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Mesto Michalovce reagovalo na výzvu Ministerstva životného prostredia SR v rámci 
operačného programu Životné prostredie prioritnej osi č. 4 – Odpadové hospodárstvo 
z 18. januára 2008 a podalo projekt Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných 
odpadov Lastomír. Žiadosť bola 2.7.2008 schválená, čím mesto získalo nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 61 558 257,70 Sk, mesto sa bude podieľať 5% spolufinanco-
vaním vo výške 3 239 908,30 Sk.

mesto získalo 61 miliónov

Odpady sprevádzajú každú 
ľudskú činnosť, výrazne zasa-
hujú do života ľudí, ohrozujú 
životné prostredie, zdravie ľudí, 
živočíchov. Preto je veľmi dôle-
žité zneškodňovanie odpadov 
– bezpečné skládkovanie, či ich 
zhodnocovanie. Skládky odpa-
dov, u ktorých bola ukončená 
prevádzka, predstavujú istú 
záťaž pre životné prostredie, je 
nutné zabezpečiť ich odborné 
uzatvorenie v súlade s platnou 
legislatívou, zrealizovať ich re-
kultiváciu, skvalitniť životné 
prostredie v ich okolí.

Zámerom projektu mesta 
je eliminovať negatívny vplyv 
skládky odpadov, situovanej 

pri mŕtvom ramene toku La-
borca na okraji obce Lastomír 
na životné prostredie v regióne 
Michaloviec, jej bezpečným 
uzavretím a rekultiváciou. Je 
potrebné minimalizovať pre-
nikanie zrážkových vôd do 
skládky, urýchliť rozkladné 
procesy v skladovanom od-
pade, zlepšiť estetický vzhľad 
skládky, začleniť ju do vonkaj-
šieho prostredia. Po ukončení 
realizácie projektu sa bude mo-
nitorovať vplyv skládky na po-
dzemné vody, ovzdušie a pôdu, 
kontrolovať unikajúce vody 
a plyny zo skládky, sledovať sa-
danie skládky a udržiavať zeleň 
na zrekultivovanej ploche po 

dobu minimálne 30 rokov po 
jej uzavretí. 

Projekt je v súlade s prog-
ramom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta Micha-
lovce a napĺňa opatrenie č. 2.4 
– rekultivovať uzavretú skládku 
Lastomír a pripraviť plán vy-
užitia rekultivovaného územia 
v rámci strategického cieľa 
– zlepšenie stavu životného 
prostredia. 

S realizáciou projektu sa 
začne po podpise zmluvy me-
dzi ministerstvom ŽP a mestom 
v septembri 2008. Predpoklada-
ný termín ukončenia projektu 
je v mesiaci január 2010.

RNDr. Jana Machová

MZ SR vydalo vykonávaciu 
vyhlášku, ktorá je platná od 
4.7.2008. Z generálneho záko-
na a vyhlášky vyplýva základ-
ná podmienka - pre konco-
vého užívateľa - občana, resp. 
pacienta, nesmie v dôsledku 
prepočtu z korún na eurá nič 
zdražieť.

V zdravotníctve sú dva 
druhy cien - regulo-
vané (napr. po-
platky, pokuty, 
ceny liekov, 
z d r a v o t -
n í c k y c h 
pomôcok 
a diete-
t i c k ý c h 
potravín 
a ich do-
platky) a 
deregulova-
né - ceny vý-
konov zdravotnej 
starostlivosti preplá-
cané prostredníctvom zdra-
votného poistenia, či nadštan-
dardné výkony priamo platené 
občanmi. Platby zdravotných 
poisťovní budú konvertované 
podľa legislatívy a nepredpo-
kladá sa ich pohyb v súvislosti 
s eurom. Výkony nadštan-

dardnej starostlivosti (napr. 
časenky, potvrdenia a pod.) 
regulujú VÚC a ich prípadný 
pohyb nesmie byť ovplyvnený 
prechodom na euro.

Súkromných lekárov sa 
týkajú najmä hotovostné úh-
rady od občanov za výkony, 
ktoré nie sú hradené zdra-
votnou poisťovňou. Navrho-

vaný zoznam týchto 
výkonov doručila 

A s o c i á c i a 
súkromných 

lekárov SR 
k a ž d é mu 
č l e n o v i . 
Asociácia 
s v o j i m 
č l e n o m 
odporučila 

z a o k r ú h -
lenie cien 

v eurách tak, 
aby to podľa 

možnosti boli celé 
eurá a zjednodušil sa tak ho-
tovostný styk v ambulanciách. 
Zároveň Asociácia odporučila 
zaokrúhľovanie zásadne sme-
rom dole, teda tak, aby nové 
ceny v eurách boli pre pacienta 
výsledne nižšie. 

Zdroj: www.euro.vlada.gov.sk

euro a zdravotný systém 
alebo na čo by sa mal 
pripraviť pacient
V súvislosti so zavedením meny euro v SR nedochádza 
v sektore zdravotníctva k žiadnym zmenám štruktúry 
platieb medzi jednotlivými účastníkmi systému alebo 
občanmi. Znamená to, že v zdravotníctve nevznikajú 
od 1. 1. 2009 žiadne nové platby, či poplatky.

Rokovala mestská rada eURo pod lUpoU
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Na fotografii veľvyslanec USA Vincent Obsitnik s manželkou a gene-
rál OS SR Ľubomír Bulík.

Naše mesto navštívil 1. augusta veľvyslanec USA Vincent Ob-
sitnik s manželkou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti návratu 
príslušníkov Ozbrojených síl SR plniacich úlohy v mierových ope-
ráciách KFOR a ALTHEA. 

Pred slávnostným nástupom prijal v zasadačke mestského úradu 
pozvaných hostí - veľvyslanca USA s manželkou a predstaviteľov re-
zortu obrany, zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej.

Uvítací ceremoniál so slávnostným nástupom vojakov sa konal 
za účasti veľvyslanca USA Vincenta Obsitnika, poslankyne NR SR 
PhDr. Ľubice Roškovej, generála OS SR Ľubomíra Bulíka a ďalších 
významných predstaviteľov rezortu obrany - štátnej správy a miest-
nej samosprávy.

Iveta Palečková

Mestská rada sa stretla 12. 
augusta na svojom zasadaní s 
týmto programom rokovania:

Informatívna správa o plnení 
uznesení Mestskej rady v Micha-
lovciach za I. polrok 2008, ma-
jetkoprávne záležitosti, výsledky 
výberových konaní na prenájom 
nebytových priestorov a pozem-
kov v majetku mesta Michalovce, 
návrh na zmenu rozpočtu MsKS 
na rok 2008, návrh 2. zmeny roz-
počtu TaZS mesta Michalovce na 
rok 2008, rozpočtové opatrenie č. 
6, zabezpečenie spolufinancova-
nia v rámci žiadosti o poskytnutie 
NFP v rámci operačného progra-
mu Životné prostredie prioritnej 
osi 4-Odpadové hospodárstvo na 
realizáciu projektu „Centrum pre 
zhodnocovanie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu a gastroodpadu 
v Michalovciach“, vyhodnotenie 
rozpočtu TaZS mesta Michalovce 
za I. polrok 2008, vyhodnotenie 
rozpočtu MsKS Michalovce za I. 
polrok 2008, vyhodnotenie plne-
nia rozpočtu mesta Michalovce za 
I. polrok 2008, informácia o po-
stupe pri zavádzaní EURA, návrh 
na zrušenie uznesení MsZ Micha-
lovce, návrh na rozdelenie finan-
čných prostriedkov na realizáciu 
MK, parkovísk a chodníkov, návrh 
na kúpu investícií, návrh dodatku 
č. 2 VZN č. 96 zo dňa 24.4.2007 
o Trhovom poriadku, návrh do-
datku č.1 k VZN č. 94 O výstavbe, 

správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebísk na území mesta Mi-
chalovce, návrh na schválenie 
finančných pásiem platných od 
1. 9. 2008 pre jednotlivé vekové 
kategórie na nákup potravín pre 
jedno hlavné jedlo, na ktoré pris-
pieva zákonný zástupca, návrh na 
vstup mesta do akciovej spoloč-
nosti Nemocnica s poliklinikou 
Štefana Kukuru, a.s. a návrh na 
zrušenie neziskovej organizácie 
Nemocnica s poliklinikou Štefana 
Kukuru, n.o., správu o kontrole 
využívania verejného priestrans-
tva na území mesta Michalovce 
za I. polrok 2008, zriadenie pultu 
centralizovanej ochrany – návrh 
na vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže, správu o činnosti MFK 
Zemplín Michalovce, a.s. v sezóne 
2007/2008, informatívnu správu a 
o zabratí verejného priestranstva 
plechovými garážami na území 
mesta Michalovce, návrh dočas-
ného riešenia chodníka na Ul. 
Štefánikovej, návrh k dodatku č. 
1 k Zásadám o hospodárení a na-
kladaní s majetkom mesta Micha-
lovce, návrh na odkúpenie tech-
nického zhodnotenia nebytových 
priestorov Námestia osloboditeľov 
18, Michalovce, udelenie mest-
ských ocenení – rok 2008, návrh 
na udelenie Cien KSK, návrh na 
určenie názvu novovzniknutých 
ulíc, návrh programu XI. zasad-
nutia mestského zastupiteľstva.

Zemplínske slávnosti sú neodmysliteľnou súčasťou Zemplínskeho jarmoku.                              Foto: archív

návšteva veľvyslanca
Usa v michalovciach

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 
Zimný štadión

oznamujú verejnosti termíny pre 

verejné korčuľovanie
od 9.8.2008 do 31.3.2009

každú sobotu 16.30 – 18.30 hod.
každú nedeľu 10.00 – 18.00 hod. 

Mestský úrad – odbor školstva, kultúry a športu v Michalovciach 
pripravuje v mesiacoch október 2008 - február 2009 dlhodobú 

mestskú softtenisovú ligu mužov 

O putovný pohár primátora mesta 
Michalovce 

V uvedenej súťaži budú štartovať 2-členné družstvá mužov, ktoré 
budú hrať dlhodobým spôsobom, každý s každým.

Záujemcovia získajú bližšie informácie na MsÚ 
Mgr.Ivan Pšenko, č.t.6864126, 0908322342.



�aktUality – názoRy
z pera viceprimátoraaktivity primátora 64. výročie SNP4.8.  porada k materiálom do mestskej rady

5.8.  rokovanie so zástupcami Nemocnice s poliklinikou 
 Š. Kukuru a predstaviteľmi KSK
7.8.  rokovanie k II. tlakovému pásmu s VVS a.s. 
 a správcami bytových domov na Sídlisku východ
7.8.  účasť na okresnej rade ZMOS
8.8.  porada primátora
11.8.  rokovanie Spoločného obecného úradu 
12.8.  zasadnutie Mestskej rady 
15.8.  účasť na Zemplínskom jarmoku
16.8. účasť na Zemplínskom jarmoku a Zemplínskych 
 slávnostiach
17.8.  účasť na Zemplínskych slávnostiach

nová športová hala zmení 
život na Gymnáziu p. Horova

z poslaneckých interpelácií

Rany spôsobené udalosťami spred vyše polstoročia sa pozaceľovali. 
Počet priamych účastníkov SNP klesá z roka na rok. 

Dnešnej mladej generácii Povstanie pripomína skôr školský deje-
pis a naučenú látku, než aby ich k  tomu viazal nejaký priamy pocit. 
Život súčasných ľudí stavia pred nich nové výzvy a problémy, ktorých 
riešenie vyžaduje nemálo času a námahy. Žijeme v relatívne stabilizo-
vanej krajine, ktorá aktuálne nerieši vážnejšie konflikty národnostné, 
etnické, náboženské, ktoré by mohli skĺznuť do silových pokusov. 

Nastavené spoločenské pravidlá a zákonnosť posúva prejavy in-
tolerancie, násilia, etnickej nevraživosti a nadradenosti za hranice 
zákona a spoločenskej tolerancie. Slovensko bolo na základe splnenia 
prísnych kritérií prijaté do spoločenstva Európskej únie – krajín vy-
znávajúcich rovnaké hodnoty. 

Napriek všetkému je potrebné si nielen pripomínať nedávnu his-
tóriu a udalosti s ňou spojené. Je potrebné oživovať pamäť mladej ge-
nerácie poukazovaním na korene a podhubie, ktoré viedlo k  ideológii 
nadradenosti, vojnového násilia a snahe o  násilné ovládnutie cudzích 
území a  štátov. Práve pozdvihnutie hlavy a  postavenie sa proti týmto 
silám zaradilo Slovensko medzi krajiny, ktoré pomohli poraziť naj-
väčšie zlo dvadsiateho storočia. 

V Slovenskom národnom povstaní bojovali nielen vojaci sloven-
skej armády, ale najmä obyčajní ľudia. Ich pozdvihnutie zbraní nebo-
lo politickou deklaráciou, ale jasným prejavom odporu voči fašizmu. 

Aby sa táto negatívna skúsenosť ľudstva už nikdy nezopakovala, je 
potrebné si pripomenúť tento čin. Za ním stáli konkrétni ľudia, ktorí 
nabrali odvahu a neváhali postaviť sa so zbraňou v  ruke aj proti pre-
sile. Neváhali obetovať to najvzácnejšie čo mali, svoje mladé životy. 
Motív ich činu nech je aj dnes pre nás podnetom k  zamysleniu sa. 

Mesto Michalovce aj v tomto roku spolu so štátnou správou pri-
pravuje akt kladenia vencov pri pamätníku na Bielej hore deň pred 
výročím SNP. 

Dovoľte mi pozvať všetkých, ktorým to pracovné povinnosti dovo-
lia, zúčastniť sa na tomto pietnom akte. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

žIHADLO
repríza zo 16.5. 2008

Hosť R. Klein a moderuje V. Pakánová
v piatok, pondelok a stredu

vždy o 18.00 hod.

zázNaM
od nedele o 14.00 hod.

Repríza koncertu Súkromnej ZUŠ Michalovce
na Borovicovej ulici

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

Interpelácie poslancov predložené na X. zasadnutí MsZ Mi-
chalovce, ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2008 (pokračovanie)

MgR. Ján VáRady:
2. Pokým sa začne s realizáciou rekonštrukcie a modernizáci-

ou verejných priestranstiev Sídliska východ v I. etape (Hollého, 
Jilemnického, Čajkovského, Okružnej), žiadam TaZS o urýchlené 
vysprávky v týchto častiach sídliska, ktoré sú nelogicky zaradené 
do II. a III. etapy. Už v predošlých interpeláciách som uvádzal, že 
rekonštrukcia - jej plán je retroaktívny, lebo začína pri blokoch 
najnovších (najmladších), kde už boli chodníky (pravá strana Ul. 
Hollého) a tiež aj parkoviská opäť rekonštruované a rozšírené. 
Žiadam projektantov a plánovačov opäť urýchlene upriamiť po-
zornosť na najviac zničené priestory (Kyjevská, Volgogradská, 
Bieloruská, Moskovská, Zakarpatská, Ukrajinská a iné), hlavne 
v okolí 3. ZŠ, 7. ZŠ, 18. MŠ a CZŠ sv. Michala. 

Na interpeláciu odpovedali: riaditeľ TaZS Ing. Ján Džugan a ve-
dúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja 
MsÚ Ing. Anna Mrázová:

Vyjadrenie riaditeľa TaZS:
TaZS Michalovce pri oprave ciest, chodníkov a parkovísk postu-

pujú v zmysle uznesenia MsR Michalovce č. 49, zo dňa 15. 4. 2008.
Vyjadrenie vedúcej odboru V, ŽP a MR MsÚ:
Projekt rieši medziblokové priestory, nie ulice ako vozidlové ko-

munikácie. Plán opráv a údržby miestnych komunikácií uskutočňu-
jú TaZS mesta Michalovce podľa schváleného plánu opráv a údržby 
mestských komunikácií. 

3. V nadväznosti na bod interpelácie č. 1 chcem upozorniť fir-
mu SITEL s.r.o. Košice, že pri prácach na výstavbe optickej siete 
Sídliska východ dochádza k nadmernému poškodzovaniu už aj 
tak biednej zelene. Projektanti by mali citlivejšie brať zreteľ na 
tento fakt. Pri podvrtávke cesty (vozovky) Ul. moskovskej došlo 
k jej nadvihnutiu, čím na ceste vznikol priečny hrboľ vo výške 5 
cm. Žiadam horemenovanú firmu, aby dodržiavala technické nor-
my pri podvrtávkach a vykonávala ich vo väčších hĺbkach. Tiež ich 
žiadam, aby pri kopaní rýh popri jednotlivých blokoch pracovníci 
firmy obišli zeleň – kvety, kríky, stromčeky, ktoré si tam občania 
iniciatívne vysadili, ba ju aj udržiavajú. Je to možné, lebo optické 
káble sú flexibilné a ryhy sa zväčša kopú ručne. Pri výkopových 
prácach vzniká tiež veľa stavebného zásypového odpadu. Je to 
množstvo kameňov, tehál, úlomkov z obrubníkov, betónových od-
padov, jednoducho – rumovisko. Tento odpad by sa mal vyseparo-
vať a za pomoci TaZS aj aktivačných prác vyzbierať a vyviezť, aby 
sa znovu nedostal do pôdy, alebo dokonca nezostal na povrchu. 

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:

Pri projektových prácach boli rešpektované všetky predpisy a 
podmienky pre projektovanie telekomunikačných sietí a ich zaria-
dení. Rešpektované boli odstupové vzdialenosti od stavieb a zaria-
dení, ochranné pásma vo vzťahu k iným podzemným sieťam a pri 
zásahu pozemkov mesta sme investora posúvali na okraj parcely, 
aby jej zaťaženosť spodnými sieťami bola čo najmenšia. Pri projek-
tovaní v mierke M = 1:5000 a M = 1:1000 je ťažko predpokladať, či 
sa v teréne nachádza kvetinový záhon alebo nie.                     Koniec

Športová hala je už takmer pripravená na slávnostné otvorenie.
Foto: V. Čan

názor občana
Na stretnutí maturantov po 55 rokoch sa hlavne bývajúci v iných čas-

tiach Slovenska a v zahraničí pochvalne vyjadrili o centre mesta. Zvlášť 
sa im pozdávala zeleň nielen v centrálnej časti, ale aj v celom meste. My 
domáci si to už ani neuvedomujeme – berieme to ako samozrejmosť. 
Ale chcem upozorniť na vyschnuté stromy, ktoré naopak nepôsobili es-
teticky. Len na okraji je to malý orech na triede prof. Hlaváča. Suchý ja-
vor pri bytovke na Sídlisku juh. Suchý strom na Ulici Štúrovej pri budo-
ve Gymnázia Pavla Horova. Samozrejme, nie sú to všetky suché stromy. 
Je len na kompetentných, aby sa postarali o ich odstránenie.             J.G.

Po dvojročnom úsilí stav-
bárov má Gymnázium Pavla 
Horova v Michalovciach novú 
športovú halu. Brány športovej 
haly sa otvoria na začiatku no-
vého školského roka 2008/2009 
- 2. septembra 2008 o 9. 00 ho-
dine. Otvorenia sa zúčastní de-
legácia Košického samospráv-
neho kraja na čele s predsedom 
KSK JUDr. Zdenkom Trebuľom 
a podpredsedom KSK Ing. Emi-

lom Ďurovčíkom, zástupcovia 
mesta Michalovce pod vedením 
jeho primátora Viliama Záhor-
čáka, sponzori a predstavitelia 
ďalších inštitúcii štátnej a ve-
rejnej správy. Pevne veríme, že 
otvorenie novej športovej haly 
napomôže rozvoju športu nie-
len na Gymnáziu Pavla Horo-
va, ale aj v celom našom meste 
a blízkom okolí.

PaedDr. Vladimír Čan

oprava
V Michalovčanovi č.15, sme v článku Cyrilo - Metodská tra-

dícia uverejnili text ,,Celá slávnosť tohto roku bola pod gesciou 
Reformovanej cirkvi bratskej...“. Správne znenie je :,,...pod gesciou 
Michalovského zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku“. Za chybu sa ospravedlňujeme. 

Po ukončení opráv zatekajú-
cich striech na školách pristú-
pilo mesto k riešeniu ďalšieho 
problému a to je - havarijný stav 
sociálnych zariadení. 

Medzi prvými sa realizuje 
rekonštrukcia v II. ZŠ na Ulici 
J. Švermu, kde dochádza naj-
častejšie k havarijným poru-
chám, v celkovej výške 1 milión 
korún. Zároveň sa začali práce 
na obnove sociálnych zariade-
ní v VII. ZŠ na Ulici krymskej 
kde zatiaľ nie je spracovaný 
komplexný projekt na obnovu 
budovy školy. Investícia pred-

stavuje sumu viac ako 2 milió-
ny korún.

V tomto roku sa bude realizo-
vať ešte rekonštrukcia toaliet v IV. 
ZŠ na Ulici Komenského, na ktorú 
sú schválené finančné prostriedky 
vo výške 2,5 milióna korún. 

Na komplexnú rekonštruk-
ciu I. ZŠ a VI. ZŠ mesto podalo 
žiadosti na čerpanie financií 
z eurofondov a tieto projekty 
obsahujú aj rekonštrukciu so-
ciálnych zariadení. 

Ostatné základné školy prí-
du na rad v roku 2009. 

Katarína Poláková

Rekonštrukcia sociálnych 
zariadení na školách

pRimátoR mesta miCHalovCe
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

PRíSLUŠníK MESTSKEJ POLíCIE - POLICaJT 
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia Michalovce
neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) bezúhonnosť (podľa zák.552/ 03 z.z. v znení neskorších predpisov) 
b) osoba staršia ako 21 rokov 
c) telesná a duševná spôsobilosť
d) vodičský preukaz minimálne skupina oprávnenia B 
e) znalosť práce s počítačom 
f) absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti,
(základný okruh písomného testu a pohovoru - Ústava SR, zákony o obecnom 
zriadení, o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná 
časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; te-
lesná spôsobilosť podľa interných tabuliek - vek, výkon) 
Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávnenia
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 2.9.2008, do 1200 hod., (hmotnoprávna lehota) Mestský úrad Michalovce, Námestie 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením „Výberové konanie príslušník mest-
skej polície“. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým 
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou 
primátorom mesta s ktorou budú uchádzači oboznámení pred začiatkom výberové-
ho konania. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas mestu Michalovce na spra-
covanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. 
Súhlasí tiež, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje ar-
chivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Slovenská republika po vstu-
pe do Európskej únie sa stáva 
čoraz viac zaujímavou krajinou 
pre cudzincov. Doteraz sme boli 
krajinou, cez ktorú cudzinci len 
prechádzali do západnej Euró-
py. V ostatnom období sa začí-
na prejavovať zvýšený záujem 
o prisťahovalectvo na Slovensko. 
V prvom aj druhom prípade sa 
stretávame s nelegálnym precho-
dom cez hranice a teda aj s nele-
gálnym prisťahovalectvom. Vý-
chodné Slovensko je regiónom, 
ktorého sa to bytostne dotýka. 

Postup vyhosťovania nele-
gálnych prisťahovalcov funguje 
v rôznych členských krajinách 
EÚ odlišne. 

Európsky parlament sa (v jú-
ni) zaoberal očakávanou smer-
nicou o návrate nelegálnych 
imigrantov do krajín ich pôvo-
du. Cieľom je odstrániť rozdie-
ly pri dočasnom  zadržiavaní 
cudzincov a pri vykonávaní ich 
návratu do vlasti. 

Nové pravidlá majú nelegál-
nym prisťahovalcom z tretích 
krajín poskytnúť čas 7 - 30 dní 
na “dobrovoľný návrat” do ich 
krajiny. Ak v stanovenej leho-
te neopustia členský štát EÚ, 
bude im vydaný “príkaz k vy-
hosteniu”. Súčasťou príkazu na 
vyhostenie bude aj zákaz opä-
tovného vstupu maximálne na 
5 rokov pre celé územie EÚ. 

Počas čakania nelegálneho 
prisťahovalca na vykonanie vy-

hostenia bude môcť členský štát 
EÚ túto osobu dočasne zadržať 
v špeciálnom zariadení urče-
nom na tento účel. Dĺžka také-
hoto zadržania bude maximálne 
6 mesiacov (s možnosťou pre-
dĺženia o ďalších 12 mesiacov). 
V súčasnosti sa doba zadržia-
vania v jednotlivých členských 
krajinách navzájom odlišuje. Na 
Slovensku je stanovená v maxi-
málnom trvaní 180 dní. Zna-
mená to, že je už teraz v súlade 
s novými pravidlami.

Smernica sa zaoberá aj život-
nými podmienkami zadržiava-
ných prisťahovalcov, ich právom 
na medicínsku starostlivosť, jed-
notou rodiny a vzdelaním pre 
ich deti. Napríklad voči deťom 
nebudú používané donucova-
cie opatrenia. Namiesto zadr-
žiavania detí budú navrhnuté 
náhradné riešenia. Maloleté 
nesprevádzané deti budú vyhos-
tené len za okolností, že sa môžu 
vrátiť k svojej rodine, či do pri-
meraných zariadení. Členské 
štáty EÚ budú prihliadať na si-
tuáciu v jednotlivých krajinách 
pôvodu prisťahovalcov. Zavádza 
sa zásada, že  utečenec nebude 
vyhostený do krajiny, v ktorej 
môže byť ohrozený jeho život, či 
sloboda. O stanovení, či je kra-
jina imigranta bezpečná, bude 
rozhodovať Európsky parlament 
spoločne s členskými štátmi EÚ.

Milan Gaľa
poslanec Európskeho parlamentu

európske pravidlá 
pri navracaní nelegálnych 
prisťahovalcov



� kUltúRa – školstvo

dva tÝŽdne v kUltúRe
mestské kultúrne stredisko

KULTÚRnE LETO
24. 8. 2008 o 18,00 hod. – tribúna pri MsÚ

Laco Bohema a Tomi Ex – Clear /gitarové duo/

PIETny aKT KLadEnIa VEnCOV
PRI PRíLEŽITOSTI 64. VýROČIa SnP

28. 8. 2008 o 10,00 hod. – pamätník na Bielej hore

VýSTaVy:
15. 8. – 28. 8. 2008 – galéria MsKS

Výstava obrazov účastníkov 
Medzinárodného maliarskeho sympózia

program kina Centrum
20. – 21.8. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
UdaLOSŤ USA /100 min./
/thriller/ Premiéra
Vstupné: 69,- Sk/2.29 €    Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky

22. – 24.8. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
nEUVERITEĽný HULK USA /112 min./
/akčný/ Premiéra
Vstupné: 69,- Sk/ 2.29 €   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

23. – 24.8. sobota, nedeľa – 16,00 hod.   
KUng FU Panda USA /90 min./
/komédia/ Premiéra
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16 €        Ml. prístupný! Slovenský dabing

27. – 28.8. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
VTEdy V BRUgáCH VB/Belgicko /107 min./
/Krimi, komédia/
Vstupné: 69,- Sk/ 2.29 €  Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

30. – 31.8. sobota, nedeľa – 19,30 hod.  
KOPaČKy  USA /110 min./
/komédia/ Premiéra
Vstupné: 60,- Sk/ 1.99 €    Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky

30. – 31.8. sobota, nedeľa – 16,00 hod.   
LOVCI dRaKOV FR/NEM/LUX /80 min./
/animovaný, dobrodružný/ Premiéra
Vstupné: 69,- Sk/ 2.29 €  Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český 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: 

Etelou Mikovou 85-ročnou
RNDr. Martinom Hrozienčim 68-ročným
Oľgou Komárovou 85-ročnou
Annou Paluchovou 78-ročnou 
Libušou Kopeňovou 57-ročnou

Čas plynie, spomienky zostávajú.
Dňa 29. augusta 2008 by sa bol dožil 

90 rokov otec a starý otec 

andREJ MOLnáR
z Močarian

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku!

Úprimne ďakujú manželka Anna, 
synovia Jaromír a Jozef s rodinamikrása v dreve ukrytá

Vo svojej tvorbe sa autor ve-
nuje komornému a monumen-
tálnemu sochárstvu, objektu, 
inštalácii, práci pre architektú-
ru, kresbe a počítačovej animá-
cii. Základnú charakteristiku 
autorovho sochárskeho prog-
ramu predstavuje umelcova do-
minujúca orientácia na drevenú 
skulptúru.

Purdeš v prostredí svojej 
generácie, ale aj v kontexte 
súčasného slovenského so-
chárstva predstavuje špecifickú 
a výraznú osobnosť. Umelco-
va tvorba reaguje na niekoľko 
základných podnetov. Urči-
tými uplatnenými tvorivými 
princípmi smeruje k forme 
organickej plastiky. Autorova 

sochárska forma komunikuje 
so štruktúrami, podobnými 
prírodným skeletom. Purdešov 
širšie koncipovaný umelecký 
program, dokumentovaný sé-
riou diel Všejedinosť, prezen-
tuje umelcovu snahu svojou 
sochárskou tvorbou definovať 
širšie myšlienkové hodnoty. 
Spojitosť jednotlivých skulp-
túr série napovedá o prepojení 
umeleckého, prírodného a du-
chovného a smeruje k osobitej, 
celistvej výpovedi, spájajúcej 
duchovné.

Výstava vo výstavných pries-
toroch západného krídla hlav-
ného kaštieľa Zemplínskeho 
múzea potrvá do 14. septembra 
2008.                                      ivpa

pozvánka 
na výstavu

V galérii mestského kul-
túrneho strediska si môžu 
milovníci výtvarného umenia 
prezrieť od 15. augusta výstavu 
obrazov a sôch účastníkov VIII. 
ročníka Medzinárodného ma-
liarskeho a sochárskeho sym-
pózia, ktoré sa konalo v jarných 
mesiacoch a zorganizovalo ho 
MsKS v spolupráci s Mestským 
úradom v Michalovciach. Toh-
toročného sympózia sa zúčast-
nili dvadsiati umelci - maliari 
a sochári z Poľska, Maďarska, 
Ukrajiny, Česka, Bulharska 
a Slovenska. Táto výstava je ne-
sporne obohatením kultúrneho 
života nášho Zemplína a potrvá 
do konca mesiaca.          Demoa

So susedmi
nás spája 483 km hraníc 

a 79 úszpešných 
pro ektov.

Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006

Vďaka Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 bolo zrealizovaných 79 projektov v hodnote 333 766 989 Sk s cieľom 
podporiť podnikateľské aktivity a infraštruktúru v prihraničných oblastiach Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. 

www.interreghsu.com Tento projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskej únie. 

V týchto dňoch sa v priestoroch Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach uskutočňuje zaujímavá výstava prác 
sochára Ľubomíra Purdeša – Všejedinosť.



� špoRt – inzeRCia
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malý oznamovateľ
nehnuteľnosti:

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

• Prenajmem garáž na Ulici Karola Kuzmányho. Cena dohodou.  
Tel: 0907 769 185  

• Predám pozemok v obci Hažín 1 380 m2. Cena dohodou. Tel: 
056 6471056

• Predám 3- izbový byt na Ulici Hollého s rozlohou 62  m2. Byt je 
po kompletnej  rekonštrukcii. Nachádza sa na poslednom po-
schodí, strecha je zrekonštruovaná. K bytu patrí balkón a piv-
nica. Cena: 1 750 000 Sk. Tel: 0905 361 947 

• Predám – prenajmem trojizbový byt – Rázusova  78 m2, 2. po-
schodie. Tel: 0918 199 228

•  Predám - prenajmem garsónku.  Tel: 0918 199 228

zamestnanie:
•  Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné ná-

mestie 5, Michalovce. Tel: 0905 861 245
• Prijmem do TPP elektromontérov, zatepľovačov. Práca v ČR. 

Tel: 0905495 225    
• Super práca, Anglicko, Holandsko - aj bez jazyka. Tel: 0915 

513 461, 0905 771 712. www.superjobsk.com

Rôzne:
•  Predám výhodne 2-ročnú (ešte v záruke) motorovú lištovú 

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

• Predám na Fiat 125p rôzne náhradné diely „nové“. Tel. kontakt: 
056 647 1286

služby:
•  Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel. 
0918 859 928

• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Požičiavam lešenie – háky. Tel.: 0905 709 134
• Robíme vonkajší náter so špeciálnou farbou (nemusí byť polys-

tyrén) bytoviek a rodinných domov rýchlo a spoľahlivo. Leše-
nie máme komplet.  Tel.: 0914 131 463

• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu pap-
lónov a vankúšov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mesta 
Michalovce zabezpečím. Tel. č.: 056/64 97 735

Na jubilejnom X. ročníku 
bežeckého podujatia – Hámor-
ská stopa v Remetských Hám-
roch  štartovalo spolu 62 bežcov 
zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. 
Palmu víťazstva v oboch hlav-
ných kategóriách si odniesli 
manželia Anatolij a Natalija Ma-
lyjovci z Ukrajiny. Na podujatí 
náš okres zastupovalo spolu 15 
bežcov, z toho bolo päť zástupcov 
mesta. Z nich bol najúspešnejší 

Vladimír Hirjak, štartujúci za 
AC Michalovce. Zabehol trať za 
1:26:57 hod. L. Rada štartoval za 
Kerko Michalovce 1:32:13 hod. 
(30. miesto), G. Sabo skončil 34. 
s časom 1:34:22 hod., štartoval za 
VVS Michalovce. Na 53. mieste 
sa umiestnil P. Mačičák z Iuventy 
Michalovce s časom 1:44:42 hod. 
a jediná žena Ľ. Falisová z AC 
Michalovce časom 2:29:37 hod. 
sa umiestnila na 61. mieste.      ka

so šaľou víťaznedva tÝŽdne v špoRte
FUtBal

MFK Zemplín Michalovce - FC nitra
16.8.2008 o 10,00 hod. I.liga staršieho dorastu - 2. kolo

12,15 hod. I.liga mladšieho dorastu - 2. kolo
Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

MFK Zemplín Michalovce - SP FK Rožňava
19.8.2008 o 10,00 hod. I. liga starších žiakov sk.Východ - 3. kolo

12,00 hod. I. liga mladších žiakov sk.Východ-3. kolo
Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

MFK Zemplín Michalovce -1.FC Tatran Prešov
29.8.2008 o 10,00 hod. I. liga starších žiakov sk.Východ - 5. kolo

12,15 hod. I. liga mladších žiakov sk.Východ - 5. kolo
Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

MFK Zemplín Michalovce - dukla Banská Bystrica
30.8.2008 o 10,00 hod. I. liga starších dorastencov

12,15 hod. I. liga mladších dorastencov
Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

MFK Zemplín Michalovce – FC Humenné
30.8.2008 o 16,30 hod. I. futbalová liga mužov - 7. kolo

Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

tenis
MICHaLOVCE CUP

celoštátny tenisový turnaj starších žiakov a žiačok kat.C
16.8.-19.8.2008

Informácie: Ing.Tibor Lešniak, 0905217341

JaCHtinG
Majstrovstvá oblasti II. v jachtingu 31.8.2008

Informácie: Gabriel Max, 0907535404

stReĽBa
Strelecká súťaž O pohár prednostu ObÚ Michalovce

31.8.2008 Informácie: Gabriel Hinďoš, 0903632126

DOST Dermatologicko - estetické zariadenie DOST vo Svidníku 
vám ponúka možnosť relaxovať... Využite u nás poukážky So-
dexho (Flexi pass, Universal pass, Vital pass, Relax  pass). Do-
prajte svojmu telu oddych a ono sa vám odvďačí. Lymfodrenáže, 
masáže, kozmetika, pedikúra, manikúra, bahenné zábaly, leká-
reň... To všetko a ešte oveľa viac si môžete vychutnať vďaka vašim 
poukazom Sodexho. Kontakt: 054 788 2611

Prvoligoví futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce odohra-
li ďalšie dve stretnutia v maj-
strovskej súťaži. Najprv vyhrali 
v Prievidzi 2:0 a potom doma 
porazili Šaľu 2:1. V tomto zápa-
se ich poškodil rozhodca, keď 
odpískal problematickú penal-

tu, z ktorej hostia znížili. Mi-
chalovce po štvrtom kole získa-
li 6 bodov a patrí im 5. miesto. 
Pritom majú jeden zápas odlo-
žený – doma s Rimavskou So-
botou, keďže terén bol nepriaz-
nivý a silne podmočený. Zápas 
odohrajú 3. septembra.         ka

Michalovce budú v tom-
to ročníku po piatich rokoch 
znova štartovať v I. hokejovej 
lige. Intenzívne sa pripravujú 
na nastávajúci ročník. Chcú 
nadviazať na predchádzajúcu 
slávu. Prvý majstrovský zápas 
odohrajú už 5. septembra na 
domácom ľade a súperom im 
bude celok z Piešťan. V sú-
časnosti sa pripravujú pod 

vedením trénera J. Šechného. 
Zohrávajú aj prípravné stretnu-
tia. Prvé odohrali doma proti 
Bardejovu a hostia vyhrali 1:5. 
V tomto týždni hrali už aj od-
vetu v Bardejove a doma hrali 
proti Trebišovu. Na domácom 
ľade odohrajú aj ďalší prípravný 
zápas – tentoraz medzinárodný 
a súperom by im mal byť celok 
z Poľska – Krynica.                   k
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