkov a komunikácií a čo je nemenej dôležité, aj k zanášaniu 
uličných vpustí, čo následne zhoršuje odtokové vpuste jednotlivých 
lokalít. na základe uvedeného by som chcel požiadať TaZS, aby ve-
novali zvýšenú pozornosť zberu pokosenej hmoty ihneď po kosbe. 
Zároveň v prípade dopĺňania techniky by som odporučil prednostne 
nakupovať kosačky so zbernými košmi, čím nebude dochádzať k zne-
čisťovaniu okolia a zároveň dôjde k úspore mzdových prostriedkov 
potrebných na zabezpečenie zberu pokosenej trávy a čistenia chod-
níkov a ciest. 

Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján 
Džugan:

Súčasná  kosiaca  technika  TaZS  neumožňuje  zber  pokosenej  trávy, 
preto  dochádza  pri  kosení  k  znečisťovaniu  ciest  a  chodníkov,  ktoré 
sa následne musia zametať a čistiť. V priebehu roka 2008 TaZS plánujú 
kúpu kosačky so zberným košom. 

MUdr. JoZEf MakohUS:
na základe podnetu dotknutých občanov na nároží ulíc Vajan-

ského a gen. Petrova, kde sídli závod Povodie Bodrogu a hornádu 
(PBah), žiadam o urýchlené riešenie neúnosnej kolíznej dopravnej 
situácie na uvedenej križovatke. Zamestnanci závodu PBah pre ne-
dostatok parkovacích miest v závode parkujú priamo v križovatke, 
porušujú platné dopravné predpisy, bránia vozidlami v križovatke 
vo výhľade a preto dochádza veľmi často k dopravným nehodám s ná-
sledkom úrazov, poškodenia oplotenia a majetku domov občanov. 
riziko úrazu sa zvyšuje prítomnosťou materskej škôlky. Mestskej 
polícii na môj podnet v minulosti sa nedarí riešiť uvedený problém, 
preto žiadam o riešenie neúnosnej dopravnej situácie. Žiadam oslo-
viť závod PBah aj cestou dopravnej polície, aby vyriešil parkovanie 
v rámci areálu svojho závodu a upozornil zamestnancov na správne 
parkovanie. osadiť zn. „Zákaz parkovania“. Žiadam mestskú políciu 
kontrolovať parkovanie a dodržiavanie dopravných predpisov.

Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície Michalovce 
JUDr. Bartolomej Kudroč:.

Mestská polícia sa už danou problematikou zaoberala v roku 2007, 
konkrétne dňa 10. 09. 2007. Vykonala šetrenie ohľadom parkovania mo-
torových vozidiel v križovatke ulíc Vajanského – Gen. Petrova – Odbo-
járov, kde dochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti a ply-nulosti cestnej 
premávky. V predmetnej veci náčelník MsP JUDr. Bartolomej Kudroč 
sa stretol s riaditeľom Povodia Laborec Ing. Korinkom, aby dal vnútorný 
príkaz pre svojich zamestnancov na parkovanie v areáli povodia, prípad-
ne v smere jazdy na Ul. gen. Petrova, resp. na Ul. odbojárov. 

Dňa 31. 10. 2007 náčelník MsP jednal s pracovníkom MsÚ Michalov-
ce z odboru výstavby  Ing. Modrákom, ktorému boli poskytnuté mate-
riály z riešenia predmetného problému. Toho času MsP vykonáva počas 
výkonu služby nepravidelné kontroly predmetnej križovatky, z ktorých 
boli spracované úradné záznamy a fotodokumentácia, ktorá bude tvoriť 
prílohu. Počas kontrol hliadok MsP nebolo zistené porušenie pravidiel 
cestnej premávky zo strany vodičov motorových vozidiel. 

Problematike, ktorú ste uviedli vo svojej interpelácii, budeme naďalej 
venovať zvýšenú pozornosť, hlavne ráno, kedy je zvýšená premávka.

JaroSlaV koZák:
1. občania Ul. topolianskej sa pýtajú, kedy bude zrekonštruovaná 

autobusová čakáreň na ich ulici?
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján 

Džugan:
Ukončenie  zrekonštruovanej  autobusovej  čakárne  bude  do  30.  5. 

2008.
2. Žiada o zabezpečenie kosenia trávy v mestských častiach verej-

ných priestranstiev a cintorínov Močarany, Topolianska, Vrbovecká.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján 

Džugan:
Kosenie  na  území  mesta  Michalovce  prebieha  v  zmysle  harmono-

gramu, prvá kosba verejných priestranstiev na území celého mesta bude 
ukončená do 6. 6. 2008.

3. dať na vedomie TaZS, ktoré časti verejného priestranstva ko-
munikácie na Ul. topolianskej sú majetkom mesta.

Na interpeláciu odpovedal vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
MsÚ Ing. Jozef Doležal:

TaZS  Michalovce  boli  odovzdané  informácie  v  súlade  s  požiadav-
kou  interpelácie.  Bývalé  štátne  cesty  na  Ul.  topolianskej  a  Ul.  letnej 
boli  preradené  zo  siete  štátnych  ciest  do  siete  miestnych  komunikácií 
po dobudovaní obchvatu Michaloviec poza Ul. Topoliansku, čím sa stali 
majetkom mesta Michalovce. Správu týchto miestnych komunikácií vy-
konávajú TaZS mesta Michalovce a vedú ich vo svojej evidencii.

V priebehu štúdia si absolven-
ti  osvojili  teoretické  vedomosti 
a  praktické  zručnosti  potrebné 
na  výkon  ich  činnosti  tak,  aby 
úspešným  vykonaním  skúšok 
odbornej  spôsobilosti  prísluš-
níkov  obecnej  polície  v  súlade 
so  zákonom  plnili  všetky  úlohy 
obecnej  polície  pri  zabezpečo-
vaní  mestských  vecí  verejného 
poriadku,  ochrany  životného 
prostredia v meste, úlohy vyplý-
vajúce  zo  všeobecne  záväzných 
nariadení  mesta,  z  uznesení 
mestského zastupiteľstva a z roz-
hodnutí primátora mesta.

Odborná  príprava  pozostá-
vala z teoretickej  časti - osvoje-

ním si poznatkov z jednotlivých 
vyučovacích  okruhov  predme-
tu  právo  a  odborno-policajnej 
prípravy  -  služba  poriadko-
vej  polície,  služba  dopravnej 
polície,  kriminalistika,  etika 
a  psychológia  policajnej  práce. 
Praktická  časť  štúdia  bola  rea-
lizovaná  s  cieľom  nadobudnúť 
praktické zručnosti a návyky pri 
aplikácii  jednotlivých oprávne-
ní a pri vykonávaní zákrokov.

Som  presvedčený,  že  rozší-
rené rady mestských policajtov 
prispejú k zvýšeniu bezpečnosti 
občanov v Michalovciach.

JUDr. Bartolomej Kudroč, 
náčelník MsP

Podľa  Vladimíra  Bučka,  ko-
nateľa spoločnosti SCREEN ME-
DIA, s. r. o., ide o projekt, ktorého 
hlavným cieľom je umožniť ma-
lým  lokálnym  televíziám  dostať 
ich programy k širšiemu divácke-
mu  publiku.  Práve  vďaka  tomu-
to  projektu  by  sa  mala  situácia 
zmeniť.  Programy  vybraných 
východoslovenských  lokálnych 
televízií  budú  môcť  sledovať  di-
váci prostredníctvom nitrianskej 
regionálnej  televízie  CENTRAL. 
Programy  dodávané  spoločnos-
ťou  SCREEN  MEDIA,  s.  r.  o. 
bude TV CENTRAL vysielať pod 
názvom REGINA. Relácia Regina 
pozostáva  z  viacerých  samostat-

ných častí. Každá z nich sa venuje 
inému kraju. Diváci v nich uvidia 
produkciu  lokálnych  televízií 
z Michaloviec /TV Zemplín a TV 
Mistral/  Spišskej  Novej  Vsi  /TV 
Reduta/,  Popradu  /TV  Poprad/ 
a Levoče /TV Levoča/. Programy 
z  dielne  lokálnych  televízií  tak 
budú môcť diváci sledovať prak-
ticky  kdekoľvek.  “Signál je mož-
né naladiť na digitálnu satelitnú 
súpravu. Sledovať ho, napríklad, 
môžu všetci zákazníci spoločnosti 
DIGI TV. TV CENTRAL vysiela 
zo satelitu THOR 3, na frekvencii 
12, 169 GHz, horizontálna pola-
rizácia, SR 28000. 

Zdroj: SCREEN MEDIA, s. r. o. 

Novoprijatých členov mestskej polície predstavil zástupcovi primátora 
MUDr. Bančejovi náčelník mestskej polície JUDr. Kudroč.

satelitná tv Central 
z východného slovenska
O tom, čo sa deje na Zemplíne, Spiši či pod Tatrami, 
sa obyvatelia týchto regiónov budú môcť dozvedieť 
aj prostredníctvom satelitného televízneho vysielania TV 
CENTRAL. Stane sa tak vďaka projektu produkčnej spo-
ločnosti SCREEN MEDIA, s. r. o. Tá bude denne produko-
vať 180 min. blok informácií z východného Slovenska. 

z rokovania košického samosprávneho kraja
Poslanci  košického  samospravného  kraja 

sa na spoločnom rokovaní stretli 23. júna. Pre-
rokovali 28 bodov a trvalo im to skoro sedem 
hodín. Nezvyčajne dlhý čas rokovania zapri-
čínili hlavne tri body. Analýza nemocníc Ko-
šického  samospravného  kraja  (KSK),  Návrh 
na vytvorenie komisie na prípravu súťažných 
podmienok pre výber strategického partnera 
na  prevádzkovanie  nemocníc  vo  vlastníctve 
KSK,  Založenie  akciovej  spoločnosti  Ne-
mocnice  Š.  Kukuru  Michalovce  a.s.  a  návrh 
na zrušenie neziskovej organizácie Nemocni-
ca s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce n.o. 

Pre  upresnenie  pripomínam,  že  KSK  je 
zriaďovateľom  štyroch  nemocníc-  Spišská 
Nová  Ves,  Rožňava,  Trebišov  a  Michalovce. 
Prvé tri sú akciové spoločnosti. Michalovská 
nemocnica  je  nezisková  organizácia  s  10 % 
podielom mesta. Spočiatku nemocnice  fun-
govali ako príspevkové organizácie a od roku 

2005  sú  v  terajšej  právnej  forme.  Okrem 
iného sa  to prejavuje  tým, že nemocnice už 
prestali  vytvárať  ekonomickú  stratu.  Ako 
pacienti  tam  vidíme  stále  dosť  nedostatkov, 
preto  som  očakával,  že  KSK  bude  pokračo-
vať v trende zlepšovania činnosti nemocníc. 
Zabezpečenie  poskytovania  zdravotnických 
služieb je totiž originálna kompetencia kraja.

Kto  sleduje  situáciu  v  zdravotníctve, 
vie,  že  ročne  tade  prejde  okolo  100  mili-
árd  korún.  Potom  čo  vláda  obmedzila  zisk 
zdravotných  poisťovní,  presunul  sa  záujem 
finančných  skupín  na  nemocnice.  Ako  ob-
chodné spoločnosti môžu teraz vytvárať zisk. 
Preto  ma  vôbec  neprekvapil  návrh  koalície 
SMER-SD a SMK prenajať nemocnice strate-
gickému partnerovi najmenej na 20 rokov od 
1.1.2009. Podmienky prenájmu mala pôvod-
ne určiť komisia  s účasťou poslancov ANO, 
Smer-SD  a  SMK.  Zriadenie  komisie  však 

poslanci  odmietli  už  na  začiatku  pri  schva-
ľovaní  programu  rokovania  zastupiteľstva. 
Poslanci za KDH a SDKÚ-DS navrhovali vy-
užiť výsledky analýzy na vylepšovanie riade-
nia nemocníc pod dohľadom KSK. Je úplne 
logické,  že  súkromný  podnikateľský  subjekt 
v prvom rade pozerá na seba a na svoj zisk 
a až v druhom rade na dostupnosť a rozsah 
poskytovaných  služieb.  Pritom  v  žiadnom 
prípade nevloží do zdravotníctva svoje vlast-
né  zdroje.  Použije  len  finančné  prostriedky 
zo  zdravotného  poistenia  a  časť  si  ponechá 
ako  zisk.  Presne  tie  isté  finančné  prostried-
ky môže získať aj kraj a zisk znova  investo-
vať do zdravotníctva. Po dlhej diskusii nebol 
prenájom  nemocníc  schválený.  Vzhľadom 
na  lukratívnu  možnosť  podnikania  v  zdra-
votníctve, očakávam ešte ďalší pokus o pre-
nájom krajských nemocníc.

Ing. Jozef Bobík, poslanec KSK 
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COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo (región Vranov nad Topľou, Košice)
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (región Trebišov)

COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

nákupná poukážka
JEDNOTA

v hodnote 1.000 Sk

151x

elektrická
kosačka

100x

horský
bicykel

20x
kufrík

TROLLEY

motorový
skúter

4. 7. - 27. 7. 2008

opäť je tu pre Vás !

Nakúpte do 27.7.2008 nad 500 Sk, napíšte na pokladni ný blok
meno a adresu, vho te ho do 27.7.2008 do pripravenej schránky a vyhrajte!

Váš jednorázový nákup nad 500 Sk musí obsahova  aspo  3 akciové tovary alebo akciový tovar za 300 Sk.
A za jediný nákup môžu by  výherné kolesá vaše! Žrebovanie sa uskuto ní na jednotlivých spotrebných družstvách, a to do 31.8.2008.

KOLESOMÁNIA

20x

20x

Operačný program
Základná infraštruktúra

Stovky objektov na Slovensku získali vďaka 
Operačnému programu Základná infraštruktúra 
novú tvár prostredníctvom zrealizovaných
projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote
4,65 miliardy korún. Podpora Európskej únie 
pokračuje.  
Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný 
program a dať svojej obci novú tvár.

www.build.gov.sk
www.strukturalnefondy.sk

Tento projekt je fi nancovaný z prostriedkov EÚ. 

Stovky projektov obohatili
naše regióny

Šanca meniť
regióny k lepšiemu

pokračuje
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Založte si flexibilný sporiaci účet 

s 8% úrokom
0915 937 219
0904 252 416

Prijmeme spolupracovníkov

Chemkostav Michalovce, a. s.

 pONúkA NA preNájOM
 lukrAtívNe priestOry NA kOMerčNé 

účely 

o celkovej ploche 1100 m2 v novej športovej hale 
Chemkostav - Aréna v Michalovciach na Špitálskej ulici.

Doba prenájmu: minimálne 1 rok, horná hranica 
neobmedzená

Prenájom od: 1. 9. 2009, so záujemcom o prenájom 
bude uzatvorená zmluva o budúcej nájomnej zmluve 
Detaily: objekt sa nachádza na hranici centrálnej mest-

skej zóny s výborným prístupom vozidlom pre zásobova-
nie i parkovanie. Charakter objektu a jeho poloha zabez-
pečuje veľký počet potenciálnych zákazníkov. Nájomca 

má možnosť si prenajatý priestor upraviť podľa účelu 
prenájmu a v prípade záujmu o väčší priestor je možné 
jednotlivé priestory zlučovať. Zabezpečený samostatný 

odpočet spotreby energií a vody.

Ďalšie informácie: 
www.iuventa-zhk.sk • kontakt: 0911/106 229

Predám
tatranský 

Profil 
- perodrážku, brúsený

I. trieda do 140,- Sk
II. trieda - 115,- Sk

Doveziem
0915 863 227

Výhodné stavebné 
práce: 

- strechy, podkrovia, fasády

- odstraňovania vlhkosti

- sadrokartón, zemné práce

e-mail: johnk@centrum.sk

mobil: 0903 829 039Mestský futbalový klub
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE a.s.

Hviezdoslavova 5, 07101 Michalovce

prÍjme 
pracovníčku na polovičný úväzok. 
Náplň práce: pranie a upratovanie

Požadujeme: vzdelanie stredoškolské 
bez maturity, 

záujem o prácu, 
zmysel pre zodpovědnost.

Práca je vhodná aj pre dôchodcov a invalidních 
dôchodcov.

v prÍpade záujmu volajte t.Č.: 056/688���5, 
inG. Šoltinská

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

doplňovaČka
(V TAJNIČKE SA SKRÝVA ZEMPLÍNSKE PRÍSLOVIE, NACHÁDZA SA V DOLNOM RIADKU – TAJNIČKA V ZEMPLÍNČINE)

1. ZBAĽ • 2. AKURÁT • 3. POOKOPUJ • 4. CHEMICKÁ ZLÚČENÍNA NA VÝROBU SKLA (UHLIČITAN DRA-
SELNÝ)  • 5. TALIANSKY POLITIK  (ROMANO...)  • 6. TURISTICKÁ OBLASŤ NA POLOOSTROVE ISTRIA 
V  CHORVÁTSKU  • 7.  OPAK  NEPÁRNYCH  • 8.  BÝVALÝ  MICHALOVSKÝ  FUTBALOVÝ  TRÉNER  OKRES-
NÝCH SÚŤAŹÍ • 9. ŠPANIELSKE NÁRODNÉ JEDLO, PODOBNÉ NÁŠMU RIZOTU • 10. DRUH ORECHOV-
CA • 11. MANŽEL SOPHIE LORENOVEJ, (CARLO...) • 12. VYPADNI (HOVOR.) • 13. HMATOVÝ ÚSTROJ 
HMYZU  •  14. VODNÝ TOK  •  15. ĆESKÝ GRANÁT  • 16. DAJ POD HLADINU VODY  •  17. TURECKÁ PA-
MIATKARSKÁ LOKALITA • 18. FRANCÚZSKA METROPOLA • 19. OPROTI • 20. CHORVÁTSKE NÁRODNÉ 
JEDLO S ÚDENOU ŠUNKOU • 21. POZERAJ
 

POMÔCKY: 10. PEKAN • 17. PERGE
  AUTOR: DUŠAN KUDROČ

Zemplínske múzeum v Michalovciach / Východoslovenská galéria Košice

Ľubomír Purdeš
VŠEJEDINOSŤ

Kurátor výstavy Mgr. Peter Markovič

Vernisáž: 10. júla 20008 o 17.00 hod.
Výstava potrvá od 10. júla do 14. septembra 2008

Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1



5 kultúra – Školstvo

dva tÝždne v kultúre
mestské kultúrne stredisko

MIChaloVSkÝ organ
2. ročník koncertov organovej hudby

24. 7. 2008 o 19.00 hod. - Rímsko-katolícky kostol 
Narodenia Panny Márie

Na organe hrá prof. Roman Perucky (Poľsko)

VÝSTaVy:
Mária Kačírková – výstava obrazov

1. 7. 2008 – 14. 7. 2008 - Galéria MsKS

Peter Horváth – výstava obrazov a fotografií
15. 7. 2008 – 31. 7. 2008 - Galéria MsKS

program kina Centrum
9. – 10.7. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
21 oko BErIE /21/ USA /123 min./
/akčno-dobrodružný/  Premiéra
21: oko berie je inšpirovaný skutočným príbehom o skupine štu-
dentov  matematiky  na  M.I.T.  –  jednej  z  najprestížnejších  škôl 
v USA ako obrali Las Vegas o milióny. Ben Campbell  je plachý, 
ale vynikajúci študent M.I.T., ktorý potrebuje zaplatiť školné a od-
poveď nájde v kartách. Prizvali ho do skupiny najnadanejších štu-
dentov školy, ktorí každý víkend navštevujú Las Vegas vyzbrojení 
falošnými totožnosťami a know-how. 
Vstupné: 60,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky

11. – 12.7. piatok, sobota – 19,00 hod.    
13.7. nedeľa – 16,00 hod. a 19,00 hod.    
SISI & yETI  SRN /85 min./
/rodinná animovaná komédia/  Premiéra
...alebo  všetko,  čo  ste  chceli  vedieť  o  cisárovnej  Sisi,  ale  báli  ste 
sa  opýtať.  Sisi  a  Franz  sú  dokonalý  pár  v  dokonalom  cisárskom 
svete. Ani občasné panovnícke povinnosti  ich nemôžu vytrhnúť 
z  dokonalej  reality  vášnivého  manželského  spolunažívania.  Sisi, 
ktorá  svojím  šarmom  tromfne  aj  Marylin  Monroe  a  Franz,  ešte 
väčší „kľuďas“ ako Jack Sparrow si žijú šťastne, až kým sa jedného 
dňa nestane niečo nečakané: Yeti na príkaz Satana unesie „najk-
rajšiu“ ženu na svete – božskú Sisi! Animák, ktorý si koleduje o ža-
lobu  tvorcov  kinohitov  Titanic,  Piráti  z  Karibiku,  Pán  prsteňov, 
Trója i samotného Jamesa Bonda osobne. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing

16.7. streda – 19,30 hod.    
lET´S danCE 2 STrEET danCE   USA /100 min./
/tanečný romantický film/
Osemnásťročný  Patrick  študuje  na  Marylandskej  škole  umenia 
tanec. To, čo mu škola poskytuje, považuje však za príliš strnulé 
a  staromódne. Keď sa dopočuje o  legendárnej undergroundovej 
tanečnej súťaži, ktorá sa koná len raz za rok, chce sa na ňu dostať... 
V  tom  čase  začína  na  Marylandskej  škole  študovať  talentovaná 
Andie, ktorá patrí do favorizovanej skupiny v tanečnej súťaži. Po-
darí sa Patrickovi dostať na súťaž? Bude mu Andie ochotná po-
môcť? A čo láska? 
Vstupné: 59,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

17. – 19.7. štvrtok, piatok, sobota – 19,00 hod.    
20.7. nedeľa – 16,00 hod. a 19,00 hod.  
narnIa: PrInC kaSPIan  USA /149 min./ 
/dobrodružný rodinný veľkofilm/  Premiéra
Rok po neuveriteľných udalostiach „Leva, šatníku a čarodejnice“ 
súrodenci Pevensieovci opäť nečakane nájdu cestu do ríše Narnie. 
Nachádzajú však len ruiny a zisťujú, že v Narnii medzitým ubeh-
lo  1300  rokov.  Zlatý  vek  Narnie  sa  pominul  a  ríši,  ktorú  dobyli 
Telmarčania, nemilosrdne vládne kráľ Miraz. Súrodenci čoskoro 
stretávajú ďalšiu záhadnú postavu – právoplatného nástupcu tró-
nu, princa Kaspiana. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenský dabing

S p o m i e n k a

miCHalovČan inFormuje
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Mgr. Jánom Adamom 70-ročným
Júliusom Verbickým 92-ročným
Magdalénou Tobiašovou 73-ročnou
Michalom Bukoveckým 60-ročným

„Život končí, spomienka ostáva.“

Dňa 3. júla si pripomíname 15. výročie 
smrti nášho milovaného manžela, otca, 

dedka a pradedka pplk. vo výsl. 
ondrEJa MElIša

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

B l a h o ž e l a n i a
V týchto dňoch oslávil 

70-te narodeniny

ĽUdoVíT Egry

Všetko najlepšie mu praje kolektív 
výboru Jednoty dôchodcov.

Tieto krásne slová básne patria 
poetke Anne Garbinskej, autorke 
básnickej  zbierky  Štvorlístok. 
Spomienky  na  besedu  s  micha-
lovskou poetkou si navždy v sebe 
uchovajú  žiaci  Základnej  školy 
na  Ul.  Švermu  v  Michalovciach. 
Autorka knihy po roku opäť zaví-
tala na návštevu ku žiakom.

Anna  Garbinská  priblížila 
svoju  zbierku  Štvorlístok,  ktorej 
už  symbolický  názov  prezrádza, 
že sa skladá zo štyroch častí. Po-
etka v básnickej zbierke vykresľu-
je tými najkrajšími veršíkmi svoj 
rodný  kraj  -  Zemplín  s  láskou, 
akou to dokáže len človek nadov-
šetko milujúci svoju domovinu.

Druhá  časť  besedy  bola  ve-
novaná  životu  a  tvorbe  dvoch 

významných  osobností  Micha-
loviec,  maliara  T.  J.  Moussona 
a spisovateľa Gorazda Zvonické-
ho,  na  ktorého  počesť  je  pome-
novaná michalovská knižnica. 

V závere autorka predstavila 
svoju  novú  básnickú  zbierku, 
ktorú  si  onedlho  budú  môcť 
milovníci  literatúry  prečítať. 
Poetka  Anna  Garbinská  uká-
zala  žiakom,  účastníkom  bese-
dy, že láska k rodnému kraju je 
jeden z najlepších a najkrajších 
námetov pre každého básnika.

Žiakom sa beseda páčila, pre-
tože vďaka besedám so spisovateľ-
skou  osobnosťou  môžu  prenikať 
do tajov a zákutí  literatúry, ktoré 
im  dopodrobna  vysvetlí  len  sám 
autor.        Mgr. Lenka Nižníková

V sobotu 21. 6. 2008 sa us-
kutočnilo v našom meste stret-
nutie  abiturientov  IV.  B  triedy 
michalovského Gymnázia Pav-
la  Horova.  Z  pôvodného  poč-
tu 34 študentov sa na stretnutí 
zúčastnilo  12  absolventov  (17 
absolventov už nežije).

Stretnutie  abiturientov 
po 55-tich rokoch sa uskutoč-
nilo  v  reštaurácii  Zlatý  býk. 
Medzi  nimi  bolo  aj  niekoľko 
významných  osobností  nielen 
slovenského,  ale  aj  európske-
ho i svetového rozmeru. Napr. 
akademický  maliar  Štefan 
Bubán  svojou  tvorbou  pre-
klenul  hranice  mesta,  regiónu 
a  Slovenska.  Pravidelne  vys-
tavuje  svoje  diela  v  Japonsku, 
Francúzsku  a  ďalších  kraji-
nách  Európy  -  v  tomto  čase 
má stálu výstavu v sídle Rady 
Európy - v Bruseli.  Ing. Fran-
tišek  Jesenko  je  široko  uzná-
vaný  architekt,  ktorého  diela 
sú realizované v celom našom 
kraji.  Jeho  impozantným  die-
lom je budova Divadla Jonáša 
Záborského  v  centre  Prešova. 

Ing.  Alfonz  Torma  je  známy 
v  celej  Európe  ako  významný 
krajinný  architekt.  Ing.  Jozef 
Ivan  odviedol  významnú  prá-
cu  pri  projektovaní  ekológie 
krajiny. Doc. Ing. Michal Hav-
rila pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg na fakulte výrobných 
technológií TU Košice so síd-
lom v Prešove a pred viacerý-
mi  rokmi  vykonal  významnú 
priekopnícku  prácu  v  rozvoji 
robotizácie ako pracovník vte-
dajšieho  výskumného  ústavu 
VUKOV v Prešove.

Účastníci  stretnutia  si  veľ-
mi  milo  pospomínali  na  roky 
strávené  na  michalovskom 
gymnáziu, na svojich profeso-
rov, ktorí im každodenne všte-
povali  nielen  potrebné  vedo-
mosti,  ale  aj  základy  morálky 
a  etiky,  ktoré  sa  dnes  z  nášho 
života vytrácajú.

S veľkým uznaním konštato-
vali, že Michalovce - mesto ich 
gymnaziálneho štúdia - je dnes 
veľmi  pekné,  príjemné  a  celé 
centrum  mesta  (pešia  zóna)  je 
vysoko príťažlivá.

Rozchod  zo  stretnutia  bol 
poznamenaný  želaním,  aby 
sa  aspoň  v  takom  zdraví  ako 
dnes, opäť stretli o päť rokov. 

M. Havrila

Problematika  integrácie  slo-
venských škôl do celoeurópskeho 
vzdelávacieho  rámca  sa  realizuje 
prostredníctvom  medzinárod-
ných  projektov  podporovaných 
Európskou  komisiou  v  Bruseli 
a národnými kanceláriami v  jed-
notlivých členských krajinách EÚ.

V  rámci  tejto  spolupráce 
sa  konajú  aj  pracovné  stretnu-
tia  učiteľov,  riaditeľov  a  žiakov 
zapojených  európskych  škôl. 
Základné  a  stredné  školy  náš-
ho okresu  sa  aktívne podieľajú 
na  čerpaní  finančných  zdrojov 
EÚ pre školy a školské zariade-
nia  a  tak  mnohí  z  nich  repre-
zentujú  slovenský edukačný 

systém  a  náš  Zemplín  ďaleko 
za hranicami našej vlasti.

Slovenská  akademická  aso-
ciácia  pre  medzinárodnú  spo-
luprácu  v  Bratislave  schválila 
trojročný  projekt  Základnej 
školy  s  materskou  školou  F.J. 
Fugu vo Vinnom, ktorá sa zapo-
jila do podprogramu Školských 
partnerstiev,  svojím  projektom 
„Mýty,  legendy  a  rozprávky 
– cesta fantázie po Európe“. 

Projektové stretnutie učiteľov 
zapojených do spolupráce sa ko-
nalo v dňoch 7. – 13. júna 2008 
v  írskom  meste  Headford,  kde 
sa stretli účastníci z piatich zapo-
jených  krajín  –  z  Nórska,  Írska, 

Rakúska, Českej republiky a Slo-
vensko  reprezentovali  učiteľka 
anglického jazyka zo ZŠ s MŠ F. 
J. Fugu Vinné Mgr. Anna Hurčí-
ková  a  koordinátorka  projektu 
Mgr.  Slávka  Pasteľáková  z  Me-
todicko-pedagogického  centra 
v Prešove, ktoré v projekte parti-
cipuje ako asociovaný partner.

Program projektového stret-
nutia  bol  veľmi  pestrý.  Okrem 
stretnutí učiteľov bola možnosť 
navštíviť a vidieť historické pa-
miatky okolia – ako sú opátstva, 
hrady,  skanzen,  útesy  Moher, 
pobrežie  Atlantického  oceánu 
so  sledovaním  typickej  flóry 
a fauny.                                    S.P.

Osvienčim.  Aj  ja  som  tu 
bol.  Pred  pár  týždňami  s  par-
tiou  mojich  dobrých  kama-
rátov.  Ako  čerstvý  absolvent 
školy chcel som využiť ešte pár 
voľných  dní,  ktoré  mi  ostávali 
do  nástupu  do  môjho  prvého 
zamestnania.  Všetko  kvitlo, 
slnko svietilo.

Stál  som  na  pôde  najkrva-
vejšej  a  najkrutejšej  turistickej 
atrakcie v dejinách ľudstva.

Na  prvý  pohľad  obyčajné 
mesto  v  Poľsku.  Ale  na  jeho 
okraji sa okrem pohľadu zmenia 
aj pocity. Ostnaté drôty, tehlové 
budovy, opevnenia. Po prekro-
čení  brány  koncentračného 
tábora sa naše úsmevy a dobrá 
nálada z výletu začínajú strácať, 
či  skôr  premieňať  na  udivené 
tváre so smútkom v očiach. Bol 
to veľmi zlý pocit, keď sme krá-

čali  po  týchto  miestach  a  pred 
očami  sme  mali  všetky  fotky, 
filmy, príbehy tých ľudí.

Toľko smútku, bezmocnosti, 
ľudského  utrpenia,  všadeprí-
tomná  smrť  na  jednom  mieste. 
Už viem, prečo koncentračný tá-
bor.  Koncentrácia  bolesti  spred 
vyše šesťdesiatich rokov v člove-
ku doslova zatajovala dych. Keď 
ľudia prestávali byť ľuďmi a ľud-
skosť strácala význam.

Tí ľudia prežili peklo na ze-
mi. Človek, čo to nevidel, si  to 
nedokáže  predstaviť.  A  ten,  čo 
videl,  si  nedokáže  predstaviť 
ani polovicu, čo tu ľudia museli 
prežívať. 

Veľa hrôzy si pamätá Osvien-
čim. A nikdy na ňu nezabudne. 
Tak  ako  ani  ja  nezabudnem 
na to, čo som videl a počul.

V. Palovský

výlet do pekla

V týchto dňoch oslávil 70-te narodeniny 

gEJZa PaUloVčák
Pri tejto príležitosti mu prajeme pevné zdravie, veľa lásky, 

spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starostí 
a vždy dobrú náladu.

Manželka, dcéra, zať a vnuci Martin a Tomáš

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

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

s našim drahým

MIlanoM roháčoM

Manželka Magda a deti s rodinami.

Dňa 16. mája 2008 som sa podrobila operácii ľavej nohy na ortope-
dickom oddelení v Michalovciach. Ďakujem z celého srdca p. pri-
márovi MUDr. Farkašovi,  lekárskemu tímu a zdravotným sestrám 
za ich príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu na oddelení. Sú 
to nielen vynikajúci ortopédi, ale ľudia s dobrým ľudským srdcom 
a maximálnou snahou pomôcť pacientom. Pán primár Farkaš svojím 
milým slovom sa snaží zmierniť bolesť a vliať silu do života. Za ich 
starostlivosť a dobrotu, nech Otec Nebeský udelí celému kolektívu 
ortopédie dlhý život, pevné zdravie a radosť v živote.

 S úctou
Klára Hoľuková, vďačná pacientka

tj turista
26. 7. 2008, 8. prádzninová cyklotúra

učitelia sa stretli v Írsku

Beseda s poetkou
„Kytičku spomienok v hĺbke duše nosím, nech mi len zosta-
nú, skromne dúfam, prosím...“ 

stretnutie po 55 rokoch
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malý oznamovateľ
nehnuteľnosti:

•  Predám 3-izbový byt  v  osobnom  vlastníctve  na  Rázusovej 
ulici  v  Michalovciach,.  Byt  je  kompletne  prerobený  (bez-
pečnostné  dvere,  okná,  podlahy,  kúpeľňa,  kuchynská  linka 
so vstavanými spotrebičmi). Tel.v pracovných dňoch od 8.00 
hod. do 16.00 hod. : 056/6441762, 0905 144 326. 

•  Predám starší rodinný dom  v  Palíne  vhodný  na  bývanie 
aj na chalupu. Cena dohodou. 0905 297 884, 056/64 97 346

•  Predám starší RD v MI-širšie centrum. Pozemok 11á, zasta-
vaná  obytná  plocha  131m2,  3  izby+kuchyňa na  prízemí  a  1 
izba v podkroví. Ústredné kúrenie, všetky IS. Samostatná mu-
rovaná garáž 22m2. Tel. +421905135401

•  Predám dom v Remetských Hámroch.  Informácie: 
0905 583 412, 0905 453 416 od 18 do 21.00 hod. Cena doho-
dou.

•  Predám 2-izbový byt (balkón, 2. poschodie) Michalovce, Ul. 
J. Murgaša. Tel. 0907 307 290 volať po 18.10 hod. 

zamestnanie:
• Práca a brigády v krajinách eÚ. L-work agentúra. Kostolné 
námestie 5, Michalovce. Tel. 0905 861 245

•  Prijmem  elektromontérov,  murárov,  zámočníkov,  pomocní-
kov. Tel. 0905 495 225

• Európska  obchodná  spoločnosť  vypisuje  výberové  konanie 
pre  oblasť  východného  Slovenska  na  obsadenie pozície ob-
chodný zástupca. Požadujeme: vlastné auto, chuť pracovať, 
komunikatívnosť.  Ponúkame:  bezplatné  zaškolenia,  profesi-
onálny rast, čistý zárobok 50 000 Sk a viac/mesiac. Klientela 
zabezpečená firmou. Tel: 0918 815 722

rôzne:
•  Predám jačmeň z minuloročnej úrody. Tel. 0905 340 814
• Predám  výhodne 2-ročnú  (ešte v záruke) motorovú lištovú 

kosačku  s  pohonom  zn.  ALKO  z  dôvodu  sťahovania.  tel. 
0908 604 355

• 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

• Požičiavam lešenie - haky. Tel. 0905 709 134

služby:
• Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
spracovanie  miezd,  ekonomické  a  daňové  poradenstvo.  Tel. 
0918 859 928

• Poskytujem služby vo vedení účtovníctva,  ak máte záujem, 
volajte na t. č. 0911 711 761, 0915 562 995

• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Opravujem rýchlo a spoľahlivo alternátory a štartéry. Tel. 

V  rámci  najstaršieho  podu-
jatia  v  TJ  Turista  Michalovce 
28. OLZT si organizátori naplá-
novali dvojdňové putovanie ju-
hovýchodným cípom SR s náz-
vom: Dve rieky a dve hranice.

Pôvodný plán (dva dni) síce 
v prvý deň zmarilo počasie, no 
druhý deň bol už ako vyšitý pre 
prichystanú  túru.  Ráno  niečo 
po ôsmej nás privítali v Ptruk-
ši, obci vzdialenej  ledva dvesto 
metrov  od  Ukrajiny,  tamojší 
turisti manželia Tomáš a Mária 
Popovičovci,  sťa  miestni  sprie-
vodcovia.  Prvé  kroky  po  ob-
hliadke  už  spomínanej  obce 
a  blízkeho  okolia  za  „čiarou“ 
z mierne vyvýšeného cintorína 
viedli  cez  Kapušianske  pastvi-
ny  na  severnú  hrádzu  Lato-
rice  a  následne  po  čiastočne 
schátralom,  no  priechodnom 
visutom  (či  visiacom)  moste 
na južnú hrádzu rieky v CHKO 
s  rovnakým  názvom  Latorica. 
Po  prechode  Veľkých  plytčín 
poľnou cestou popri lánoch vy-
sočizného obilia a rozmanitých 
rôznofarebných poľných kvetov 
turisti  došli  pri  obci  Boťany 

k  Okrúhlemu  jazeru,  pri  kto-
rom  posedávali  rybári.  Kúsok 
asfaltu,  aby  nebol  výlet  úplne 
ideálny, a sú v obci Čierna, kde 
im  dobrosrdečný  domorodec 
bývajúci hneď vedľa krčmy (ešte 
nebola  otvorená)  doplnil  chý-
bajúce tekutiny pár  litrami do-
konca minerálnej vody z vlast-
ných zásob. Prechod ponad „ši-
rokorozchodnú“ neďaleko mes-
tečka Čierna nad Tisou a ďalej 
poľnými  cestami  cez  Matejovu 
pustu došľapali do Malých Tra-
kán.  Neďaleko  malebnej  obce 
učupenej  pri  ukrajinsko-ma-
ďarsko-slovenskej  hranici  boli 
ešte  prednedávnom  nádherné 
jemnopieskové  pláže  na  Tise 
s  občerstvovacími  stánkami,  či 
upravenými športoviskami, žiaľ, 
teraz už nefunkčné. Posledných 
niekoľko tisíc metrov tentokrát 
po  severnej  hrádzi  Starej  Tisy 
s  romantickými zákutiami  trb-
lietajúcej sa hladiny a sú v obci 
Veľké Trakany pri vynovenom, 
ale  zatvorenom  bývalom  Soľ-
nom dome, kde toto celodenné 
podujatie v podvečerných hodi-
nách ukončili.      Anton Hasák

oddielový letný 
zraz turistov

Členovia  Slovenského  zvä-
zu  vojakov  v  zálohe  vykonali 
v  máji  VI.  kvalifikačný  viacboj 
v streľbe na strelnici za záhrad-
kárskou osadou LABOREC pod 
Hrádkom v Michalovciach.

Pred  majstrovstvami  SR 
O  pohár  ministra  obrany  SR, 
ktoré  budú  5.  a  6.  septembra 
2008 v Príbelciach (okr. V. Kr-
tíš)  je  naplánovaných  8  kvali-
fikačných  pretekov,  z  ktorých 
sa nominuje 14 najlepších troj-
členných  družstiev  a  6  jednot-
livcov na majstrovstvá SR.

Strieľalo 44 strelcov z Brati-
slavy, Košíc, Prešova a Michalo-
viec. Viacboj družstiev pozostá-
va z piatich disciplín.

Prvá  je  streľba  zo  samopalu 
vz  58  v  troch  polohách:  pole-
žiačky, postojačky a pokľačiačky 
- v každej polohe 5 rán do ter-
čov  135  P-1  na  vzdialenosť  50 
metrov. Druhou je streľba z veľ-
korážnych  pištolí  postojačky 
do terčov 135 P tri položky po 5 
rán  na  vzdialenosť  25  metrov. 
Treťou  je  bojová  streľba  z  piš-
tolí  . Pozostáva z prekonávania 
troch prekážok na trase 50 resp. 
40 metrov podľa veku. Táto časť 
je  beh  bez  zbrane.  Najťažšou 
prekážkou je prekonávanie kla-
diny - 5 metrov dlhej a 12 cm ši-
rokej. Po behu  ihneď nasleduje 
streľba  na  5  kovových  figurín, 
rozmiestnených  vo  vzdialenos-
tiach od 30 do 50 metrov pred 
palebným  stanoviskom.  Stre-

lec  má  k  dispozícii  10  nábojov 
(po  5  v  dvoch  zásobníkoch). 
Štvrtou  disciplínou  je  hod  pia-
tich  granátov  na  určenú  vzdia-
lenosť 25 metrov – pre mladších 
– do 45 rokov a 20 metrov pre 
všetky  ženy  a  mužov  46-roč-
ných a starších. Hádže sa do vo-
dorovného  cieľa  –  zákopu  6x3 
metrov  a  v  ňom  vyznačený 
stred a menší zákop 2x1 meter. 
Poslednou disciplínou  je malo-
kalibrový súboj družstiev. Skla-
dá  sa  z  behu  bez  zbrane  –  15 
metrov  a  streľby  3  nábojov  pre 
strelca  do  biatlonových  terčov, 
pre streľbu postojačky na vzdia-
lenosť  50  metrov  v  čase  30  se-
kúnd.  Každé  družstvo  strieľa 
do  terčov  susedného  družstva. 
Každé družstvo vykoná 5 súbo-
jov s inými družstvami.

Najlepší jednotlivec bol Miloš 
HALECKÝ z Prešova so 424,31 
bodmi.  Druhý  skončil  Michal 
HOSTOVIČÁK  z  Michaloviec 
so  406,13  bodmi,  tretím  Jozef 
PAVĽOVČÍK  z  Michaloviec 
s 392,10 bodmi.

V  súťaži  družstiev  najlepšie 
si  počínali  Prešovčania:  Miloš 
HALECKÝ,  Jozef  VADINA, 
Michal  STRAPKO,  ktorí  na-
strieľali 1456, 22 bodov.

Strieľali  aj  4  ženy.  Najlep-
šou bola Gabriela SLIVOVSKÁ 
z Prešova s 306,12 bodmi.

Samopaly  a  strelivo  dodali 
príslušníci miestnej posádky.

I. Galský

Oddiel judo ŠK Zemplín Mi-
chalovce  sa  zúčastnil  na  dvoch 
turnajoch, a to na polabskej lige 
v  Novom  Bydžove  a  na  Judo 
Open v Hradci Králové, kde ob-
sadil v jednotlivých kategóriách 
popredné miesta, za čo boli sú-
ťažiaci  odmenení  diplomami, 
medailami a vecnými cenami. 
nový Bydžov – sobota 
14.6. 2008 
Kat. mini do 28 kg – David Ole-
ár 1. miesto 
Ml. žiaci do 34 kg – Lukáš Mižák 
1. miesto 
St.  žiaci do 38 kg – Adrián  Iľko 
2. miesto 
Mini žiačky do 27 kg – Domini-
ka Kincelová 1. m. 
Do  44 kg  –  Martina  Varádyová 
1. m. 

St.  žiačky  do  48 kg  –  Anna  Ur-
bančíková 1. m. 
Nad + 63 kg – Patrícia Čochrá-
čová 1. m.
hradec králové – nedeľa 
15.6. 2008 
Mini  do  28,5 kg  –  David  Oleár 
3. m.
Ml. žiaci – Lukáš Mižák 3. m.
St.  žiaci  –  Adrián  Iľko  –  nemá 
súperov – diplom za účasť
Mini žiačky do 31 kg – Domini-
ka Kincelová 1. m. 
Do  42 kg  –  Martina  Varádyová 
1. m. 
St. žiačky do 52 – Anna Urban-
číková 1. m. 
Nad 63 kg – Patrícia Čochračová 
3.  m.  Urbančíková  1.  m.  a  Čo-
chráčová 3. m. medzi chlapcami.

 Stano Orolin

džudisti na tatami

Už  pred  záverom  uplynulej  sezóny  vo  WHIL  v  michalov-
skej IUVENTE odvolali  trénera Dušana Daniša. Rozhodovali 
sa, kto bude novým kormidelníkom. Stal sa ním domáci tréner 
Michal Lukačín. Ten už predtým družstvo Michaloviec viedol. 
Potom bol trénerom v zahraničí – v českom Veselí na Morave 
a v Nemecku. Funkcie sa ujal na začiatku sezóny – v júni, kedy 
začala príprava IUVENTY na nový ročník.                           (ka)

michal lukačín 
povedie iuventu

majstrovský 
titul 
pre GpH
michalovce

V  dňoch  18.  –  19.  júna 
2008  sa  v  Michalovciach 
na  štadióne  MFK  Zemplín 
konali  majstrovstvá  Slo-
venska  vo  futbale  škôl  II. 
cyklu.  Na  základe  dosia-
hnutých  výsledkov  v  ok-
resných  a  krajských  kolách 
do  finálovej  časti  postúpi-
li  štyri  najlepšie  družstvá 
zo  Slovenska  a  to  Trnava, 
Ružomberok,  Handlová 
a  Michalovce.  Vynikajúci 
výsledok  dosiahli  študenti 
Gymnázia  Pavla  Horova, 
ktorí  v  samotnej  finálovej 
časti  nenašli  premožiteľa 
a  po  zásluhe  stali  sa  maj-
strami Slovenska.
Výsledky jednotlivých 
stretnutí:
Trnava - Ružomberok 0:1 
Michalovce - Handlová 5:2 
Ružomberok - Handlová 2:1 
Michalovce - Trnava 2:0 
Handlová - Trnava 1:6 
Ružomberok - Michalovce 1:1
Celkové poradie: 
1.GPH Michalovce
2.Gymnázium Ružomberok 
3.Gymnázium Trnava 
4.Združená škola Handlová.

Ivan Pšenko

V dňoch 9.-13. júna sa v Ra-
kúskom Linzi/Lichtenbergu 
konal už 7. ročník medziná-
rodného turnaja E.A.S.I. – 
Cup 2008. Európska asociácia 
sociálnej integrácie (E.A.S.I.) 
pripravuje toto podujatie 
s účasťou ôsmich štátov Euró-
py (Anglicka, Nemecka, Ho-
landska, Grécka, Rumunska, 
Rakúska, Česka a Slovenska). 

Súťažilo  sa  v  siedmich  dis-
ciplínach:  futbal,  volejbal,  te-
nis,  stolný  tenis,  plávanie,  bo-
wling a šach. Slovensko repre-
zentovalo  18-členné  družstvo 
PoZdraV  Michalovce – pa-
cientská  organizácia  zdravia 
duše, rehabilitácií vôle. Členov 
Pozdravu reprezentovali Ľuboš 
Dolobáč  –  prezident  Pozdra-
vu  a  vedúci  výpravy,  členovia 
–  Pavol  Butkovský,  Otto  Bu-
diš, Gabriel Záhorčak, Gabriel 
Mikula,  Erik  Mihalečko,  Len-
ka  Bestercziova,  Anna  Bes-
tercziová,  Anna  Fedoroňková 
a  Monika  Sabolová.  Družstvo 
ďalej  doplnili  priaznivci  špor-
tu a sponzori – Ľuboš Kolesár, 
Jozef  Sabol,  Rudolf  Feňuš,  Jú-
lius  Surmin,  Martin  Seman, 
Juraj  Čižmár,  lekár  mužstva 
MUDr. Ivan Šepták a manažér 
Ján Paľo.

Najatraktívnejšou  discip-
línou  turnaja  bol  bezpochyby 
futbal. Hralo sa v šiestich sku-
pinách  po  štyroch  mužstvách. 
V základnej skupine naše muž-
stvo suverénne vyhralo. Do fi-

nále postúpili  tri mužstvá: an-
glický  Birmingham,  domáce 
rakúske  mužstvo  Pro.  sport 
a slovenský POZDRAV Micha-
lovce. Opäť sa hralo systémom 
každý s každým a michalovský 
Pozdrav oboch súperov porazil 
jednotne 0:2. 

Druhou atraktívnou discip-
línou  bol  volejbal.  Základnú 
skupinu družstvo POZDRAVU 
vyhralo  suverénne  bez  straty 
setu. Napokon vďaka lepšiemu 
počtu  vyhratých  setov  Micha-
lovčania obsadili prvé miesto.

V ďalšej disciplíne – pláva-
nie  -  mali  naši  „pozdraváci“ 
tiež  horúce  želiezko  v  ohni 
v  podobe  Erika  Valečka,  kto-
rý  v  spôsobe  prsia  50  metrov 
skončil na druhom mieste s ča-
som 48 sekúnd.

V tenise  súťažili  muži 
aj  ženy,  dvojhry  aj  štvorhry. 
POZDRAV  Michalovce  mal 
zastúpenie  v  kategórii  štvor-
hra  muži  -  Ivan  Šepták  a  Ru-
dolf  Feňuš,  ktorí  po  tuhom 
boji získali tretie miesto.

Súťaže  sa  konali  aj  v  stol-
nom  tenise.  Slovenské  druž-
stvo postavilo štyroch súťažia-
cich v kategórii dvojhra muži 
a  štvorhra  muži  v  zložení: 
Dolobač,  Seman,  Budkovský 
a Surmin. V štvorhre nastúpi-
lo 12 dvojíc. Dolobač a Seman 
z  Pozdravu  obsadili  druhé 
miesto.  Do  súťaže  dvojhry 
sa  prihlásilo  52  účastníkov. 
Michalovčan  Seman  skončil 
na 3. mieste.

Najslabším  článkom  „Po-
zdravákov“  bol  bowling,  kde 
sa  Michalovčania  ocitli  na  6., 
10.,  12.  a  24.  mieste.  Z  dôvo-
du  prelínania  sa  súťaže  v  jed-
notlivých  športových  disciplí-
nách  naše  družstvo  do  súťaže 
v šachu  neprihlásilo  žiadneho 
svojho zástupcu.

Slovenské  družstvo  PO-
ZDRAV Michalovce na 7. roč-
níku  E.A.S.I.  Cup  2008  bolo 
suverénne najlepším spomedzi 
všetkých  účastníkov  turnaja. 
Získalo  dve  zlaté,  dve  strie-
borné a dve bronzové medaily. 
Celé  družstvo  bolo  jednoliaty 
kolektív.  Vzorne  až  ukážkovo 
bojovali  amatéri  so  srdcom 
za  POZDRAV,  mesto  Micha-
lovce, ako aj Slovenskú repub-
liku.  Môžu  byť  príkladom  pre 
profesionálov  –  reprezentan-
tov.  Na  záverečnom  vyhodno-
tení  turnaja  najčastejšie  bolo 
počuť  tóny  slovenskej  hymny, 
načo  slovenská  výprava  bola 
právom hrdá.

Mužstvo  POZDRAV  Mi-
chalovce  sa  turnaja  zúčastnilo 
hlavne vďaka sponzorom: Den-
talgia, s. r. o., MUDr. Ivan Šep-
ták,  Inštalacentrum  Ing.  Vin-
cent Marcinko, Stavebná firma 
Milan  Lipa  a  spol.,  potraviny 
Leňo, s pomocou Úradu vlády 
SR,  poslankyne  NR  SR  a  ok-
resnej  predsedníčky  strany 
SMER–SD  Ľubice  Roškovej, 
primátora  Viliam  Záhorčáka 
a mesta Michalovce. 

Ján Paľo

pozdrav a medaily z linzu

kvalifikačný 
viacboj v streľbe


