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portál mesta sa dynamicky mení
Na portáli mesta www.michalovce.sk každým dňom pribúdajú nové články, artikle,
prieskumy. Vytvorili sme novú piatu sekciu Firmy a podnikatelia, ktorej cieľom je priniesť informácie a štatistické údaje pre záujemcov o investovanie a podnikanie v našom
meste. Jej súčasťou bude aj interaktívna mapa, ktorá umožní vyhľadávanie podnikateľských subjektov priamo na ortofotomape mesta, či ich vyhľadávanie v databáze.
Na stránke sme zintenzívnili prieskumy verejnej mienky
v rôznych oblastiach života. Priniesli sme priebežné výsledky
prieskumu o spokojnosti s prácou MsÚ (doposiaľ sa do neho
zapojilo 70 občanov), zverejnili
sme nové prieskumy - prieskum
na dianie a život v meste s cieľom získania spätnej väzby na
organizovanie podujatí v meste.
V spolupráci s MsKS prinášame
prieskum spokojnosti so službami MsKS a kultúrnych podujatí
v meste a v rámci ochrany životného prostredia prieskum názorov na separáciu komunálneho
odpadu v meste. Všetky formuláre sú k dispozícii v sekcii Samospráva - Prieskumy verejnej

mienky. Súčasťou novej sekcie
Firmy a podnikatelia sú prieskumy pre firmy, podnikateľov,
živnostníkov pôsobiacich v našom regióne zisťujúce štatistické zastúpenie podnikateľských
subjektov v meste a ďalším formulárom názory na vytváranie
podmienok pre činnosť podnikateľských subjektov zo strany
mesta. Naďalej sú prístupné
Otázky a odpovede, do ktorých
sa doposiaľ zapojilo 179 pýtajúcich sa. Odpovede na všeobecné a častejšie kladené otázky
nájdete v sekcii Samospráva
- Otázky a odpovede.
Na stránke sa menia a neustále dopĺňajú aj „staré“ artikle,
či sekcie. Všetky dôležité infor-

Pocta Jozefovi Saloňovi
„Kresba je vždy dušou umelca“

Pri príležitosti nedožitého
životného jubilea bola 13. novembra v Zemplínskom múzeu
v Michalovciach slávnostnou vernisážou otvorená výstava umelca
Jozefa Saloňa. Výber z tvorby
autora bol zostavený zo zbierok
Zemplínskeho múzea, ako aj súkromných zbierok. Diela známe
aj verejnosti málo prezentované Michalovce, ich staré, malebné, už
zabudnuté zákutia, nížinatá zemplínska krajina, Laborec, Zemplínska šírava a jej okolie, súbor
portrétov členov rodiny, priateľov
a známych osobností mesta, doplnené o kolekciu kresieb jedného
zo žiakov Jozefa Saloňa – MUDr.

Autosalón

Juraja Dudu. Vernisáž hudobne
obohatila spevácka skupina Fuga
z Košíc netradičným veľmi pôsobivým podaním známych svetových aj domácich songov. Výstava
potrvá do 19. decembra.
Jozef Saloň - maliar, reštaurátor, pedagóg. Narodil sa 23. 11.
1928 v Humennom. Vyštudoval
výtvarnú výchovu a dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1962 pracoval v Zemplínskom múzeu až do odchodu
do dôchodku. Svoju tvorbu predstavil na mnohých kolektívnych
i samostatných výstavách. Zomrel
12. 2. 2005 v Michalovciach.
Dana Barnová

mácie, ktoré MsÚ zverejňuje na
svojej úradnej tabuli sú súčasťou
aj elektronickej informačnej tabule. V časti Kultúra a šport sme
zaradili stránku pre prezentáciu
folklórnych súborov regiónu,
kde ponúkame spoluprácu ďalším folklórnym telesám. Portál
prináša aj športové aktuality
a aktualizované výsledky zápasov športových klubov. Samozrejmosťou sa stáva aktualizácia
dokumentov z mestského zastupiteľstva (hlasovanie, uznesenia,
zápisnice), nové a novelizované
VZN, strategické dokumenty,
zmeny rozpočtu, ale aj kompletné posledné dva ročníky dvojtýždenníka Michalovčan.
Jana Machová

POZVÁNKA
Mestský úrad
a Okresný výbor Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov
Vás pozývajú
na pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 64. výročia
oslobodenia mesta
Michalovce,
ktorý sa uskutoční
dňa 26. novembra 2008
o 10.00 hod.
na cintoríne
Červenej armády (Hrádok)
v Michalovciach.

Už po šestnástykrát zorganizovala reklamno – umelecká
agentúra a tlačiareň Renoma
s.r.o. Michalovce v športovej hale
v Michalovciach predajnú výstavu automobilov a príslušenstva
áut - Autosalón Michalovce 2008.
Výstava sa konala od 6. do 8. novembra a ukončená bola tombolou so zaujímavými cenami – auto
značky Renault s plnou nádržou
na celý víkend, autorádio, LCD
monitor do auta a mnohé iné.
Medzi vystavovateľmi sme mohli
obdivovať autá značiek Seat, Renault, Nissan, Dacia, Kia, Honda,
Volkswagen, Škoda, Fiat, Suzuki,
Citroen, Peugeot, Hundai a Jeep.

Upozornenie pre verejnosť

Podľa informácií občanov, najmä východoslovenského regiónu,
rôzni obchodní zástupcovia v týchto dňoch telefonicky oslovujú občanov s ponukou poradenstva pri investovaní finančných
prostriedkov.
Vzhľadom na to, že títo zástupcovia sa pri ponuke odvolávajú na
spoluprácu s Národnou bankou Slovenska (NBS), NBS upozorňuje občanov, mestské, miestne a obecné úrady, že na takomto
projekte nespolupracuje. Pravdepodobne ide o marketingovú aktivitu osôb, ktoré sa na autoritu centrálnej banky len odvolávajú.
Národná banka Slovenska
Kancelária guvernéra

19. novembra boli ocenení žiaci
michalovských škôl za úspechy
dosiahnuté vo vedomostných
a športových súťažiach v školskom roku 2007/08. Učiteľom,
ktorí ich pripravovali, odovzdal primátor mesta ďakovný list. Na základe výsledkov
v jednotlivých súťažiach bolo
ocenených 40 žiakov, súborov
a družstiev. Ďakovný list prevzalo 12 učiteľov základných
škôl a 2 učitelia základnej
umeleckej školy.

26. novembra oslávi mesto Michalovce výročie oslobodenia Červenou armádou. Pamiatka padlých vojakov nie
je pre mnohých Michalovčanov len prázdne slovo, ale k úcte k nim v tomto duchu vedú aj svojich potomkov.
Foto a text: Štefan Varšaník

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk
Rokovala
mestská EURo pod lupou
rada

Zasadnutie Mestskej rady
v Michalovciach sa uskutočnilo v utorok 11. novembra
v zasadačke mestskej rady na
Mestskom úrade v Michalovciach s týmto programom rokovania: návrh na schválenie
finančných prostriedkov pre
generálnu opravu kotlov v objekte kúpaliska s montážou automatickej regulácie prívodu
plynu a generálnej opravy výmenníkov tepla pre ohrev teplej úžitkovej vody predkladal
Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS,
zriadenie pultu centralizovanej ochrany – návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
predkladal JUDr. Bartolomej
Kudroč, náčelník MsP, informatívnu správu o zabratí verejného priestranstva plechovými garážami na území mesta
Michalovce predkladala Ing.
Anna Mrázová, vedúca odboru
výstavby a regionálneho rozvoja, majetkoprávne záležitosti
predkladal Ing. Jozef Doležal,
vedúci odboru hospodárenia
s majetkom, výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov v majetku mesta Michalovce predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda komisie MsZ.
Záver patril diskusii.

Michalovčan

LUCIA 2008

Kupón č. 5

Najčastejšie otázky
občanov
Vzťahuje sa duálne zobrazovanie aj na dôchodkové
dávky?
V rozhodnutiach o priznaní a zvýšení dôchodkových
dávok v druhej polovici roka
2008 sa sumy dávok uvádzajú
v korunách aj v eurách súčasne. Dvojaké uvádzanie čiastok sa začalo jeden mesiac od
stanovenia výmenného kurzu
a bude povinné 12 mesiacov
po zavedení eura.
Ako sa budú dôchodkové
dávky zaokrúhľovať?
Pre zaokrúhľovanie peňažných čiastok platia všeobecné pravidlá. Zaokrúhľuje sa
s presnosťou na dve desatinné
miesta, na eurocenty, podľa matematických pravidiel.
V prípade dôchodkových dávok a sociálnych dávok sa však
urobí výnimka a zaokrúhľovať
sa bude vždy smerom nahor
– v prospech občana. Podľa
druhu dávky sa bude zaokrúhľovať na najbližší vyšší eurocent alebo na 10 centov.
Dôjde v súvislosti so zavedením eura aj k rastu miezd, sociálnych dávok a dôchodkov?
Mzdy
Zavedenie eura by malo
pozitívne vplývať na hospodársky rast slovenskej ekonomiky, čo sa premietne aj
v rýchlejšom raste životnej
úrovne obyvateľstva a to hlav-

ne vďaka nárastu mzdových
príjmov. Dodatočný príspevok
eura k rastu miezd odhaduje
štúdia skupiny autorov z NBS
v priemere na 0,7 percentuálneho bodu ročne, po dobu až
20 rokov. Okrem toho by mal
rast ekonomiky viesť aj k nárastu celkovej zamestnanosti,
čo tiež zvýši pracovné príjmy
domácností.
Dôchodky
Pri zachovaní súčasného
valorizačného mechanizmu
porastie vďaka euru aj táto
zložka príjmov. Už priznané
dôchodky vzrastú každoročne
reálne o polovicu reálneho nárastu miezd. Novým dôchodcom prispeje euro k vyšším
dôchodkom prostredníctvom
vyššieho rastu miezd, ktorý
zohráva hlavnú úlohu pri určení dôchodkovej hodnoty,
ktorá je základom pre výpočet
nových dôchodkov.
Sociálne a iné príjmy
Pri súčasnej legislatíve by
euro nemalo nijako výrazne
ovplyvniť sociálne príjmy, keďže tie sú v princípe zvyšované
iba indexom rastu cien, alebo
sú voľne určované rozhodnutiami vlády. Vláda v minulosti
zvykla dávky zvyšovať podľa
miery inflácie. Teda aj v prípade, že po zavedení eura môžeme počítať s mierne vyššou
infláciou, tá neovplyvní reálnu
výšku týchto príjmov.
Zdroj: www.euromena.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora



Aktivity primátora Kamery v meste? Rekonštrukcia Sídliska

10.11. 	 účasť na otvorení nového zákazníckeho centra VVS a.s. 		
v Sobranciach
11.11. 	 rokovanie mestskej rady
12.11. 	 rokovanie Republikovej rady ZMOS
13.11. 	 prijatie predstaviteľov Masmediálnej fakulty
14.11. 	 porada primátora
14.11. 	 rokovanie s predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi
15.11. 	 účasť na otvorení futbalového turnaja o pohár predsedu 		
Konferencie biskupov Slovenska
16.11. 	 účasť na slávnostnej bohoslužbe Reformovanej cirkvi
18.11. 	 stretnutie Rady športových klubov
18.11. 	 rokovanie so zástupcami občanov z Kuzmányho ulice 		
v Michalovciach
19.11. 	 oceňovanie učiteľov a žiakov michalovských škôl
20.11. 	 rokovanie okresnej Rady ZMOS
20.11. 	 účasť na podujatí Horovov Zemplín
21.11. 	 prijatie príslušníkov OS SR a Armády Poľskej republiky
21.11. 	 účasť na slávnostnom otvorení priemyselného parku
vo Vranove nad Topľou
21.11. 	 účasť na podujatí Deň ortopédov
22.11. 	 futbalový turnaj predstaviteľov partnerských miest
23.11. 	 účasť na prehliadke cirkevných spevokolov

MESTO MICHALOVCE

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce
Primátor mesta Michalovce
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na vvbudovanie Pultu centralizovanej ochrany
na Mestskej polícii v Michalovciach
Súťažné podmienky:
A/ Predmet verejnej obchodnej súťaže
Vyhlasovateľ požaduje od dodávateľa poskytnutie služby vo forme
komplexných služieb potrebných na zabezpečenie zriadenia pultu
centralizovanej ochrany /PCO/ za týchto podmienok:
a/ 	dodať, nainštalovať a servisne udržiavať na vlastné náklady pult
centralizovanej ochrany /PCO/ v priestoroch Mestskej polície
b/ zabezpečiť pripájanie, odpájanie jednotlivých nájomníkov
PCO, urobiť o tejto skutočnosti záznam a odovzdať MsP
c/ technicky posudzovať možnosť pripojenia jednotlivých záujemcov o pripojenie na PCO
d/ uzatvárať nájomné zmluvy s nájomníkmi o prenajatí technických prenosových prostriedkov PCO
e/ predložiť návrh zmluvy medzi mestom a občanom na zabezpečenie bezplatnej ochrany majetku
Špecifické požiadavky technickej úrovne PCO:
Vyhlasovateľ požaduje, aby PCO obsahovalo:
- Linkový podsystém v nadhovorovom pásme
- Rádiový podsystém
- GSM podsystém
- GPRS podsystém
- Kombinácia horeuvedených spôsobov
B/ Kritérium pri posudzovaní jednotlivých ponúk:
- 	 spôsob a výška nájomného za umiestnenie pultu v budove MsP
- referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCO
C/ Podmienky účasti
Do vyhodnotenia budú zaradené tie návrhy, ktoré splnia nasledovné podmienky účasti.
Vyhlasovateľ požaduje:
- 	 Splnenie predmetu riešenia podľa bodu A/, ktoré dodávateľ
doloží čestným vyhlásením, že je schopný dodať komplexnú
službu na vlastné náklady, podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača
- 	 Doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti
– výpis z Obchodného registra, alebo Živnostenské oprávnenie
- 	 Doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
- 	Referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCO
D/ Obsah ponuky:
- 	 doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti – výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie
- 	 doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
- referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCO
- 	 návrh zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní pultu centralizovanej ochrany /PCO/ podľa Občianského zákonníka
E/ Doplňujúce podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu
vyhlasovateľa v termíne do:
1. decembra 2008 /pondelok/ do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s označením: „PCO – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30
Obhliadka miesta zriadenia je možná v pracovných dňoch v čase od
09.00 – 12.00 hod. na Mestskej polícii, Ul. duklianska č. 4, Michalovce.
Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú účastníkom súťaže oznámené písomne do 30 dní po vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže.
Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6422279 – JUDr. Kudroč.

Keď uvažujeme nad tým, ako zlepšiť prácu mestskej polície, dospejeme k záveru, že pre súčasnú dobu je nevyhnutná reforma komunikácie s dôrazom na kvalitu, množstvo a spôsob prijímania informácií. Toto všetko je spojené v inteligentnom monitorovacom systéme.

Prvým dôležitým faktorom,
ktorý pôsobí pri jeho umiestnení
je preventívny účinok. Potenciálny
páchateľ upustí od kriminálnych
úmyslov, keď si je vedomý, že je
monitorovaný a z protispoločenského činu bude ľahko usvedčený.
V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn službu konajúceho dispečera.
Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej a inej
protispoločenskej činnosti, ako aj
pri operatívnom vyhľadávaní páchateľov. Ide o viac než len technické riešenie. Vyžadujú si ľudskú
intervenciu v podobe práce s maximálnou účinnosťou a problémy,
ktoré pomáhajú riešiť, sú zložité.
Majú potenciál, ak sú riadne pre-

vádzkované, často spolu s ďalšími
opatreniami a v reakcii na špecifické problémy, prispieť ku zníženiu kriminality a posilniť pocit
bezpečia medzi občanmi. V roku
2007 sme kamerovým systémom
v našom meste zistili a následne
vyriešili 528 priestupkov rôzneho
druhu.
Naše doterajšie skúsenosti
z činnosti kamerového systému
sú veľmi pozitívne. To by nás malo nabádať k podpore kamerového systému v meste a na miestach,
kde chceme, aby kamery boli užitočnými pomocníkmi pri zaistení
bezpečnosti občanov, ochrany ich
životov, zdravia a majetku.
JUDr. Bartolomej Kudroč,
náčelník MsP

V rozpočte Košického samosprávneho kraja (KSK) je každoročne vyčlenená určitá finančná čiastka na podporu aktivít
rôznych organizácií a združení
ako aj fyzických osôb - podnikateľov za predpokladu, že majú sídlo, trvalý pobyt a pôsobnosť na území KSK a činnosť,
na ktorú je dotácia žiadaná,
je vykonávaná na území KSK
alebo činnosťou prezentuje
KSK v Slovenskej republike
alebo v zahraničí. Podmienky
a možnosti podpory obsahuje
Všeobecne záväzné nariadenie
( VZN ) KSK č.3/2006. Poslanci KSK schválili minulý mesiac
nové VZN, na základe ktorého
bude možné poskytovať dotácie
na rozvoj športu. Oprávnení
podávať žiadosti sú tí istí ako
v predchádzajúcom prípade.
Konkrétne môže byť dotácia
poskytnutá na podporu: mládežníckeho športu, rekreačného
športu a športových podujatí,
materiálno - technického zabezpečenia existujúcich športových
zariadení, výstavbu alebo stavebné úpravy športových objektov,
zariadení a športových plôch.
Žiadosti spolu s príslušnými
prílohami je potrebné podávať
na odbor školstva KSK do 30.

9. ak ide o finančné prostriedky
na 1. polrok nasledujúceho roka
a do 30. 3. ak ide o prostriedky na
2. polrok bežného roka. Všetky
potrebné náležitosti žiadosti sú
obsiahnuté vo VZN č.11/2008.
Predložené žiadosti bude
posudzovať osobitná komisia,
ktorú na návrh predsedu KSK,
zvolí Zastupiteľstvo KSK. Dotácie do výšky 100 000 Sk/ 3 300 €
schvaľuje predseda KSK a dotácie s vyššou sumou schvaľuje
Zastupiteľstvo KSK. Na aktivity
ktoré majú investičný charakter
musí mať žiadateľ zabezpečené spolufinancovanie vo výške
aspoň 50 percent. Keďže VZN
č.11/2008 bolo schválené až
v októbri, je potrebné žiadosti
o dotácie na 1. polrok 2009, doručiť na odbor školstva KSK už
do 31. 12. 2008. Na účel podpory rozvoja športu bude v roku
2009 vyčlenených asi 30 miliónov korún. Pričom platí zásada,
že na dotáciu nie je právny nárok. Verím, že školy a športové
kluby z Michaloviec využijú
budúci mesiac na podanie žiadostí o poskytnutí dotácie na
rozvoj športu nielen v materiálnej oblasti, ale aj na doriešenie
trénerských postov.
Ing. Jozef Bobík, poslanec KSK

Z ROKOVANIA KSK

Čas chryzantém...
Zvláštny mesiac v kalendári,
plný osláv a spomienok. Prvý
november – sviatok všetkých
svätých, 2. november – pamiatka
zosnulých. Pri vstupe do cintorínov ozdobených rôznofarebnými chryzantémami a blikajúcimi
sviecami máme hneď na mysli aj
inú dimenziu života, nielen tú,
na akú sme zvyknutí teraz. Prúdiace zástupy ľudí čítajú mená
a epitafy, s pietou a láskou spomínajú na tých, ktorí ich pred-

išli do večnosti. Nedá sa ubrániť
myšlienke, že aj ja raz tu v zemi
skončím, a čo bude potom. Antoine de Saint – Exupéry povedal: „Láska je predovšetkým
modlitba a modlitba je ticho!“
Toto je ozajstná pomoc pre duše,
ktoré tú modlitbu potrebujú.
Memento mori – pamätaj na
svoju smrť, nech je podstatou
v našom každodennom žití, aby
sme raz ostali trvalou spomienkou.                            Ľ. Poláková

Masáže trochu inak
Neviem, či ste už všetci počuli
o lôžku, o ktorom sa pomaly hovorí ako o zázraku. No nijakú tajomnú mágiu v sebe neskrýva. Volá sa
Ceragem a je to termoakupresúrne
masážne lôžko, ktoré vyvinul tím
štyridsiatich špecialistov, konštruktérov a lekárov, aby pomohli nadobudnúť stratené zdravie. Už viac
ako rok funguje centrum CERAGEM aj v Michalovciach a na 16
lôžkach poskytujeme možnosť vyskúšať ich komukoľvek, kto prejaví
záujem o zlepšenie svojich zdravotných problémov. Toto lôžko je
jednotkou v alternatívnej medicíne, má viac ako 100 ocenení a certifikátov po celom svete. Lôžko je

určené pre celkovú regeneráciu,
uvoľňuje chrbtové svaly, upokojuje
nervové dráhy v tele, zvyšuje krvný
obeh. Kombinuje sa tu masáž s blahodarným pôsobením infračerveného tepla. Každý si zváži sám ,či
ho chce mať doma, alebo využívať
služby v našom centre. Marketingová stratégia firmy je možno trocha zvláštna, že túto službu poskytuje zdarma, ale je to tak.
Jediné, čo od našich hostí
očakávame, sú referencie centru.
Od októbra 2008 bolo toto lôžko kvalifikované ako excelentné
CERAGEM-E a certifikované na
zdravotnícku pomôcku.
Valéria Halaničová

východ

Rozvojový program mesta na roky 2007 – 2010 postavil na prvé
miesto rekonštrukcie bytových sídlisk. Po rekonštrukcii centrálnej pešej zóny je smerovaná veľká investičná aktivita bližšie k obyvateľom
bývajúcim v bytových domoch.
Zadefinovaný bol základný program rekonštrukcie verejných
priestranstiev. Medzi inými bola požiadavka na rekonštrukciu parkovísk, ciest, chodníkov, verejnej zelene, detských ihrísk, sídliskových
športových zariadení. Samotnej projektovej príprave predchádzalo
posúdenie majetkoprávnych pomerov k pozemkom, ktorých sa potenciálna rekonštrukcia dotkne. Z uvedeného ako najmenej komplikované sa ukázalo Sídlisko východ. Uvedený dôvod bol najpodstatnejší
k rozhodnutiu, odkiaľ začať. Naraz v celom meste sa s uvedeným
projektom nedalo počítať pre veľký objem prác. Nakoniec aj samotné
Sídlisko východ sme museli rozdeliť na tri etapy. V takomto poradí
boli aj jeho jednotlivé časti zverejnené na internetovej stránke mesta
a úradnej tabuli s možnosťou aby sa vyjadrila verejnosť. V súčasnej
dobe mesto zrealizovalo aj verejnú súťaž na realizovateľa tejto stavebnej činnosti. Od začiatku októbra sa začalo s rekonštrukciou prvej
časti Sídliska východ.
Napriek uvedeným skutočnostiam sa objavujú pochybovačné otázky, prečo sa začalo s týmto sídliskom a nie s niektorou inou lokalitou
mesta. Uvedomujeme si, že nedostatkov v oblasti bývania a životného prostredia je na území mesta neúrekom. Všetky naraz sa vyriešiť nedajú a nejaký systém musíme nájsť. Aktuálne sa pracuje aj na
predprojektovej a projektovej príprave na Sídlisku juh a ďalších častiach mesta. Kto chce tomuto procesu napomôcť, bude nielen sledovať
tento proces, ale aj aktívne prispeje svojimi pripomienkami a návrhmi. Verím, že verejnosť pomôže tomuto procesu svojou aktivitou. Nič
by nebolo horšie, ak by netrpezlivosť a nervozita tento proces nielen
spomalila, ale aj zabrzdila. Spoločne chceme mať Michalovce krajšie
a chceme sa v nich cítiť dobre. Pevne verím, že to chceme všetci.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

Športové správy
a dokument ... aby sa deti netúlali
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy DENNE každú párnu hodinu

dokument

v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.
Filmy z projektu Lokálneho spolku televízií Slovenska

záznam

DENNE od nedele 14.00 hod.
Záznam z Galaprogramu TÍ NAJLEPŠÍ
Účinkujú: Pro muzika, Zemplínik, Slniečko,
Súkromná ZUŠ Cicáka, Tanečná škola Grácia

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

Mládež v akcii
Ahoj Slovensko! To som si
pomyslela keď som prišla z Nemecka na Slovensko vo februári tohto roku. Už si myslím
to isté, lebo odchádzam teraz
v novembri kvôli tomu, že moja
EDS konči.
Je to Európska dobrovoľná
služba, súčasťou grantového
programu Európskej únie „Mládež v akcii“, ktorý administruje
Európska komisia. Vďaka tomuto programu môžu mladí ľudia
cestovať do cudziny a pracovať
tam ako dobrovoľníci.
Ale začnem s mojou dobrovoľnou prácou. Mala som
rôzne dobrovoľnícke aktivity.
Pomáhala som v Domove sociálnych služieb v Michalovciach, kde som sa učila zaobchádzať s mentálne postihnutými ľuďmi. Osvojila som si
ich život, spôsob komunikácie,
a stretla som sa hlavne s veľkou
láskou, ktorú sme si vzájomne

dávali prostredníctvom milého
úsmevu.
V Bežovciach som bývala
v hostiteľskej rodine, ktorá má
organizáciu OPTPM (Organizácia pomoci telesne postihnutej mládeže). Pomáhala som
učiteľkám v škôlke a v škole, pri
vytváraní nástenky a tvorbe hier
pre deti. Okrem toho sme mali
akcie s rómskymi deťmi, čo mi
umožnilo naučiť sa veľa o kultúre Rómov, ich mentalite, živote,
o hudobných schopnostiach.
Získala som tak veľa skúseností, ktoré tu nemôžem všetky
opísať. EDS mi dala možnosť
rozvíjať sa ďalej, dozvedieť sa
nie len o kultúre, slovenskom
jazyku, živote na slovenskej dedine, ale aj o ľuďoch, ktorých
som spoznala.
Dobrovoľníčka Yoshi
Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej
únie grantovým programom ,,Mládež v akcii“. Prehlasujeme, že za obsah zverejneného materiálu nenesie Európska únia žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za zverejnený materiál nesie prijímateľ grantu.



recenzie

Dejiny Michaloviec

Uplynul už takmer rok od slávnostného uvedenia do života publikácie - Dejiny Michaloviec. Pri tejto príležitosti Vám chceme ponúknuť recenzné poznámky k vydaniu knihy, ktoré sme počas tohto obdobia zaznamenali a upriamiť tak znovu vašu pozornosť na toto
výnimočné dielo. Publikácia vyšla v náklade 2 000 kusov, v celkovom rozsahu 482 strán s viac ako 140 fotografiami. Zostavovateľmi
sú Mgr. Mikuláš Jáger a Ing. Vladimír Sekela, zodpovedný redaktor PhDr. Imrich Gofus.

Recenzia uverejnená v Historickom časopise SAV

Po obsahovej i rozsahovej
stránke impozantná publikácia, s patričnou odbornou poznávacou úrovňou a s veľkým
poznávacím prínosom, detailne mapuje dejinný vývoj mesta Michalovce, politického,
hospodárskeho a kultúrneho
centra východoslovenského
regiónu Zemplín. Dvadsaťdvačlenný autorský kolektív
pod odbornou redakciou Mikuláša Jágera preukázal nielen
svoju profesionálnu pripravenosť pri spracúvaní problematiky regionálnych dejín,
ale aj vysoký stupeň objektivity a nadhľadu, schopnosti zaradiť skúmanú problematiku
do celoslovenských či širších,
prinajmenšom stredoeurópskych súvislostí. Pri regionálnych prácach totiž to nie je
vždy takou samozrejmosťou,
lebo v nich neraz prevládajú
lokálpatriotické prístupy. Autorský kolektív týmto „zvodom“ úspešne odolal. Škoda,
že v závere publikácie nie sú
jednotliví autori z ich profesného zamerania stručne
predstavení, ako je to zvykom

kriticky hodnotia nielen doterajšie odborné práce, ale aj
relatívne bohatú memoárovú
literatúru, ktorú však neprijímajú mechanicky, ale poukazujú aj na jej prirodzené sub-

Vydanie Dejín Michaloviec je významnou kultúrnou
a spoločenskou udalosťou nielen pre mesto Michalovce, ale
aj pre celú slovenskú časť historického Zemplína. Je výsledkom výskumnej práce 22 autorov z radov popredných vedeckých pracovníkov i miestnych
odborníkov. Publikácia je rozdelená do troch celkov.
V úvodnej časti podáva J.
Adam stručný prehľad o doterajšej historiografii mesta,
s ambíciou vyrovnať sa so staršími problémami. Jednotlivým
zložkám prírodného prostredia
mesta i jeho okolia sa v rozsa-

hom neveľkých ale vyčerpávajúcich štúdiách venoval M. Fulín, E. Sitášévá, Š. Danko a Ľ.
Panigaj. Stať J. Želisku prináša
podrobný štatistický prehľad
o demografickom vývoji Michaloviec od prvého úradného
sčítania v roku 1869 po súčasnosť. Keďže v kapitolách o dejinnom vývine   sú zachytené
podobné údaje od stredoveku
po 19.storočie, bolo možné
umiestniť tento prehľad až
v závere publikácie.
Druhá, základná časť diela podáva v deviatich kapitolách, usporiadaných podľa
všeobecných zásad periodicity

v podobných kolektívnych
monografiách.
Štruktúra publikácie je
rozdelená do troch väčších
celkov, ktoré majú chronologicko-tematický
charakter. Sympatické je, že autori
v úvode podávajú stručný
pohľad o doterajšej historiografii Michaloviec. Autori tu

Pečať užského podžupana Jána
z Michaloviec (de Nagymihályi)

jektívne slabiny, čo im však
nebráni, aby z nej exploatovali
relevantné faktografické údaje s priemernou výpovednou
hodnotou. Pri svojej rekonštrukcii sa opierajú o veľmi
širokú materiálovú základňu.
V prvom rade sú to pramene
z regionálnych archívov, resp.
z tamojšej domovej tlače, no
využívajú aj fondy centrálnych
a zahraničných (maďarských)
archívov. Kniha je vybavená
dôkladným poznámkovým
aparátom, čo nepresne zvyšuje jej odbornú úroveň a vierohodnosť. Monografia nie je
knihou na „jedno prečítanie“.
Má, takpovediac, niekde až
encyklopedický
charakter.
Obsahuje totiž množstvo materiálu a údajov z politického,
ekonomického, sociálneho,
kultúrneho
náboženského
a národnostného života Michaloviec.
Prvá, rozsahom najkratšia
časť knihy obsahuje, okrem
spomínaného už historiografického prehľadu základné
geografické,
prírodovedné
a demografické informácie

o meste. Jadrom práce je jej
druhá časť, ktorá opisuje dejiny Michaloviec od praveku až
po súčasnosť. Chronologicky
sa delí na deväť kapitol, ktoré
rešpektujú zaužívanú periodicitu slovenských dejín vo
všeobecnosti. Jednotlivé kapitoly sa ďalej členia na menšie
tematické podkapitolky, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi
hospodársko-sociálnymi, politickými, kultúrnymi, národnostnými i konfesionálnymi
procesmi a javmi v meste, no
aj v jeho najbližšom okolí.
Niekedy je toto členenie až
príliš atomizované, čo vedie
k istej neprehľadnosti a k opakovaniu sa. Možno tu vysloviť domnienku, že niekedy
by bolo „menej viac“. To nie
je nejaká domýšľavá kritika,
ale konštatovanie recenzenta, ktorý však musí rešpektovať zámer zostavovateľov
pri určovaní štruktúry knihy.
Tretia časť monografie sa venuje v štyroch kapitolách stavebnému vývinu mesta, jeho
zdravotníctvu, vede, školstvu,
umeniu, osvete a športovému

vývinu po roku 1918, resp. po
roku 1945. Tieto partie akoby
sa čiastočne vymykali z predchádzajúcej štruktúry knihy.
Významnou súčasťou publikácie je jej ikonografická
stránka, ktorá tu nie je len
tradičným ilustratívnym doplnkom, ale plní aj vlastnú
poznávaciu úlohu. Trochu
prekvapuje, že v knihe nie
je samostatná kapitola, kde
by sa vymenovali a poda-

Neolitická antropomorfná plastika Michalovce, Hrádok.

slovenskej historiografie dejiny
mesta a jeho zázemia. Praveké
a včasnostredoveké obdobie
je vecne a názorne spracované L. Gačkovou. Škoda, že sa
do dnešných dní nepodarilo
ustáliť datovanie michalovskej
rotundy. V stati bolo možné
venovať viac pozornosti nestorovi slovenskej archeológie V.
Kričkovi Budinskému a jeho
zásluhám o archeologický výskum tohto regiónu. Prehľadne
a systematicky spracovaná kapitola M. Bodnárovej o stredovekom vývoji mesta je jedným
z výsledkov jej dlhoročných
heuristických výskumov me-

dieválnych dejín východného
Slovenska, s prihliadnutím na
výsledky domácej i zahraničnej literatúry. Autorka koncepčne vychádzala zo základného historického poznatku,
že Zemplín bol už v staršej
a hradištnej dobe osídlený Slovanmi a Maďari prišli do tejto
oblasti až v 10.storočí. Michalovským panstvom, siahajúcim
od Krivoštian až za Sobrance,
jeho hospodárením a významom pre rozvoj Michaloviec
sa v ďalšej kapitole zaoberá J.
Adam. Koncepčným prínosom
je aj nasledujúca, na základe
domácich i zahraničných ar-

li stručné životopisné údaje
o významných osobnostiach
z verejného, politického, náboženského, hospodárskeho
a kultúrneho života, ktoré
mali nejaký bližší vzťah k Michalovciam. Vzhľadom na
rozsiahlosť knihy v nej citeľne
chýba aj menný register, ktorý by uľahčil čitateľovi lepšiu
orientáciu v rôznych tematických oblastiach textu.
                 I. K.

25. januára 2008 slávnostne uviedli do života publikáciu Dejiny Michaloviec traja primátori Michaloviec – Ladislav Ebský, Jozef Bobík
a Viliam Záhorčák.

Recenzné poznámky k vydaniu diela Dejiny Michaloviec

chiválií spracovaná kapitola A.
Mišíkovej o dejinách ôsmich
okolitých obcí, ktoré sa neskôr
stali súčasťou mesta.
Rozsiahlu kapitolu o dejinnom vývoji Michaloviec
od 18.storočia do roku 1918
spracoval P. Kónya, ale na
rozdiel od predchádzajúcich
autorov v prevažnej miere len
na základe štúdia archívnych
materiálov a literatúry maďarskej proveniencie. Výsledkom
tohto prístupu je, že táto časť
dejinného vývoja Michaloviec
je interpretovaná do značnej
miery z hungaristického pohpokračovanie na nasledujúcej strane

recenzie
pokračovanie z predchádzajúcej strany

ľadu. Čitateľ nemá možnosť
sledovať formovanie a vývin
slovenskej zložky obyvateľstva,
aj keď Michalovce boli začiatkom 19.storočia čisto slovenským mestečkom. Jednotlivé
state kapitoly, zaoberajúce sa
hospodárskymi,
sociálnymi
a spoločenskými otázkami, sú
síce až detailne spracované, ale
zväčša na základe archiválií bývalého stoličného archívu v Sátoráljaújhelyi, kde sa pramení
materiál k slovenskému hnutiu
nenachádza. Naša regionalistická historiografia sa však
otázkou zaostávania Zemplína
v národnopolitickom a kultúrnom vývine už podrobne zaoberala. To autor vzal do úvahy, ako by tunajší Slováci nežili
svojím etnickým životom. Treba zdôrazniť, že predstavitelia
slovenského národného hnutia sa napriek nepriaznivým
podmienkam a prekážkam
snažili rozšíriť politické a kultúrne aktivity aj na východné
Slovensko, vrátane Zemplína.
Svedčia o tom výzvy, memorandá a ďalšie dokumenty bernolákovského i štúrovského
hnutia vrátane dobovej slovenskej tlače, dokladujúce, že tento región bol vždy organickou
územnou a etnickou súčasťou
Slovenska. Výrazným svedectvom toho bol aj príchod slovenských dobrovoľníkov na
východ, so spontánnym ohlasom aj medzi obyvateľstvom
okolia Michaloviec. O týchto
skutočnostiach sa však autor
v práci nezmieňuje. Jednostranne tu vyznieva aj výklad
o revolúcii 1848/49, keďže sa
interpretujú  len uhorské zákony o slobodách, ktoré nevychádzali v ústrety nemaďarským
národom Uhorska. Žiadosti
slovenského národa svojím

demokratickým obsahom výrazne predstihujúce marcové zákony uhorského snemu
– žiadajúce o.i. rovnoprávnosť
všetkých národov Uhorska
– sa v práci nespomínajú, hoci
sa, pochopiteľne, týkajú aj Michaloviec a Zemplína. V kapitole sa píše o spolunažívaní
Slovákov a Maďarov v Michalovciach, ale bez vysvetlenia,
že nerovnoprávne postavenie
Slovákov vrchnosť využíva na
ich hromadné pomaďarčovanie, ako o tom svedčia napr.
viaceré údaje v župnom časopise Zemplén. Podľa nich od
roku 1830 do r. 1905 stúpol
na Zemplíne počet Maďarov
o 65%. V práci sa síce spomína

vinistické kruhy vyhlásili bojkot nevídaného rozsahu, písal
aj M. Hodža v Slovenskom
týždenníku (16-1.1914) pod
titulkom „Pohon v Zemplínskej proti Slovenskej banke“.
Zhrnutie dôsledkov všestrannej maďarizácie pre slovenský
národ vývin v Michalovciach
a strednom Zemplíne mohol
autor aspoň v krátkosti spracovať v závere kapitoly. Keďže
chýba, je správne, že ho aspoň
z časti suplujú redakčné poznámky za kapitolou.
Kapitoly o Michalovciach
v rokoch 1918 – 1938 a 1939
– 1944 spracoval autor viacerých publikácií z oblasti regionálnych dejín, I. Michnovič,

Knihu Dejiny Michaloviec si ešte stále môžete zakúpiť
v Turistickej informačnej kancelárii v Michalovciach,
ktorá sa nachádza na Námestí osloboditeľov č. 30,
v budove mestského úradu na prízemí.
maďarizácia, ale bez uvedenia
ich násilných prostriedkov
a následkov. V texte sa udávajú
čísla o vysťahovalectve z regiónu, ale niet zmienky o prebúdzaní národného povedomia
Zemplínčanov v podmienkach
americkej demokracie, o ich
pomoci rodinám v domovine
a aktivitách súvisiacich so vznikom ČSR. V kapitole sa veľmi
podrobne píše o (napokon
neúspešných) snahách založiť
v meste maďarské gymnázium,
ale bez konštatovania, že malo
urýchliť maďarizáciu slovenského Zemplína a odnárodňovanie tunajšej mládeže. Autor
čerpá z maďarských prameňov
aj vtedy, keď o danej udalosti
písala aj slovenská tlač. Napr.
o pokuse založiť v meste slovenskú pobočku Ústrednej
banky, proti čomu tunajšie šo-

dve podkapitoly tohto celku,
týkajúce sa protifašistického
odboja spracovali M. Molnár
a K. Džupa. Podľa nášho názoru v súvislosti so vznikom ČSR
bolo možné viac zvýrazniť aktivity tunajšieho ľudu   za čím
skoršie oslobodenie Zemplína,
ako o tom svedčia prosby adresované SNR, ako aj rozhodné
prejavy proti snahám Károlyho vlády o udržanie tejto časti
Slovenska v rámci Maďarska.
Jedným z nich bolo napr. odmietnutie lákavých prísľubov
slúžneho O. Bajusza na zhromaždení v Michalovciach,
ktoré autor spomína, no mohli
sa spomenúť aj niektoré ďalšie z neďalekého okolia, napr.
zhromaždenie v Humennom,
kde ľud zmaril prijatie rezolúcie za vytvorenie tzv. východoslovenskej republiky. Eru-

dované, miestami až detailne
spracované poznatky o vývoji
mesta v období medzivojnovej
ČSR bolo možné,   vzhľadom
na predchádzajúcu tuhú maďarizáciu, doplniť o stručné
zhrnutie k akým pozitívam
v národnostnej otázke v meste
došlo, prípadne aké problémy
ostali ešte otvorené. V súvislosti s existenciou prvej Slovenskej republiky chýba krátka
charakteristika o medzinárodných súvislostiach, v čom spočívali podmienky lepšej ekonomickej situácie ako v okolitých krajinách ovládaných
nacistami, aký osud očakával
Slovákov v prípade Hitlerovho
víťazstva, aký je historický význam SNP.
Podrobne je spracované aj
obdobie od druhej svetovej
vojny do roku 1989. Autor M.
Belej podal priam encyklopedický prehľad o vývoji politickom, administratívnom, náboženskom, o vývoji v rámci
služieb, v obchode, doprave,
poľnohospodárstve a najmä
v priemyselných aktivitách,
nevyhýbajúc sa kritickým pohľadom na mnohé nedostatky. Opis priebehu politických
udalostí v novembri 1989 však
mohol byť rozšírený o krátky
záver príčin pádu socialistického zriadenia v súťaži s demokratickým svetom. Vývoj po
roku 1989 spracoval M. Starjak
s dôrazom na činnosť nových
demokratických orgánov samosprávy, zvoliac periodicitu
podľa jednotlivých volebných
období.
Tretia časť publikácie sa
vracia k niektorým vybraným
javom z dejín mesta,   rozpracovaným tu viac do hĺbky, ako
pripúšťala proporcionalita kapitol v základnej časti. Miestni
autori K. Džuda, L. Lorinčík, A.
Horváth, A. Socha, E. Siroch-



Alexander Stárai (Sztáray), Silvia Sečéniová (Szechényi) a Magdolna
Stáraiová v podlubí kaštieľa roku 1931.
man, D. Barnová, V. Čurmová
a I. Čollák  podávajú zhrňujúce pohľady na stavebný vývin
mesta, jeho zdravotníctvo,
školstvo, vedecké inštitúcie,
umenie, pamiatky, kultúrnospoločenský a športový život.
Záverom treba konštatovať,
že Dejiny Michaloviec svojím
rozsiahlym záberom, obsahom, odborným spracovaním

sú vedecko-popularizačným
dielom, aké zemplínsky región doteraz nemal. Pravda, pre
bežného čitateľa je to čítanie
pridlhé, preto by teraz, keď takéto dielo existuje, bolo možné
uvažovať aj o vydaní stručnejších publikácií o dejinách
mesta, podaný novolistickým
štýlom pre širokú verejnosť.
Ladislav Tajták

Zámenu korún na eurá si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás. Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod sa však máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie je čo najskôr vložiť peniaze do banky a vyhnúť sa tak radom v obchodných miestach bánk
začiatkom roka 2009. O ďalšie zaujímavé informácie o tom, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme požiadali Štefana Šipoša, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Košiciach.
Začiatok roka 2009 je
výnimočný tým, že od
1. do 4. januára 2009 nás
čakajú tri dni pracovného
pokoja. Ako sa môžu
v tom čase dostať klienti
k eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet
si budú môcť vybrať eurá
z bankomatov hneď 1. januára 2009. Majú tiež možnosť platiť bezhotovostne,
čiže hotovosť ani nebudú potrebovať. Samozrejme,
Slovenská sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si
nechali zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od
štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 otvorí dve
tretiny svojich obchodných miest. Budú sa zameriavať
výhradne na výmenu slovenských korún na eurá. Klienti
ale musia počítať s tým, že budú čakať na výmenu hotovosti v obchodnom mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa
tomu mali radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do
banky ešte pred koncom roka 2008.
Ktoré obchodné miesta v košickom regióne budú
otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa
takmer 30 najvyužívanejších obchodných miest vo všetkých okresoch košického regiónu. Eurá za koruny si
v prvých dňoch roka 2009 budú môcť klienti zameniť
v Košiciach, Čani, Moldave n. Bodvou, Spišškej Novej
Vsi, Gelnici, Krompachoch, Levoči, Michalovciach,

Sobranciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Sečovciach, Rožňave, Revúcej a vo Veľkých Kapušanoch.
Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka 2009
obchodné miesta od 10 do 14 hod. Budú pobočky
Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby sme čo
najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných miest
Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo štvrtok 1. januára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok a sobotu 2. a
3. januára 2009 od 8 až do 18 hod. a v nedeľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod. Otváracie hodiny sa ešte môžu
zmeniť, preto by si mal každý klient overiť, kedy bude
pobočka, ktorú chce navštíviť, otvorená.
Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách začiatkom
roka sa dá vyhnúť vložením peňazí do banky ešte
pred koncom tohto roka. Sú ďalšie dôvody, prečo je
pre klientov výhodné vložiť hotovosť do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú okamžite
zarábať a banky všetky korunové úspory zamenia na
prelome rokov 2008 a 2009 na eurá konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. Klienti určite ocenia, že ich
vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže sú chránené Fondom ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Pri príležitosti prechodu na novú menu
Slovenská sporiteľňa ponúka termínovaný vklad
EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že klientom vyplatíme
úrok v eurách okamžite pri zriadení vkladu. Na vyplatenie úrokov teda nemusia čakať, získajú ich vopred a
v eurách.

Informácie o zavedení eura získajú záujemcovia aj na
internetových stránkach:
www.europoradna.sk
www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom e-mailu:
euro@slsp.sk, alebo na telefónnych číslach: 0850 111
888, 0910 111 888, 0915 111 888



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

MICHALOVČAN INFORMUJE
Neplač, že zapadlo slnko,
lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...

Mestské kultúrne stredisko

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:

Slávnostné rozsvietenie
vianočného stromčeka

Jozefom Baňasom 72-ročným
Jánom Džongovom 88-ročným
Margitou Tomčovou 64-ročnou
Vladimírom Mondokom 49-ročným
Emilom Grajcárom 68-ročným
Jánom Karolom 60-ročným

5. 12. 2008 o 16,00 hod. - Námestie osloboditeľov

Benefičný vianočný koncert
pod záštitou primátora mesta Michalovce
5. 12. 2008 o 18,00 hod. - Veľká sála MsKS

Vianočný koncert
v podaní súboru Zemplín
6. 12. 2008 o 18,00 hod. – Veľká sála MsKS

Výstava:

Výstava gobelínov Viery Furdovej z Trebišova
14. 11. 2008 – 5. 12. 2008 – galéria MsKS

Program kina Centrum
25. – 26.11. utorok, streda – 19,00 hod		
TEMNÝ RYTIER
USA /152 min./
/akčný thriller/
V Temnom rytierovi Batman zvyšuje stávku v boji so zločinom.
S pomocou poručíka Jima Gordona a štátneho žalobcu Harveyho
Denta sa snaží zničiť posledné kriminálne živly v uliciach mesta.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
28. – 30.11. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.	 	
TROPICKÁ BÚRKA
USA/ 103 min./
/komédia/
Premiéra
Na radu vojnového poradcu (Nick Nolte) vtiahne zúfalý režisér
svojich hercov do skutočného pralesa, aby z nich stvoril chlapov.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. do 15.r. neprístupný!
Slovenské titulky
29.- 30.11. sobota, nedeľa – 16,00 hod.		
STAR WARS: THE CLONE WARS	 USA, SINGAPUR /98 min./
/animovaný, sci- fi/
Premiéra
Galaxia je sužovaná Vojnou klonov – civilnou vojnou, ktorá
proti sebe postavila armádu Separatistov a Republiku so svojimi
ochrancami, rytiermi Jedi.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
3. – 4.12. streda, štvrtok – 19,30 hod.		
MÁJ	
ČR /76min./
/filmová báseň/
Premiéra
Filmová báseň nám postupne odhaľuje strhujúci príbeh o ľúbostnom trojuholníku dvoch mužov a jedného dievčaťa.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia
5.12. piatok – 20,00 hod.		
6. – 7.12. sobota, nedeľa – 19,30 hod.		
MAMMA MIA!
VB /108 min./
/muzikál/
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja
potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
7.12. nedeľa – 16,00 hod.		
LOVCI DRAKOV
FR/NEM/LUX /80 min./
/animovaný, dobrodružný/
Stratení pútnici a novopečení cestovatelia, vitajte na palube. Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde nebezpečenstvo číha za každým rohom.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.,
Ul. A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce,
prijme do trvalého pracovného pomeru
vedúcu diétnu sestru
Bližšie informácie budú poskytnuté
na tel. čísle 056 6818104

Internet
pre
všetkých
Len za 400 Sk mesačne !

- vysokú rýchlosť
(až 11 Mbit)
- bez obmedzení
- bez viazanosti
- montáž do 3 dní
Objednávky - volajte:
056 644 20 44
Michalovce
Štefánikova 44,
www.minet.sk

Učitelia na stretnutí
Comenius v Rakúsku
V októbri sa uskutočnilo
v rámci projektu Comenius
ďalšie stretnutie učiteľov v rakúskom meste St. Lorenzen.
Stretli sa tam účastníci z piatich spolupracujúcich krajín:
Rakúska, Nórska, Írska, Českej
republiky a Slovenskej republiky. Slovensko reprezentovali
učiteľky zo Základnej školy
s materskou školou F. J. Fugu vo
Vinnom – Mgr. Iveta Bajcurová
a Mgr. Adriana Veľasová.
Projekt pod názvom Mýty,
legendy a rozprávky – cesta fantázie po Európe prebieha už tretí
rok a blíži sa do záverečnej etapy, ktorej výsledkom bude vytvorenie multikultúrnej medzinárodnej rozprávky zachytávajúcej prvky čiastkových legiend
a povestí kooperujúcich krajín.
Rakúski pedagógovia pripravili účastníkom bohatý a zaujímavý program. Cieľom tohto
stretnutia bolo zhodnotiť dote-

rajšie pracovné aktivity žiakov
a učiteľov všetkých participujúcich krajín a dohodnúť sa na
termínoch posledných stretnutí
a tvorbe záverečného produktu
projektovej spolupráce.
Hlavným rozdielom medzi
rakúskym vzdelávacím systémom a tým naším je predovšetkým jeho pragmatická orientácia. Žiaci sa viac zameriavajú na
výučbu vecí pre reálny život, ako
napríklad varenie, pestovanie
poľnohospodárskych rastlín,
technické práce. Na rozdiel od
našich žiakov sú menej zaťažovaní memorovaním vedomostí,
čo na druhej strane prináša aj
negatíva v podobe menšej základne vedomostí.
Projektové stretnutie obohatilo učiteľov o mnohé poznatky a umožnilo im zoznámiť sa
s milými a zaujímavými ľuďmi.
Mgr. Iveta Bajcurová
a Mgr. Adriana Veľasová

Mlieko v školách

Viete, čím sú pre zdravie
užitočné vápnik, minerálne
látky a bielkoviny obsiahnuté
v mlieku? Vedeli ste, že spotreba šumivých nápojov u detí
stúpa, zatiaľ čo spotreba mliečnych výrobkov klesá? Vedeli ste,
že výskyt obezity u európskych
detí rastie znepokojivým tempom? Vedeli ste, že všetky tieto
otázky spolu úzko súvisia?
Mladí Európania priberajú
v dôsledku zlých stravovacích
návykov a nedostatku pohybu, čo
bude mať katastrofálne následky.
Z dnešných detí s nezdravým
spôsobom života vyrastú v budúcnosti chorí dospelí. Musíme
preto vynaložiť úsilie na to, aby
sme zabezpečili, že naše deti si
osvoja a obľúbia zdravý životný
štýl. Jedným z nástrojov, ktorý
nám v tom pomôže, je program
distribúcie mlieka v školách, ktorý bude, dúfam, prínosom pre čo
najviac detí v Európskej únii.
Staršie deti na stredných školách majú v rámci tohto programu takisto prístup k dotovaným
mliečnym výrobkom a mlieku.

Táto skutočnosť je obzvlášť povzbudivá, kedže ide o vekovú
skupinu, ktorá sa veľmi pravdepodobne nad otázkami zdravia
neznepokojuje. Okrem toho ide
o skupinu mladých ľudí, ktorá
častokrát podľahne ilúzii o tom,
že konzumovanie nezdravých
potravín a nápojov tvorí podstatnú súčasť toho, ako byť
„cool“. Stojíme pred neľahkou
úlohou, ako čeliť týmto predstavám a informovať o prínose
zdravšieho životného štýlu tak,
aby sme týchto dospievajúcich
dokázali opäť dostať na správnu cestu. Je potrebné, aby sme
zlepšili komunikáciu a oslovili
priamo týchto mladých ľudí,
a to v ich vlastnom jazyku.
Školy, samozrejme, nemôžem nútiť k účasti na programe
distribúcie mlieka v školách, ale
vyslovujem nádej, že učitelia,
rodičia a školské správne orgány naše úsilie podporia a do
programu sa zapoja.
Mariann Fischer Boel,
komisárka pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

Spomienka
Dňa 29. novembra 2008
si pripomenieme 8. výročie úmrtia našej
drahej dcérky, mamky a sestry

Marienky Berešovej,
rod. Mihalkovej

Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Tebe vedie.
Bez Teba už žiť musíme no v srdciach našich
s láskou Ťa nosíme.
O modlitbu prosí a s láskou spomína
smútiaca rodina. Mamka, otec,
deti Katka a Janík a brat Jozef s rodinou.

Poďakovanie
Z celého srdca sa chcem poďakovať
primárovi ORL oddelenia

MUDr. Farkašovi

a lekárom MUDr. Šoltisovi, MUDr. Paľovčíkovi
a MUDr. Romančakovi
a všetkým sestričkám, za príkladnú zdravotnú starostlivosť
o moje zdravie. Pekne Vám ďakuje
pacient Ján Kišik

Študentská kvapka krvi
na SOŠ Michalovce

Aj tento rok sa viac ako 20
študentov Strednej odbornej
školy Michalovce z Kapušianskej 6 zapojilo do celoslovenskej
akcie Študentská kvapka krvi
a v dňoch 6. a 7. novembra 2008
po prvý raz odovzdalo svoju krv.
Záujem študentov, ktorí boli
ochotní svojou kvapkou krvi
zachrániť ľudský život, je pomerne dobrý. Dobrovoľné darcovstvo krvi má na našej škole
dlhoročné tradície.
Pre mnohých darovať krv
znamená myslieť na iných a nie
iba na seba. Nikto nevie, kedy

bude krv potrebovať. Každému
je totiž veľmi samozrejmé, že keď
on potrebuje krv, tak ju dostane.
Hovorí sa, že ak sa človek
dokáže rozhodnúť pre správnu
vec samostatne, je už dospelý.
Skutok darovať krv naozaj svedčí
o dospelosti mladých darcov.
Študenti – budúci maturanti
– odišli z transfúzneho oddelenia
Nemocnice Š. Kukuru plní zvláštnych zážitkov, nových poznatkov
a pocitov. S novým presvedčením, že pocit pomôcť druhému je
silnejší než pocit strachu z injekčnej ihly.             PhDr. A. Sabová

V školskom roku 2008/2009
sa na Obchodnej akadémii
v Michalovciach, vďaka sponzorskej pomoci Mestského
úradu Michalovce, vybavila
učebňa slovanských a neslovanských jazykov. Aktívne
ovládanie cudzích jazykov sa

zlepšiť odborné jazykové
zručnosti. Aktivity projektu
sa zamerali na zriadenie modernej jazykovej multimediálnej učebne, výuky v jazykových krúžkoch založených
na novom spôsobe výučby,
ktorý využíva nové technoló-

stalo nevyhnutným predpokladom uplatnenia absolventov
obchodnej akadémie na trhu
práce. Cieľom projektu bolo
pomocou investícií do systému vzdelávania na Obchodnej akadémii v Michalovciach

gie a otestovanie vyvinutých
jazykových modulov. Nové
technické vybavenie slúži
hlavne na kvalitnú prípravu
k maturitným skúškam z cudzieho a slovenského jazyka.
PaedDr. H. Fecáková

Moderná jazyková učebňa

Súťažilo sa
v slovenskom jazyku
Základná škola na Ulici Švermu 6 zorganizovala aj
v tomto školskom roku okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C pre žiakov 9. ročníka
ZŠ michalovského okresu. Do
súťaže sa prihlásilo 24 žiakov
- víťazov školských kôl Olympiády zo SJL z 19 základných
škôl nášho okresu. Dňa 4. novembra si súťažiaci zmerali
svoje sily, prehĺbili získané vedomosti, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti
v materinskom jazyku.

V súťaži sa na prvom mieste
umiestnila žiačka Martina Ivančova (ZŠ T. J. Moussona, Michalovce), druhé miesto obsadila
žiačka Andrea Regendová (ZŠ,
Okružná 17, Michalovce) a tretie miesto získala Janka Holíková (ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce).
Víťazi si odniesli knižné a vecné
odmeny a výborný pocit z dosiahnutého umiestnenia. Žiačka
M. Ivančová - víťazka okresného kola nás bude reprezentovať
4. decembra na krajskom kole
Olympiády zo SJL v Košiciach.
Mgr. Lenka Nižníková

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
atletika

Zamestnanie:

• 	 Ponuka práce v ČR pre elektromontérov na pracovnú zmluvu
alebo živnosť. Výhodné platové podmienky, ubytovanie a cestovné zdarma, týždenné zálohy.
Kontakt: 0905 495225

XVI. ROČNÍK BEHU O ŠTÍT MESTA MICHALOVCE
26.11.2008 14.00 hod. pred MsÚ
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

Služby:

BASKETBAL
1.BK Michalovce – ŽILINA
I. liga mužov - 11. kolo, 6.12.2008 16.00 hod.
1.BK-D MICHALOVCE – S.N.VES
I. liga žien - 8. kolo, 6.12.2008 18.15 hod.
1.BK-D MICHALOVCE – SPIŠSKÁ BELÁ
I. liga žien - 9. kolo, 7.12.2008 10.00 hod.
1.BK MICHALOVCE – ŽIAR NAD HRONOM
I. liga mužov - 12.kolo, 7.12.2008 13.00 hod.

HÁDZANÁ
HK IUVENTA MICHALOVCE A
– HK IUVENTA MICHALOVCE B
Krajské majstrovstvo starších žiačok - 10. kolo, 29. 11. 2008
10.00 hod.
HK IUVENTA MICHALOVCE – NITRA
I. liga mladších dorasteniek - 14. kolo, 29.11.2008 13.00 hod.
HK IUVENTA MICHALOVCE – NITRA
I. liga starších dorasteniek-14. kolo, 29.11.2008 15.00 hod.
HK IUVENTA MICHALOVCE – PARTIZÁNSKE
Medzinárodná interligová súťaž žien WHIL - 9. kolo, 6.12.2008
18.00 hod.

ĽADOVÝ HOKEJ
HK MLÁDEŽ MICHALOVCE – DOLNÝ KUBÍN
I. liga dorastencov - 23. kolo, 29.11.2008 14.00 hod.
HK MLÁDEŽ MICHALOVCE – ŽILINA
I. liga dorastencov - 24. kolo, 30.11.2008 10.30 hod.

NOHEJBAL
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl
28.11.2008 13.oo hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

SOFTTENIS
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej soft tenisovej ligy mužov
6. kolo, 28.11.2008 16.00 hod.
7. kolo, 5.12.2008 16.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

STOLNÝ TENIS
ŠKST MICHALOVCE – LOKOMOTÍVA KOŠICE
III. liga mužov sk.Juh-8. kolo, 30.11.2008 10.00 hod.
ŠKST MICHALOVCE – ŠK ORIÓN BELÁ
II. liga mužov-9. kolo, 7.12.2008 10.00 hod.

TENIS
Michalovce Cup detí do 9 rokov
6. - 7.12.2008

VOLEJBAL
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej volejbalovej ligy stredných škôl
24.11. – 4.12.2008
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342
VK ŠTART ODETA MICHALOVCE
– VK VEĽKÉ KAPUŠANY B
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov - 5. kolo, 29.11.2008
16.00 hod.

Strelci o putovný
pohár primátora
Klub vojakov v zálohe Michalovce usporiadal 9.11.2008
streleckú súťaž – 5.ročník o putovný pohár primátora mesta
Michalovce za účasti 42 strelcov z Michaloviec, Sobraniec,
Poruby pod Vihorlatom, Košíc
a Prešova na strelnici za záhradkárskou osadou LABOREC.
Strieľalo sa do troch terčov:
135-P, 50/20 a tzv. PAPAGÁJ
na vzdialenosť 25 metrov, po 10
výstreloch do každého terča.
V hlavnej súťaži z pištoľa zvíťazil Milan Seman z Košíc s 300
bodmi, druhý bol Jozef Vadina z

Prešova s 295 bodmi a tretí Emil
Tušík zo Sobraniec s 288 bodmi.
V streľbe z revolvera do tých istých terčov bol prvý Jozef Pavlovčík z Vinného s 313 bodmi,
druhý Roman Kondáš z Michaloviec s 297 bodmi a tretí Peter
Brugoš z Košíc s 295 bodmi.
Ďalšou streľbou bola malokalibrovková pištoľ. Zvíťazil
J. Vadina s 327 bodmi, druhý
bol P. Beca z Michaloviec s 317
bodmi a tretí L. Segedy z Košíc
s 287 bodmi. Víťazom odovzdal
ceny primátor mesta V. Záhorčák                                          Gý

POZVÁNKA NA XVI. ROČNÍK BEHU O ŠTÍT MESTA MICHALOVCE
Atletický klub Michalovce a Oblastný bežecký spolok Michalovce pod patronátom Mestského úradu v Michalovciach
a Domu Matice slovenskej v Michalovciach sú dňa 26. novembra 2008 organizátormi XVI. ročníka behu O štít mesta
Michalovce. Ako spoluorganizátor tohto podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach.
Preteká sa v 14 vekových kategóriách, štart prvej kategórie
ja naplánovaný o 14.00 hod. pred mestským úradom, štart
hlavnej kategórie mužov o 16.00 hod. pred mestským úradom, kde je zároveň i cieľ preteku. Pre pretekárov v žiackych
a dorasteneckých kategóriách umiestnených na 1. – 3. mieste sú pripravené vecné odmeny, pre pretekárov v kategórii
dospelých finančné odmeny.

• 	 Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 9130
• 	 Čistiareň peria poskytuje svoje služby - čistenie peria a výrobu
vankúšov a paplónov na počkanie. Čistiareň sa nachádza v obci Senné. Odvoz a prívoz v rámci Michaloviec zabezpečíme
zdarma. Ponúkame najnižšie ceny týchto služieb.
Paplón – 1 120,- Sk, vankúš – 350,- Sk, iba čistenie 40,- Sk/kg
Mobil: 0915 325381, Tel.: 056/64 97 735
• 	 Staviame strechy, sociálne zariadenia, sadrokartóny, kozuby.
Kontakt: 0903829039

Rôzne

• 	 Ponúkam viac druhov sadeníc stolového hrozna, aj veľkoplodé, aj už rodiace. Tiež ponúkam sadenice broskýň. Kontakt: A.
Kmeťa č. 8, Michalovce
• Predám dom na Zemplínskej šírave, Klokočov 116. Pozemok
o výmere cca 1300 m2, 5 izieb, plyn, voda, úplné hygienické
zariadenie. Cena dohodou.
Telefón: 00420 724 234448, 056/64 92 588
• Predám chatu v záhradkárskej osade „Hôrka“ v obci Trnava pri
Laborci. Kontakt: 0905475531
• Predám DAEWO Espero, r.v. 1996, 115 tis. km, EK – 1/2010,
STK 11/2010. Cena dohodou. Kontakt: 0905260982
• Hľadám prácu rôzneho druhu. Som na polovičnom invalidnom dôchodku. Kontakt: 0904039560 – okr. Michalovce
• Predám pozemok s rozmerom 9872 m2 na konci obce Vrbovec,
smerom na Čečehov. Cena dohodou.
Kontakt: 0904039560 – volajte od 14.00 hod.
• 	 Predám súrne 3-izbový byt v Michalovciach, lokalita Stráňany,
1. vežiak. Rozloha 85 m2, čiastočne prerobený (kúpeľňa, kuchyňa, podlahy, okná). Cena dohodou. Tel. 0918 287 766.

Vyhraj
obedy
zadarmo

nenechajte ho
vyhrať,
on to
nepotrebuje...

S každým jedlom objednaným u nás
získavaš možnosť zapojiť sa do súťaže
o Obedy zadarmo
V predvianočnom čase sme pre vás pripravili súťaž,
v ktorej 30-ti z vás vyhrajú mesačnú stravu
(obedňajšie menu) úplne zadarmo.
Stačí vyplniť anketový lístok, vhodiť ho
do pripravenej nádoby na recepcii hotela
(resp. vyplniť anketu na našej webovej stránke: www.stadio.sk).
Zlosovanie sa uskutoční 5 . 12. 2008.
Podrobné informácie o súťaži nájdete na
www.stadio.sk/sutaz

Hviezdoslavova 46, Michalovce • tel.: 0918 18 88 66
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TURISTIKA
DREVENÉ KOSTOLÍKY
6.12.2008 9.00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.0905550243
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