pondelok
8. decembra
2008
ročník XIX
číslo 25
cena: 2,- Sk
0,07 €

Pozvánka na decembrové podujatia
Slávnostné rozsvietenie
vianočného stromčeka

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

Benefičný vianočný koncert
pod záštitou primátora mesta

5. 12. 2008 o 18,00 hod. - Veľká sála MsKS
Účinkujú: K. Koščová, KOMAJOTA, I. Kucer,
M. Vasilenková, PRO MUSICA

Vianočný koncert v podaní
súboru Zemplín

6. 12. 2008 o 18,00 hod. – Veľká sála MsKS

Slávnostné MsZ spojené
s odovzdávaním Čestného
občianstva mesta, Cien mesta
a Cien primátora mesta

12. 12. 2008 o 17,00 hod. – Veľká sála MsKS

XVII. VIANOČNÉ TRHY

12. 12. – 13. 12. 2008
12. 12. 2008 o 9,00 hod. - Slávnostné otvorenie
a program – tribúna MsÚ

12.12. 2008 o 18,45 hod. - Módna prehliadka nielen pre modelky D. Adamovej – veľká sála MsKS
13. 12. 2008 o 9,30 hod. – Gazdovská zabíjačka
a „prekvapenie“ – gazdovský dvor

LUCIA 2008

13.12.2008 o 18,00 hod. - Veľká sála MsKS
žrebovanie dvojtýždenníka Michalovčan – vianočný koncert Petra Stašáka a jeho hostí:Monika
Agrebi, Marta Križanová, spevokol Agat Angel

GOLDEN VOICES OF GOSPEL

14. 12. 2008 o 18,00 hod. - Veľká sála MsKS
vianočný koncert afroamerického vokálneho
zoskupenia pod vedením reverenda Dwighta
Robsona z USA

ADVENTNÉ KONCERTY

15. 12. – 19. 12. 2008 od 15,30 do 16,30 hod.
– tribúna MsÚ

ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT

19. 12. 2008 o 19,00 hod. – rímskokatolícky kostol
Účinkujú: Marta Tokarčíková – organ, Júlia
Burášová – flauta

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk
Nemocnica má novú JIS
– koronárnu jednotku EURo pod lupou
V Nemocnici Štefana Kukuru v Michalovciach uviedli 1. decembra do prevádzky
centrálny monitorovací systém
JIS - koronárnu jednotku. Na
jednotke intenzívnej starostlivosti I. interného oddelenia,

Košice a zástupcovia odbornej
verejnosti.
Centrálny monitorovací systém bude slúžiť na nepretržitý
monitoring srdcovej frekvencie
porúch srdcového rytmu, k monitorovaniu činnosti srdca, me-

Najčastejšie otázky
občanov

Momentka zo stavania vianočného stromčeka na námesti. Foto: ivpa

Ocenení úspešní
žiaci a učitelia

Vybraní žiaci, ktorí v uplynulom školskom roku boli úspešní na
predmetových olympiádach, vedomostných a športových súťažiach
a ich učitelia sa zišli 19. novembra
v spoločenskej sále Zlatého býka.
Primátor V. Záhorčák v úvode slávnosti poďakoval všetkým
učiteľom za ich zodpovednú,
náročnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní svojich žiakov
a prisľúbil pomoc vedenia mesta
pri vytváraní čo najlepších podmienok pre túto prácu. V oblasti
vedomostných súťaží boli ocenenia udelené deviatim žiakom
v kategórii prírodovednej, šiestim
žiakom v kategórii spoločenskovednej a piatim žiakom v kategórii
s umeleckým zameraním. Viacerí

z nich reprezentovali naše mesto
aj v súťažiach na medzinárodnej
úrovni. Boli to Nina Žolnová zo
ZŠ na Ul. Moussona, Lukáš Počatko a Eduard Hamarik zo ZŠ na Ul.
okružnej a Nikola Balent Nováková zo ZUŠ v Michalovciach. Naši
žiaci dosiahli výrazné úspechy aj
v športových súťažiach. Obsadili
popredné miesta na krajských súťažiach v atletike, cezpoľnom behu,
plávaní, gymnastickom štvorboji,
hádzanej a malom futbale. Žiaci si
prevzali diplomy a vecné odmeny.
Štrnásti vybraní učitelia si
z rúk primátora prevzali ďakovný
list a kytičku za prípravu žiakov
na súťaže a výborné výsledky dosahované v oblasti záujmovej činnosti na škole.
J. Pregová

kde sú hospitalizovaní a liečení
pacienti s akútnym koronárnym syndrómom a akútnym
infarktom myokardu je monitorovací systém nenahraditeľnou pomocou pre zlepšenie
zdravotnej starostlivosti o pacientov. Na slávnostnom uvedení do prevádzky sa zúčastnil
predseda KSK Zdenko Trebuľa,
primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, poslanci VÚC

Milí čitatelia, v tomto vydaní novín uverejňujeme posledný - šiesty kupón
súťaže LUCIA 2008 spolu so žolíkom, ktorý môže nahradiť (v prípade, že
vám chýba) maximálne jeden kupón. Do súťaže sa môžu zapojiť čitatelia,
ktorí nalepia šesť kupónov na korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu
a najneskôr do stredy 10. decembra 2008 ich doručia do redakcie novín
Michalovčan na Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce.
Žrebovanie sa uskutoční v televízii MISTRAL vo štvrtok 11. 12. 2008 po
premiére Novín Mistral o 18.00 hod. Ceny si výhercovia budú môcť prevziať osobne (je potrebné predložiť doklad totožnosti, najlepšie OP) dňa
13. decembra 2008 vo veľkej sále MsKS v Michalovciach na kultúrnom
podujatí organizovanom Mestským kultúrnym strediskom. Na podujatí
vystúpi Peter Stašák so svojimi hosťami. Lístky si môžete zakúpiť v pokladni MsKS alebo pred podujatím. Cena vstupenky je 50 Sk (1,66 €).
Vstupenky sú zlosovateľné.

Michalovčan

raniu krvného tlaku, dychovej
aktivity a meraniu obsahu kyslíka v krvi u rizikových pacientov
hospitalizovaných na oddelení.
Cena monitorovacieho systému je 2 373 tis. Sk. Bol zakúpených zo združených finančných prostriedkov nemocnice a mesta. Finančná dotácia
mesta Michalovce predstavovala 1 100 tis. Sk.
Iveta Palečková

Michalovčan

LUCIA 2008

LUCIA 2008

Kupón č. 6

Žolík

Nedôjde kvôli zavedeniu
eura k zníženiu hodnoty dôchodkov na Slovensku?
Samotné zavedenie eura
nebude znižovať ani zvyšovať
hodnotu dávok sociálneho poistenia, ktoré zahŕňajú nielen
dávky dôchodkového poistenia
ako napr. starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok,
invalidný dôchodok, vdovský
dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, úrazové dávky, dávku garančného
poistenia, dávku v nezamestnanosti a pod. Po zavedení eura
sa budú sumy dávok stanovené
v slovenských korunách považovať za sumy dávok v eurách,
prepočítané konverzným kurzom. Základným nástrojom na
vyrovnávanie reálnej hodnoty
dôchodkových dávok a jej zlaďovanie, predovšetkým s vývojom inflácie v národnom hospodárstve, zostane valorizácia.
Bude výška dôchodkov po
zavedení eura porovnateľná
s dôchodkami v iných krajinách?
Výška dôchodkových dávok ostane aj po zavedení eura
v každej krajine odlišná. Dôvodom nie je zavedenie eura,
ale vývoj iných faktorov, ktoré
majú vplyv na výšku dôchodkov. Pre ďalší vývoj úrovne
dôchodkov na Slovensku bude
aj naďalej kľúčové tempo hospodárskeho rastu a rast miezd

v ekonomike. Z pohľadu jednotlivca bude pre výšku jeho
dôchodku rozhodujúca dĺžka
obdobia sociálneho poistenia
a výška vymeriavacích základov, z ktorých bolo platené
poistné do dôchodkového systému. Všetky tieto faktory sú
totiž zohľadnené v dôchodkovom vzorci, ktorým sú určované sumy dôchodkov zo systému sociálneho poistenia.
Akým kurzom sa mi po 31.
decembri 2008 bude prepočítavať môj starobný dôchodok
vyplácaný zo zahraničia na
eurá? Bude pri prepočte používaný pevný kurz, alebo bude
po prepočte na eurá suma
môjho dôchodku vždy iná?
Z dôvodu zavedenia meny
euro v Slovenskej republike bol
pevný konverzný kurz stanovený len na prepočet slovenských
korún na eurá. Sumy určené
v inej mene budú na eurá prepočítavané priamo a pri ich
prepočte nebude v žiadnom
prípade zohľadňovaný kurz medzi slovenskou korunou a inou
menou platný k 31. decembru
2008. Z uvedeného vyplýva,
že dôchodok vyplácaný z cudziny bude prepočítavaný na
eurá vždy kurzom medzi inou
menou a eurom platným v deň
pripísania platby na účet. Prepočet zabezpečí peňažná inštitúcia, ktorá výplatu vykonáva.
Zdroj: www.euromena.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
24.11. porada k materiálom do mestskej rady
25.11. účasť na podujatí Srdce ako dar
26.11. 64. výročie oslobodenia mesta - kladenie vencov
na cintoríne Červenej armády
26.11. prijatie predstaviteľov protifašistických bojovníkov
27.11. účasť na medzinárodnej konferencii Investori a trh práce
v Bratislave
28.11. účasť na medzinárodnej konferencii Investori a trh práce
v Bratislave
1.12. odovzdávanie centrálneho monitorovacieho systému NsP
Š. Kukuru
2.12. rokovanie mestskej rady
2.12. rokovanie s MFK Michalovce
3.12. rokovanie s VVS, Domsprav s.r.o. a OSBD o II. tlakovom
pásme
3.12. prijatie amerického Slováka a michalovského rodáka
p. Borchazyho
4.12. stretnutie Rady seniorov
4.12. odovzdávanie Jánskeho plakety
5.12. porada primátora
5.12. rozsvietenie vianočného stromčeka
5.12. Benefičný koncert pod záštitou primátora mesta
7.12. otvorenie podujatia Mikuláš na ľade

Rokovanie mestskej rady

Tradične v utorok 2. decembra sa stretla mestská rada na
svojom zasadnutí s týmto programom rokovania: návrh na
vydanie publikácie Príbehy starých Michaloviec, návrh VZN
o miestnom poplatku, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce, viacročný rozpočet mesta Michalovce na rok 2009 – 2011, návrh rozpočtu
a plán podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce, návrh
rozpočtu MsKS Michalovce, plán modernizácie tepelného hospodárstva na rok 2009, majetkoprávne záležitosti, informatívna
správa o stave realizácie a prípravy projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ, návrh na podanie žiadosti o nenávratný príspevok
v rámci Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie modernizácie budovy II. ZŠ na Ul. J. Švermu 6 v Michalovciach, návrh
na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu – Konkrurenciaschopnosť a hospodársky rast Prioritnej osi 2 - Energetika na realizáciu projektu
„Budúcnosť patrí svetlu“ – modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach, školské
vzdelávacie programy základných škôl a základnej umeleckej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce, správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce v školskom roku 2007/2008, delegovanie zástupcu
zriaďovateľa do školských rád základných a materských škôl,
základnej umeleckej školy a odvolanie zástupcu mestského zastupiteľstva z rád stredných škôl na území mesta na základe zákona NR SR č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z., návrh zabezpečenia prepočtu súm platných VZN v súvislosti s prechodom na euro, dodatok č. 4 k Štatútu mesta Michalovce, návrh plánu rokovania MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan a harmonogram
zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2009, návrh programu XIII.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Záver
patril diskusii.
nč

Imatrikulácia na EU
Štvrtkovej
imatrikulácie
(13. 11. 2008) na pobočke Podnikovohospodárskej fakulty
Košice Ekonomickej univerzity Bratislava v Michalovciach
sa zúčastnilo 68 študentov
denného a 52 študentov externého štúdia, ktorí nastúpili do
1. ročníka študijného odboru
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v septembri 2008.
Slávnostného aktu imatrikulácie sa zúčastnili dekan fakulty
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,
prodekanka pre rozvoj PHF,
informatizáciu a styk s verejnosťou doc. Ing. Mária Farka-

šovská, CSc. a riaditeľ pobočky
Ing. Michal Stričík, PhD.
Po prečítaní slávnostného
sľubu študenti po jednom pristupovali k bulle našej alma
mater a potvrdili svoj sľub priložením ruky na žezlo.
Tým sa stali plnoprávnymi
členmi akademickej obce Podnikovohospodárskej fakulty
EU. Krátkym príhovorom
dekana a záverečným gaudeamus igitur sa skončila oficiálna
časť imatrikulácie, ktorá ďalej
pokračovala imatrikulačným
plesom v reštaurácii Zlatý bažant.
Ing. M. Stričík, PhD.

Deň ortopédov

Už po tretí raz sa 21. novembra v priestoroch Zlatého býka
stretli lekári z oblasti ortopédie,
aby si navzájom vymenili skúsenosti a načerpali nové vedomosti v spomínanom odbore.
Organizátorom bolo ortopedické oddelenie Nemocnice
Š. Kukuru v Michalovciach na
čele s primárom MUDr. Františkom Farkašom. Pozvanie
na podujatie prijal tentokrát
aj predseda Slovenskej ortope-

dickej a traumatologickej spoločnosti a zároveň prednosta
Ortopedickej kliniky LFUK a
DFN v Bratislave Doc. MUDr.
Milan Kokavec, PhD. Témou
jeho príspevku boli nové liečebne procesy pri liečbe detskej
deformity nohy.
Aj takéto konferencie prispievajú k zvyšovaniu úrovne
lekárskej starostlivosti v Nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach.
nč



KSK o nemocniciach

Pocta padlým

26. novembra sme si pripomenuli výročie oslobodenia nášho mesta. Na počesť padlým sa
konal pietny akt kladenia vencov
na cintoríne Červenej armády.
Aj tento rok hymnou slovenskej republiky sa začala spomienka na oslobodenie nášho mesta.
Deti základných škôl položili kytičku kvetov na hroby zosnulých
vojakov. Primátor mesta v úvodnom príhovore poďakoval všetkým, ktorý si našli čas a prišli si
uctiť pamiatku padlých vojakov.
Prítomní predstavitelia mestskej samosprávy, okresu, jednotlivých politických strán a štátnych
inštitúcií položili vence k pamätníku ako symbol spomienky
a vzdali hold všetkým, ktorí po-

ložili svoje životy v boji za oslobodenie Michaloviec a celého
Zemplína. Pozvanie na tohtoročný pietny akt prijali aj zahraniční
účastníci z Čiech a Ukrajiny. Za
Český zväz bojovníkov za slobodu sa pietneho aktu zúčastnil riaditeľ prvého vojenskohistorickeho
múzea Miroslav Frost z Jaromieža
a za zástupcov Ukrajinského zväzu ZMUS-u generálpor. Nikolaj
Nikolajevič Kozlovský.
Súčasťou slávnosti pri príležitosti 64. výročia oslobodenia
Michaloviec bolo aj oceňovanie
protifašistických bojovníkov Plaketou mesta, ktorú im v zasadačke mestskej rady odovzdal primátor mesta Viliam Záhorčák.
rr

Celkovo 30 žiakov základných
a stredných škôl si 18. novembra
v Bratislave slávnostne prevzalo
z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja Pamätné listy sv. Gorazda za
úspešnú reprezentáciu Slovenska
v medzinárodných olympiádach
a športových súťažiach.
Medzi ocenenými bola ako
jediná zástupkyňa za základné
školy žiačka Nina Žolnová zo
ZŠ na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach, ktorá na medzinárodnej olympiáde ruského

jazyka v Moskve získala zlatú
medailu.
„Získané ocenenia sú dôkazom toho, že ste úspešne obstáli
v tvrdej konkurencii ostatných
štátov. Ukázali ste, že naše školstvo má dobrú tradíciu a všetky
predpoklady na to, aby sa transformovalo a reagovalo na nové
požiadavky súčasnej doby,“
povedal oceneným študentom
vo svojom príhovore Ján Mikolaj na už tradičnej slávnosti pri
príležitosti Medzinárodného
dňa študentov.
VK

Koncom novembra poslanci
Košického samosprávneho kraja rokovali na mimoriadnom
zasadnutí. Rozhodli o udelení
verejných ocenení KSK za rok
2008 a prijali uznesenie k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach.
Najviac času zabralo prerokovanie finančnej analýzy a návrhu
na výber strategického partnera
na prenájom majetku za účelom
prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je KSK. Ide
o nemocnice v Spišskej Novej
Vsi, Rožňave, Trebišove a v Michalovciach. Prvý pokus o prenájom uvedených nemocníc
v júni nebol úspešný. Vtedy som
v Michalovčanovi napísal, že
vzhľadom na lukratívnu možnosť podnikania v zdravotníctve, očakávam ďalší pokus o prenájom krajských nemocníc. Ako
vidno, nemýlil som sa.
Čo sa zmenilo v nemocniciach oproti júnu? No predovšetkým najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa znížila rozsah platieb za zdravotnícke výkony. To
zhoršuje ekonomické výsledky
nemocníc. Do ťaženia proti nemocniciam boli zatiahnutí riaditelia nemocníc a samosprávy
miest. Smer-SD má rozhodujúci
vplyv v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach a významný aj v Trebišove. V roku 2005
prešli krajské nemocnice transformáciou a odvtedy vytvárajú
kladný hospodársky výsledok.
Hodnotenie činnosti nemocníc
za roky 2006, 2007 bolo pozitívne. Negatívne trendy boli zaznamenané v rožňavskej nemocnici

tento rok. Je to dôsledok zlého
riadenia a slabej kontrolnej činnosti zo strany kraja.
Poslanci mali k dispozícii
analýzy spoločnosti Pricewatershouse Coopers a odboru
zdravotníctva KSK. Je to množstvo tabuliek a údajov. V tomto
článku ich nebudem uvádzať,
lebo hlavný cieľ analýz je zrejmý. Nemocnice je potrebné
prenajať strategickému partnerovi. Aj keď je jasné, že peniaze
do nemocníc pôjdu naďalej len
zo zdravotného poistenia, tak
ako doteraz. Čiže viac peňazí
v nemocniciach nebude. Práve
naopak. Keďže strategickým
investorom má byť obchodná
spoločnosť, minimálne o 10-15
percent t. j. o zisk akcionárov,
sa do nemocníc reálne dostane
menej. Analýza odbornej zdravotníckej komisie KSK hovorí
o pozitívnom trende v činnosti
nemocníc, okrem Rožňavy. Záver je však taký, že bude vyhlásená medzinárodná verejná
súťaž na výber strategického
partnera na prenájom nemocníc. Na prípravu súťažných
podmienok bola schválená 9
členná komisia z pracovníkov
KSK a poslancov z jednotlivých
okresov kraja. Jedným z členov
komisie som aj ja. Návrh na vypísanie referenda, aby sa občania dotknutých okresov mohli
vyjadriť k prenájmu nemocníc,
neprešiel. Preto na adrese bobik_jozef@centrum.sk privítam
Vaše podnety a názory k prenájmu nemocníc resp. k problematike zdravotníctva.
Ing. Jozef Bobík, poslanec KSK

Prijatie u ministra

Z rokovania KSK

Jedným zo štyroch bodov mimoriadneho rokovania KSK 24. novembra bola téma nemocníc v pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja. Jedná sa o nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove a Michalovciach. Do roku 2005 patrili do systému nemocníc vo
vlastníctve štátu. Od 1. 1. 2006 prešli delimitáciou pod Košický samosprávny kraj. Forma hospodárskej jednotky bola akciová spoločnosťpre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Trebišove. Nemocnica
v Michalovciach mala formu neziskovej organizácie s 10% podielom
mesta. V roku 2006 predstavoval hospodársky výsledok nemocnice
v Michalovciach stratu vo výške 32 miliónov Sk. Ani hospodárenie
ostatných nemocníc nebolo v takých parametroch, aby dovoľovalo investovať do obnovy zdravotníckej techniky a jednoduchej modernizácie existujúcich budov a zariadení. Príjmy za vykonávanú zdravotnú
činnosť stačia len na pokrytie bežnej prevádzky.
Vedenie KSK sa preto muselo so vzniknutou situáciou zaoberať,
aby sa mu systém zdravotníckych zariadení nerozpadol. Prebehol audit, ktorý bol poslancom zastupiteľstva KSK predložený v júni 2008.
Jedným z odporúčaní je prenájom nemocníc v jednotnej obchodnej
forme. Nemocnica v Michalovciach sa rozhodnutím zastupiteľstva
mesta Michalovce a KSK zmenila z neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť s 10 % podielom mesta Michalovce. Na mimoriadnom
rokovaní zastupiteľstva KSK sa zúčastnili všetci riaditelia nemocníc
a všetci zástupcovia samospráv dotknutých miest. Každý z nich využil právo vystúpiť pred poslancami KSK. Nikto z nich nehodnotil
situáciu v príslušnom zdravotníckom zariadení ako priaznivú. Všetci
podporili myšlienku vypísať medzinárodnú obchodnú súťaž na výber
strategického partnera na prenájom nemocníc. Hovorilo sa aj o podmienkach a bolo schválené uznesenie o požiadavkách záväzných pre
budúceho prenajímateľa - 20% navýšenie platov zdravotníckych pracovníkov v uvedených nemocniciach, dobudovanie rozostavanej stavby v Michalovciach, 15 % rozšírenie poliklinických zdravotníckych
služieb. Bola schválená aj deväťčlenná komisia na prípravu súťažných
podmienok. Každý poslanecký klub mal možnosť navrhnúť svojho zástupcu. V komisii za poslanecký klub KDH je Ing. Jozef Bobik, za poslanecký klub SMER – SD MUDr. Jozef Makohus. Ako pozorovateľ bol
schválený predseda zdravotnej komisie MUDr. Marián Biľo.
Kto aspoň trochu pozrie na kritický stav budov michalovskej
nemocnice pochopí, že je potrebné niečo robiť. Komu záleží na
existencii nemocnice v Michalovciach, bude hľadať riešenia. Nie je
možné donekonečna sa prizerať na rozpadajúce sa budovy, staré
diagnostické prístroje, odchádzajúcich vyškolených zdravotníckych
pracovníkov a utekajúcich pacientov. Michalovčania si zaslúžia mať
modernú nemocnicu s perspektívou rozvoja aj do budúcnosti.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

Športové správy
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy DENNE každú párnu hodinu

ŽIHADLO

v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.
Hosť: Emil Ďurovčík, podpredseda KSK

záznam

DENNE od nedele 14.00 hod.
Komentovaný záznam z hokeja
Michalovce – Spišská Nová Ves

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

Týždeň vedy a techniky
na Gymnáziu Pavla Horova
Od 24. do 28. novembra
2008 sa uskutočnil v poradí už
5. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje Ministerstvo školstva SR.
Gymnázium Pavla Horova Michalovce sa každoročne
pripája k tejto aktivite množstvom sprievodných vzdelávacích a popularizačných akcií vo
forme Dňa otvorených dverí,
prednášok, prezentácií projektovej činnosti, súťaží v rámci
prírodovedných
predmetov.
24.11.2008 sa v škole uskutočnil metodický seminár „Učiteľ
prírodovedných predmetov na
začiatku 21. storočia“ pre učiteľov stredných škôl. Seminára sa
zúčastnilo 36 pedagógov z Michaloviec, Vranova nad Topľou,
Sniny, Sobraniec, Trebišova,
Veľkých Kapušian, Humenného ale i Spišskej Starej Vsi. Cieľom seminára bolo prezentovať
najmodernejšiu
laboratórnu
súpravu Vernier LabQuest a
ukázať jej využitie v edukač-

nom procese. Systém Vernier
je svetovým lídrom v riešeniach zberu a vyhodnocovania
dát z reálnych prírodovedných
experimentov a v ich prevádzaní do digitálnej formy veľmi
elegantným a jednoduchým
spôsobom. Počas seminára boli
učiteľom demonštrované experimenty z fyziky, chémie a biológie. Učitelia si mali možnosť
pozrieť a vyskúšať pokusy z mechaniky, termiky, elektrického
poľa, pH-metrie, merania vodivosti roztokov, iónselektívne
merania, merania obsahu CO2
a O2, ako aj niektoré fyziologické merania s použitím spirometra a EKG senzora. Súčasná
mladá generácia je zvyknutá
vidieť svet cez obrazovku počítača. Vernier ponúka nenáročné ale naozaj razantné riešenie
obnovy existujúcich učebných
pomôcok a prevedenie bežných
školských experimentov na obrazovky počítačov
Mgr. Katarína Olšavová



Ceny mesta Michalovce za rok 2008

Čestné občianstvo a Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 12. decembra 2008 udelené týmto jednotlivcom a kolektívu:

Marta Eštoková
Cena mesta Michalovce za propagáciu mesta doma
aj v zahraničí (in memoriam)

Narodila sa 9.októbra 1943
v Úbreži okres Sobrance, v
mnohodetnej rodine.
Po ukončení učiteľského
vzdelania, Pedagogická škola pre 1. – 4. ročník v Prešove
a následne Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove odbor ruský
jazyk – dejepis, pracovala na ZŠ
v Žbinciach a v Krčave. Od roku
1980 pôsobila na I. ZŠ v Michalovciach. Aktívne
pôsobila v poradných pedagogických i umeleckých
orgánoch v škole,
okrese i kraji.
Ako učiteľka
ruského
jazyka
dosiahla
vynikajúce výsledky
so žiakmi školy
v
olympiádach
ruského
jazyka
i v súťaži Puškinov
pamätník. Žiaci pod jej vedením ako víťazi celoslovenských
kôl reprezentovali školu, mesto
i SR na európskych súťažiach
v Moskve.
Popri bohatej pedagogickej činnosti si našla čas i na
svoju obrovskú záľubu, ktorou bol tanec. Bola aktívnou
členkou tanečnej zložky súboru Zemplín.
Medzi najväčšie dary, ktoré zanechala, patrí založenie
detského tanečného súboru
Slniečko v roku 1980. Tento

súbor úspešne reprezentuje
nielen I. ZŠ, ale aj naše mesto.
Pod jej vedením sa súbor
Slniečko vypracoval na vynikajúcu kultúrno-umeleckú inštitúciu, ktorú poznajú občania nielen nášho mesta, ale celého Slovenska, Českej republiky, Írska,
Egypta, Nemecka a Ukrajiny.
Ťažká a zákerná choroba,
ktorá na ňu nečakane doľahla,
ju vytrhla z aktívnej práce, priamo
z výchovnovzdelávacieho procesu
i z vedenia súboru
Slniečko a nedovolila jej naplniť
všetky sny a plány.
Marta Eštoková
vychovala svojich
n a s l e d o v n í k o v.
Súbor
Slniečko
úspešne napreduje
vo svojom rozvoji
a rozdáva radosť, krásu, umenie, tanečné kreácie aj naďalej.
Minister školstva SR jej v roku 2007 pri príležitosti Dňa
učiteľov udelil vyznamenanie
„Veľkú medailu sv. Gorazda“ in
memoriam. Na I. ročníku memoriálu, ktorý sa konal na jej
počesť, bola ocenená Plaketou
predsedu KSK, Primátora mesta in memoriam a Medailou za
zásluhy o rozvoj Matice slovenskej in memoriam.
Pani Marta ale žije aj naďalej
v srdiečkach svojho Slniečka.

Ing. Vladimír Sekela

Cena mesta Michalovce za rozvoj Zemplínskeho múzea
Vladimír Sekela sa narodil
2. apríla 1947 v hornozemplínskej dedinke Výrav. Základnú
školu navštevoval v Prešove,
maturitnou skúškou ukončil štúdium na SVŠ v Michalovciach.
Po absolvovaní vysokoškolského
štúdia nastúpil v roku 1970 do
Zemplínskeho múzea ako odborný pracovník. Bolo to obdobie
rozvoja múzea, keď sa završovali
rekonštrukčné práce na pridelených objektoch
kaštieľa a nové
priestory sa v rýchlom tempe zapĺňali
expozíciami a výstavami. Každý odborný pracovník sa
popri vlastnej špecializovanej práci
musel stať doslova
všestranným múzejníkom. Do tejto
činnosti sa zapojil
s vitalitou jemu
vlastnou. Popri rekonštrukčných
prácach a inštaláciách expozícií
výrazne sa podieľal na technickom zabezpečení záchranných
výskumov, počas ktorých objavoval a do fondov múzea získaval
stovky neraz unikátnych akvizícií.
V roku 1987 preberá funkciu riaditeľa. Úspešne ukončil stavebné
a rekonštrukčné práce na ďalšom
objekte, tzv. starom kaštieli. Aj po
roku 1990 v neľahkej ekonomickej situácii sa mu podarilo zabezpečiť ďalšiu rozsiahlu rekonštrukciu ústredného objektu kaštieľa i
budovy tzv. koniarne a zabezpečiť
mnoho iných, pre múzejnú činnosť nevyhnutných technických
náležitostí. Jeho široký záber v
oblasti múzejnej činnosti sa pre-

javil i v skutočnosti, že Zemplínske múzeum v Michalovciach
si dokázalo zachovať vlastnú
tvár, výsledkami svojej činnosti
dosiahnuť uznanie odbornej i
laickej verejnosti za objavovanie
a uchovávanie hodnôt regiónu
Zemplína a v neposlednom rade
prezentovať aj mnohé formy
kultúrnej a výchovnej činnosti.
Osobne sa zaslúžil o inštalovanie
celého radu výstav v Zemplínskom múzeu, dostupných iba v zahraničných múzeách
(Berlín, Moskva,
Peking, Praha, Paríž, Sanremo, Villa
Real a iné). Z desiatok výstav prezentujúcich slovenské
reálie na domácej
pôde, ktorých bol
realizátorom, treba
predovšetkým vyzdvihnúť tradičné,
od roku 1987 organizované „silvestrovské vernisáže“, ktoré sa
v Michalovciach a na strednom
Zemplíne už stali spoločenským
pojmom. Svojou cieľavedomosťou, nadmerným úsilím a neodbytnosťou v značnej miere
osobne prispel k tomu, že Zemplínske múzeum po nárokoch
reštituentov zostalo v objektoch
kaštieľa, a tak Michalovce neprišli
o významnú vedecko-kultúrnu
inštitúciu. V roku 2000 s dávkou
nostalgie opúšťa múzeum, no následne s bývalým kolegom a im
vlastnou precíznosťou a zanietenosťou pripravujú monografiu o
Dejinách mesta Michalovce, ktorá bola slávnostne prezentovaná a
uvedená do života v roku 2007.

čes t n ý o b čan mes t a M icha l o v ce

Jacinto Heredia
Čestné občianstvo za rozvoj partnerských vzťahov
medzi mestami VILA-REAL a Michalovce

Rok 2008 je symbolickým rokom, pretože práve pred 20 rokmi sa položili prvé základy priateľstva a plodnej spolupráce medzi našimi mestami. Od samého
začiatku bol iniciátorom a motorom tejto spolupráce pán Jacinto
Heredia, bývalý člen Rady mesta
VILA-REAL a poslanec za PSOE
(Partido Socialista de los Obreros
de Espaňa). Je skutočným veľvyslancom a propagátorom nášho
mesta v ďalekom Španielsku, autoritou plne uznávanou a rešpektovanou všetkými primátormi
a poslancami mesta VILA-REAL.
Kľúčovým obdobím, v ktorom sa
položili pevné základy medzinárodnej spolupráce, boli roky 1990
– 1998. Vďaka jeho intenzívnej
komunikácii s mienkotvornými
osobnosťami. V roku 1998 bola
podpísaná zmluva o priateľstve
a spolupráci na slávnostnom
stretnutí zástupcov oboch miest
v Španielsku.
Vďaka jeho láske k nášmu mestu, vynikajúcim or-

ganizačným
schopnostiam
a nesmiernej
obetavosti bolo
uplynulých 20
rokov bohatých
na mimoriadne
užitočné aktivity, ktorých protagonistami boli
nielen oficiálni
predstavitelia
oboch družobných miest, ale
aj stovky radových občanov.
Jedná sa najmä
o
študentov,
deti a ich rodičov, členov
umeleckých telies, športových
klubov ale aj podnikateľských
združení miest VILA-REAL
a Michalovce. To že od roku
1993 existuje vo VILA-REAL
ulica Michalovce, bol práve
nápad Jacinta Herediu, ktorým
oslovil vedenie a poslanecký
zbor mesta VILA-REAL.
Počas všetkých uplynulých
rokov, ale aj teraz, je Jacinto
Heredia diplomatom, otvárajúcim dvere k oficiálnym
predstaviteľom mesta, hospodárskeho a spoločenského
života, ale aj dvere svojho domova. Presvedčili sa o tom už
mnohí Michalovčania, ktorým
vždy ochotne pomohol a poradil. Platí to aj naopak. Jeho
osobné zážitky zo Slovenska
a Michaloviec vzbudzujú nefalšovaný záujem o občanov
Španielska, z ktorých, mnohí
prichádzajú – práve na základe jeho odporúčaní – spoznávať krásy našej krajiny a tradície ľudu.

Ružena Hospodárová
Cena mesta Michalovce
za pedagogicko výchovnú činnosť

Ružena Hospodárová sa
narodila 30. marca 1959 v Michalovciach. Základnú školu
navštevovala v Michalovciach
a po jej ukončení absolvovala v období 1974
– 1980 štúdium
na konzervatóriu
v Košiciach. Stredoškolské štúdiá
ukončila absolutóriom v predmete
akordeón a v špecializácii hudobná
náuka a vedenie
detského zboru.
Ako učiteľka
nastúpila do Ľudovej školy umenia, dnes Základnej umeleckej školy v Sobranciach, kde pracuje až doteraz, od roku 1991 vo funkcii
riaditeľky školy.
Od akademického roku
2004/2005 študuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku, kde si zvyšuje
kvalifikáciu v aprobácii hudobná
výchova – cirkevná hudba.
Počas dvadsaťsedemročnej
pedagogickej praxe vychovala

mnoho žiakov a viacerí z nich
pôsobia v školstve či už ako
absolventi konzervatória alebo
pedagogických fakúlt.
Vo voľnom čase sa Ružena
Hospodárová aktívne venuje práci
v cirkevných speváckych zboroch.
Už v roku 1978
založila a takmer
desať rokov dirigovala miešaný
cirkevný zbor pri
kostole Narodenia Panny Márie
v Michalovciach.
V rovnakom
období pôsobila aj ako akordeónový sprievod a hlasový
pedagóg speváckeho zboru
sobranských učiteľov. V roku
1990 bola zakladateľkou a dirigentkou chrámového speváckeho zboru sv. Vavrinca
v Sobranciach. V súčasnosti
je už štrnásty rok dirigentkou
chrámového speváckeho zboru
prof. Štefana Hlaváča pri kostole Narodenia Panny Márie
v Michalovciach.

TANEČNÁ
ŠKOLA GRÁCIA
Cena mesta Michalovce
za propagáciu mesta doma aj v zahraničí

Mgr. Stanislav Hudzík

Cena mesta Michalovce za rozvoj telesnej výchovy
a organizovanie športových súťaží žiakov

Narodil sa 20. decembra
1934 v Spišskom Štiavniku
v okrese Poprad. Je ženatý má
tri deti. Po skončení základnej
školy pokračoval v štúdiu na
pedagogickej škole v Kežmarku,
ktorú ukončil maturitou v roku
1956. Jeho prvým učiteľským
miestom bola Národná škola
v Pavlovciach pri Hanušovciach
nad Topľou, kde krátko pôsobil
pred nástupom na vojenskú základnú službu. Po jej ukončení
nastúpil na odborné učilište
Pozemných stavieb v Poprade.
V tom čase sa oženil a od roku
1959 sa spolu s manželkou Oľgou, tiež učiteľkou, natrvalo

usadili v Michalovciach. Po príchode tu pôsobil na viacerých
školách. Začínal na Základnej
škole v Zalužiciach. V tom čase
súčasne popri zamestnaní pokračoval v štúdiu na Pedagogickom inštitúte v Prešove, odbor
prírodopis – telesná výchova.
Štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou v roku 1963.
Od roku 1962 do septembra
1968 vyučoval na OU Pozemných stavieb v Michalovciach a
potom na základných školách.
Učil prevažne telesnú výchovu. Počas učiteľskej praxe veľa
času venoval rozvoju záujmovej
telesnej výchovy, príprave žiakov na rôzne športové súťaže a
organizovaniu mládežníckeho
športu a metodickej a trénerskej činnosti. Za prácu na úseku
školskej telesnej výchovy a mládežníckeho športu obdržal viacero rezortných vyznamenaní.
V roku 1985 mu bolo ÚV-ČSZTV udelené verejné uznanie
III. stupňa Za zásluhy o rozvoj
československej telesnej výchovy. V roku 1990 odišiel pracovať
do štátnej správy, kde vykonával
funkciu školského inšpektora.
Na tomto mieste zotrval až do
odchodu do dôchodku.

Spoločenský tanec vo forme kurzov spoločenských tancov a spoločenskej výchovy sa
v Michalovciach objavuje ešte
v medzivojnovom období, kedy
tu pôsobil učiteľ tanca ktorého
meno si možno pamätajú najstarší Michalovčania, a v 50-tych
rokoch učiteľ tanca z Brna p.
Tokár. V polovici šesťdesiatych
rokov (v roku 1965) sa začala
skupina mladých ľudí z michalovských škôl a podnikov vážnejšie venovať spoločenskému
tancu. Z malých začiatkov sa
postupne vytvoril veľký tanečný
klub známy nielen na Slovenku
ale aj v zahraničí. Jeho dobré
meno ale aj meno Michaloviec
a Slovenska šírili i ďalšie generácie výborných tanečníkov, predovšetkým R. Bárta, B. Filipová,
M. Kohút, R. Podstavská, Ľ. Roháľ, D. Mončeková, G. Paradič,
G. Raškovská. Vedúcim tohto
kolektívu bol od roku 1965 Š.
Horváth, ktorý ho od roku 1969
vedie spolu s manželkou Kristínou. V roku 1990 Tanečný klub
prešiel do súkromnej Tanečnej
školy GRÁCIA manželov Horváthovcov.
Od toho času nastal výrazný
výkonostný skok párov a úspechy tanečníkov pribúdali. Kým

predtým sa pracovalo hlavne
s mládežníkmi, teraz sa začalo
od 6-ročných detí. Úspechy sa
dostavili a GRÁCIA sa môže
pochváliť aj titulmi Majstrov
Slovenska párov Róbert Seman
– Kristína Horváthová /r.1996/,
alebo Marek Dědík – Kristína
Horváthová /v súčasnosti už
4-násobní Majstri Slovenska
v latino – amerických tancoch/.
Finalistami Majstrovstiev Slovenska sa stali aj Ľuboš Čižmár
– Zuzana Rusnáková, Milan Hotovčin – Lenka Mižíková, Vladimír Hamza – Katarína Kmecová, Milan a Floriana Hudákovci,
Lukáš Mušinka – Lenka Korpová a Martin Matta – Dominika
Rácová, Tomáš Švigár – Zuzana
Sorokáčová, Tomáš Švigár – Zuzana Šuchtová, Tibor Vaszily –
Ivana Sivá, ktorí zároveň patrili
do štátnej reprezentácie.
Okrem prípravy vrcholových športovcov a reprezentácie sa Tanečná škola Grácia
venuje aj výchove detí a mládeže z hľadiska spoločenskej výchovy a spoločenských tancov
v tanečných kurzoch. Významným prvkom najmä v posledných rokoch je individuálna
aj skupinová výuka tanca pre
dospelých.

Ceny primátora mesta za rok 2008



Ceny primátora mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 12. decembra 2008 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
za celoživotnú prácu v prospech rozvoja mesta
Michalovce a regiónu Zemplín

Narodil sa 8. decembra 1942
v obci Šamudovce, okres Michalovce, v maloroľníckej rodine.
V rokoch 1948 – 1965 postupne
absolvoval základnú školu v Žbinciach, Strednú poľnohospodársku
školu v Michalovciach a Vysokú
školu
poľnohospodársku v Nitre.
Neskôr v rokoch
1976 – 1978 absolvoval postgraduálne
štúdium a v rokoch
1983 – 1986 vedeckú ašpirantúru a získal vedeckú hodnosť
kandidát vied.
Väčšinu aktívneho pracovného
života pôsobil v poľnohospodárstve
prevažne v riadiacich funkciách.
Od roku 1983 do roku 1998 bol
vedúcim prevádzky Výskumného
ústavu chovu a šľachtenia hydiny
v Trnave pri Laborci. Podieľal sa
na rozvoji hydinárstva Slovenska.

Od roku 1999 dve volebné obdobia vykonával funkciu zástupcu
primátora mesta Michalovce. Zároveň počas troch volebných období do roku 1990 bol poslancom
MNV a piate volebné obdobie je
poslancom MsZ v Michalovciach.
Ako poslanec aktívne pracuje v mestskej rade, v súčasnom volebnom období je predsedom
finančnej komisie
a predsedom komisie územného plánu, výstavby a regionálneho rozvoja.
Má priamy podiel
na výstavbe pešej
zóny v meste, je
zakladateľom mestskej televízie, zakladá kultúrne tradície v meste a je tvorcom rozvoja
turistických aktivít v regióne, kde
doposiaľ vykonáva dobrovoľnú
funkciu prezidenta Regionálneho
združenia turizmu Zemplín.

PhDr. Peter Novysedlák

za duchovný rozvoj, starostlivosť o chorých občanov
v rámci výstavby charitných domov
Narodil 3. marca 1971 v Lipanoch. Je zakladajúcim členom
Občianskeho združenia Teresa
Benedikta, v súčasnosti vo funkcii prezidenta OZ. Po skončení
základnej školy pokračuje v štúdiu na Strednej dopravnej škole
v Košiciach, ktorú v roku 1989
ukončí maturitnou
skúškou. Tri roky
pracoval v Prešovskom
rušňovom
depe, ako rušňovodič. Pre nenaplnenie duše razantne
mení svoj životný
postoj a v roku
1992 sa stal poslucháčom Rímskokatolíckej
bohosloveckej fakulty v
Spišskom Podhradí
a v roku 1998 bol vysvätený za
kňaza. Svoje vzdelanie si rozširuje o odbor sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde získal titul
doktor filozofie.
V roku 1998 začal pôsobiť
ako rímsko – katolícky kaplán
v Trebišove, kde sa aktívne veno-

val aj rodinám v núdzi, duchovnému pôsobeniu v nemocnici
a práci s dobrovoľníkmi charity.
Táto práca mladého kaplána veľmi zaujala a v rokoch 1998-2001
sa zaslúžil o výstavbu Charitného domu sv. Edity Steinovej vo
Vojčiciach. V rokoch 2000-2001
pôsobí v Čerhove
a Nižnom Žipove.
Do
Michaloviec
prichádza v roku 2002 a pôsobí
tu ako duchovný
správca michalovských nemocníc.
Hneď v nasledujúcom roku sa aktívne
zapojí do výstavby
Charitného domu
prof. Hlaváča v našom meste, ktorý
bol s kapacitou 39 lôžok dokončený v roku 2006. Jeho budovateľské úsilie pre núdznych, bolo
ocenené v roku 2007 Plaketou
predsedu KSK. Už dnes pracuje
na ďalších plánoch na výstavbu
hospicu v Michalovciach pre ťažko chorých a zomierajúcich ľudí.

Stráňanka

Zdenko Kniežov

za dlhoročnú pracovnú angažovanosť a rozvoj mesta
v oblasti hospodárskej a sociálnej
Narodil sa 15. decembra 1947
v obci Lastomír, okr. Michalovce.
Po ukončení stredoškolského štúdia s maturitou v roku 1967 pôsobil
v PNZZ Michalovce, mládežníckom hnutí a Štátnom majetku n.p.
Michalovce. V uvedených organizáciách zastával funkcie,
ktoré boli spojené
s prácou s ľuďmi.
Zdenko
Kniežov
pracuje v územnej
samospráve – Mestský úrad Michalovce, predtým Mestský
národný výbor, od
roku 1986. Prešiel
viacerými funkciami
na úseku sociálnych
činností. Po zriadení
samostatného odboru sociálnych
vecí je odborným referentom.
V oblasti sociálnych služieb
má významný podiel na vytvore-

ní a činnosti klubov dôchodcov,
ktorých je v meste celkom sedem
s počtom takmer tisíc členov. Popri hospodárskom zabezpečení sa
podieľa aj na ich bohatej klubovej
a organizačnej činnosti. Významným je jeho prínos
aj pre ostatné skupiny obyvateľstva a to
pri zabezpečovaní
činnosti detských
jaslí, ale aj práca
v prospech sociálne
odkázaných
skupín obyvateľov
mesta, zabezpečovanie stravovania
dôchodcov, pomoc
vylúčeným
skupinám. V pracovnej činnosti ale aj
v osobnom živote sa vyznačuje
silnou empatiou, poctivým a svedomitým prístupom k práci. Je
stále pripravený vypočuť, poradiť.

Ladislav Hrinda
za výtvarné zobrazenie mesta Michalovce a jeho okolia
v každom ročnom období a za propagáciu mesta
na samostatných výstavách

Ladisla Hrinda sa narodil 14.
decembra 1937 v Malčiciach. V
roku 1956 nastupuje na vojenskú
prezenčnú službu, po nej sa zamestná na reklamnom oddelení
obchodného podniku Zdroj Michalovce. V roku 1965
mení zamestnávateľa a nastupuje
na nové pracovné
miesto- reklamné oddelenie pri
Združenej výrobe
v.d. Michalovce ako
výtvarník – aranžér, kde nachádza
sebe podobného
človeka - výtvarníka profesora Ľudovíta Dobozyho, ktorý mal významný vplyv na jeho maliarsku
tvorbu. Spoločné záujmy urobili
svoje, stali sa veľmi dobrými
priateľmi. Odtiaľ mal možnosť
zapájať sa do aranžovania veľkých
výstav spotrebného tovaru v pô-

sobnosti kraja a celej ČSR. Celých
40 rokov sa profesionálne venoval
reklame a aranžérskej práci.
S manželkou Paulínkou vychovai tri deti a každé z nich našlo vlastnú umeleckú
cestu. Počas svojej
aktívnej činnosti L.
Hrinda veľa času
trávil pred maliarskym
stojanom
a verne zachytával
každú zaujímavú
časť mesta a celého okolia v každom
ročnom
období.
Svoje diela predstavil na dvanástich
samostatných výstavách. Na spoločných výstavách s inými umelcami prezentoval svoje diela v Rakúskom meste Linz. Venoval sa
aj fotografii, ako externý fotograf
pre ČSTK-PRESS FOTO a tiež
obľúbenému folklóru v známej
skupine Hnojňane.

Spevácka skupina Klubovanka
za šírenie zemplínskeho folklóru a aktívne pôsobenie
pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach
v meste Michalovce

za šírenie zemplínskeho folklóru a aktívne pôsobenie
pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach
v meste Michalovce

Ing. Mgr.zaDon
Peter Bešenyei
pastoráciu Rómov
Narodil sa 10. júna 1963 v Sečovciach. Študoval na Vysokej
škole technickej, kde získal titul
strojný inžinier. V roku 1987 sa
stal členom Saleziánskej spoločnosti. Na Univerzite Komenského
v Bratislave bol promovaný na magistra teológie v roku
1992. Od tohto roku
je zamestnancom
Arcibiskupského
úradu v Košiciach.
Ďalej pôsobil ako
vedúci Rómskeho
pastoračného centra
v Bardejove a zároveň aj ako sekretár
Rady pre pastoráciu
Rómov pri Konferencii biskupov
Slovenska. Od roku 1995 zastáva
aj funkciu národného riaditeľa pre
Slovensko pri Pápežskej rade pre

migrantov. V Taliansku absolvoval
kurz misiológie na Pápežskej saleziánskej univerzite. Do Michaloviec prišiel v roku 2004, kde až do
júna 2008 zastával funkciu direktora komunity. Za pomoci ďalších
svojich spolubratov
pokračoval v pastorácii Rómov v
komunite
Angi
mlyn, kde sa snažil
odovzdať mladým
základné kresťanské
hodnoty. Jeho prácu, čas, trpezlivosť,
námahu a iniciatívy
v prospech rómskej
komunity
ocenil
v roku 2007 aj Úrad
vlády SR Cenou za ľudskosť. V súčasnosti otec Peter už pôsobí v Košiciach ako direktor incaricato na
Luníku IX..

Mgr. Jozef Ihnácik

za rozvoj školstva a športu na území mesta
Narodil sa 13. februára 1936
v Parchovanoch, okres Trebišov. Je
ženatý a má tri deti.
Po maturite na
Gymnáziu v Trebišove absolvoval
Filozofickú fakultu
UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk.
V priebehu štúdia
na vysokej škole
pretekal za TJ Slávia
v atletike. Zúčastnil
sa na majstrovstvách
vysokých škôl.
Na Strednej poľnohospodárskej škole v Michalovciach pôsobil od roku
1959 až do roku 1989 ako učiteľ. V
roku 1990 sa stal riaditeľom školy a

túto funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok v roku 1996.
Ako učiteľ na SPoŠ Michalovce
viedol atletický oddiel a aktívne súťažil
za TJ Bukóza Hencovce. Vo svojom
voľnom čase takmer dve desaťročia
vykonával funkciu
podpredsedu OV
ČSZTV. V basketbalovom oddiele bol
tajomníkom od roku
1971 – 1993. Dostal
viaceré vyznamenania za rozvoj telovýchovy a športu. V súčasnom období
pracuje vo výbore basketbalového
klubu 1. BK Michalovce.

RSDr. Agnesa Repovská

za aktívny prístup k zvyšovaniu kvality životných
podmienok seniorov v zariadeni sociálnych služieb
a k rozvoju uspokojovania sociálnych potrieb v meste
Narodila sa 15. apríla 1948
v Zemplínskom Branči, v okrese
Trebišov. Do nášho mesta ju priviedlo štúdium na
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Michalovciach. Ostala pracovať v Michalovciach
v bývalej Združenej
výrobe ako pracovníčka vo výrobe,
neskôr v Odevných
závodoch kpt. Nálepku, kde prešla od
najnižších riadiacich
pozícii predáčky, majsterky, vedúcej
dielne, vedúcej smeny až po vedúcu
výroby. Vzdelanie si dopĺňa v ro-

koch 1985 – 1990 štúdiom na VŠP
v Bratislave v odbore politická ekonómia. V rokoch 1998 – 1999 pracovala na Okresnom
úrade práce na oddelení kontroly a sťažnosti. Riaditeľkou
Domova dôchodcov
v Michalovciach na
Ulici J. Hollého je od
roku 1999. Vyznačuje sa veľkým sociálnym cítením a empatiou, ktoré dokáže
premeniť na racionálne kroky pomoci
v každodennom živote. Je známa
spoločenskou angažovanosťou, veľa
číta, má rada prírodu a záhradu.

Materská
škola, Okružná 19
za rozvoj materského školstva

Spevácka skupina Stráňanka
bola založená v roku1988 pri Klube dôchodcov č.2 Stráňany. Pri
založení mala pätnásť členov, vedúcou bola dnes už nebohá pani
Pichaničová. So speváckou skupinou hudobne spolupracuje pán
učiteľ Alexander Bertič. V súčasnosti má skupina šestnásť členov.
Spevácky repertoár Stráňanky
tvoria ľudové a národné piesne
nielen zo Zemplína, ale aj širo-

kého okolia, doplnené o vlastné
skladby. Michalovčania môžu
spevácku skupinu Stráňanka vidieť vystupovať počas pamätných
výročí, kladenia vencov na Hrádku a na Bielej hore, pri oslavách
Mesiaca úcty k starším, oslavách
jubilantov a na výročných členských schôdzach.
V tomto roku spevácka skupina Stráňanka oslávila dvadsiate
výročie svojho vzniku.

Spevácka skupina Klubovanka
rozdáva svojím spevom radosť našim
spoluobčanom už dvadsiaty rok.
Vznikla 11. marca 1988, kedy
sa pod vedením pána Andrássyho predstavila svojim klubovým
priateľom v rámci MDŽ. Hneď
po prvýkrát zožala úspech. Chýr
o Klubovanke sa rýchlo rozniesol
a tak prišli pozvania na ďalšie vystúpenia.
Klubovanka však stále pracovala ako ženská spevácka skupina.
Bolo potrebné posunúť sa ďalej
a tak vznikla myšlienka obohatiť
ženskú skupinu aj o mužské hlasy.
Od januára1995 existovala mužská
spevácka skupina pod vedením

nebohého Štefana Mráza, ktorú
úspešne viedol až do marca 2007.
Dnes v Klubovanke pôsobí
9 žien a 10 mužov. Zúčastňuje
sa rôznych podujatí a verejných
vystúpení, je stálym účastníkom
prehliadok miestnych a okresných skupín umeleckej tvorivosti. Z viacerých ocenení, ktoré
Klubovanka získala spomeňme
aspoň 1., 2. a 3. miesta v rámci
okresných prehliadok a 1. miesto
na celoslovenskej prehliadke folklórnych skupín vo Zvolene v roku
2007. Vedúcou Klubovanky je už
dvanásť rokov Helena Čopáková
a umeleckým vedúcim Vladimír
Tatarko.

Materská škola otvorila svoje
brány v školskom roku 1977/78 ako
spoločné zariadenie jaslí a materskej
školy. Prvou riaditeľkou bola Anna
Semivanová a 24 zamestnancov sa
staralo o 160 detí. V roku 1990 sa
stala riaditeľkou Ľudmila Rebičová.
V školskom roku 1995/96 prevzala
funkciu Melánia Kelemenová, ktorá
na tomto poste pôsobí dodnes.
Kronika materskej školy zaznamenáva množstvo udalostí a zmien,
ktorými prešla škola za obdobie
svojej existencie. V školskom roku
1993/94 bola v nej zriadená špeciálna trieda pre zrakovo postihnuté
deti, ktorej činnosť sa realizovala
v spolupráci s odborným detským
lekárom. Bola jedinou v okrese Mi-

chalovce, ktorá pomáhala deťom so
zrakovými problémami. Trieda fungovala 10 rokov.
Aj v súčasnosti za veľmi dobrými
výsledkami stojí kolektív 10 pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú v 5 triedach. Súčasťou kolektívu je
8 nepedagogických zamestnancov,
prispievajúcich k bezproblémovému chodu materskej školy.
V práci školy sa presadzuje
princíp tvorivo - humanistickej výchovy. Materská škola je držiteľom
certifikátu Škola podporujúca zdravie, pracuje v projekte Evička a deti
v spolupráci so Slovenským červeným krížom a v projekte podpory
zdravia pre predškolákov Adam
kocky zdravia.



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
Výstava:

„Projekt storočiami“
výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Michalovciach.
8. 12. – 31. 12. 2008 – galéria MsKS

XVII. VIANOČNÉ TRHY
12. 12. – 13. 12. 2008

GOLDEN VOICES OF GOSPEL
14. 12. 2008 o 18,00 hod. - Veľká sála MsKS

ADVENTNÉ KONCERTY

15. 12. – 19. 12. 2008 - 15,30 – 16,30 hod. (tribúna MsÚ)

ADVENTNÝ ORGANOVÝ KONCERT
19. 12. 2008 o 19,00 hod. – Rímskokatolícky kostol

NEŠEME VÁM KOLEDY...

adventný koncert Hnojňanov z Mihaľovec
a obývačkového orchestra z Terchovej
20. 12. 2008 o 18,00 hod. – Veľká sála MsKS

Program kina Centrum
10. – 11.12. streda, štvrtok – 19,30 hod.
MAX PAYNE
USA /100 min./
/akčný thriller/
Premiéra
Max Payne je individualistický policajt, ktorý neuznáva pravidlá
hry, pretože už nemá čo stratiť.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
12.12. piatok – 19,30 hod.		
13.12. sobota – 20,00hod.		
PARÍŽ, MILUJEM ŤA
FR./LICHT./ŠVAJČ./NEM /120min./
/romantický, poviedkový/
Premiéra
Americký turista vidí rasové napätie a paranoidné vízie mesta...
Mladá emigrantka pracuje v buržoáznom prostredí... Americká
hviezdička natáča v Paríži film... To je len pár zážitkov, ktoré tvoria Paríž, milujem Ťa...
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
15. – 16.12. pondelok, utorok – 19,30hod.		
CINKA PANNA	
SR,ČR, MAĎ /122 min./
/hudobný film/
Premiéra
Cinka Panna je prvá známa rómska primáška. Žila v 18. storočí na Gemeri. Film Dušana Rapoša je svojbytným romantickým príbehom, ktorý čerpá inšpiráciu zo známych faktov
o jej živote.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenská verzia
18. – 19.12. štvrtok, piatok 19,30 hod.		
20.12. sobota 20,00 hod.		
21.12 nedeľa 19,30 hod.
QUANTUM OF SOLACE	
USA /106 min./
/akčný, dráma, thriller/
Premiéra
22. pokračovanie príbehov agenta 007!
Agent 007, zradený Vesper, ženou, ktorú miloval, bojuje s nutkaním, aby počas svojej poslednej misie učinil osobnú misiu.
V hlavnej úlohe Daniel Craig.
Vstupné: 75,- Sk/2.49 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
21.12. nedeľa 16,00 hod.		
SISSI & YETI
SRN /85 min./
/rodinná animovaná komédia/
...alebo všetko, čo ste chceli vedieť o cisárovnej Sisi, ale báli ste
sa opýtať. Animák, ktorý si koleduje o žalobu tvorcov kinohitov
Titanic, Piráti z Karibiku, Pán prsteňov, Trója i samotného Jamesa
Bonda osobne.
Vstupné: 60,- Sk/ 1.99€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing

Zázračné krajinkovo
Na Cirkevnej základnej škole sv. Michala v Michalovciach sa
v uplynulých dňoch otvorili dvere do Európy. Cestujúci, malí aj
veľkí, mohli navštíviť krajiny Európskej únie – Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Grécko a, samozrejme, aj Slovensko.
Okrem toho, že spoznali významné udalosti, osobnosti a zaujímavosti z jednotlivých krajín, pochutnali si i na špecialitách
európskej kuchyne. Malí cestovatelia si zasúťažili i zabavili sa.
Veríme, že cestovanie po krajinách EÚ pomohlo rozšíriť obzor
poznatkov nielen veľkým, ale aj malým.
Katarína Kuncová

Literárne lásky na GPH MICHALOVČAN INFORMUJE

Dňa 6. novembra sa na Gymnáziu Pavla Horova uskutočnil
výnimočný deň, ktorý uchvátil
takmer všetkých študentov.
Keď sa povie “literárny
deň”, mnohí z vás si predstavia
študentov, ktorí sa celý deň so
svojimi profesormi venujú literatúre alebo sa vám vybavia
povinné prehliadky knižníc,
kde si študenti obzerajú literárne diela. No Gymnázium
Pavla Horova, tak ako po minulé roky, nezabudlo v tento
deň (pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc) pripraviť
malú prehliadku literárnych
postáv. Zábavnou formou tak
opäť uviedlo študentov do sveta
literárnych postáv.
V budove gymnázia ste
mohli vidieť mnoho študen-

tov v prezlečení. Boli to siedmi
ustavične pracujúci trpaslíci,
neškodní piráti, zvláštny párik
Adamsovcov a mnoho iných
postáv. Cez veľkú prestávku
zaplnili chodbu študenti i profesori, ktorí chceli vidieť všetky
literárne postavy pokope.
Veď to, aby stáli vedľa seba
Paul Bäumer, kňaz, Hermiona,
Harry Potter či Antigona alebo
traja mušketieri, sa naozaj nestáva každý deň.
Študenti ukázali, že dokážu prelúskať aj knihy a nielen
sedieť pred televízorom alebo
chatovať.
Kiežby bolo viac takých dní,
ktoré by žiakov preniesli do sveta kníh, kde je všetko možné.
Natália Ferencová,
študentka Gymnázia P. Horova

Čo pre vás symbolizuje
slovenský parlament?
Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky vyhlásila
pri príležitosti 160. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej
rady pre žiakov ZŠ, študentov SŠ
a VŠ pod záštitou predsedu NR
SR Pavla Pašku umeleckú súťaž
na tému: Čo pre vás symbolizuje slovenský parlament? Cieľom súťaže bolo prehĺbiť záujem
mladých ľudí o najvýznamnejšie
medzníky v dejinách slovenského národa a zároveň poukázať
na vývin parlamentarizmu v demokratickej spoločnosti.
O splnení podmienok súťaže
rozhodla a príspevky prihlásené
do súťaže vyhodnotila odborná

porota zložená z uznávaných
odborníkov.
Odovzdanie cien a čestných uznaní víťazom jednotlivých kategórií sa uskutočnilo
v uplynulých dňoch v Hurbanovej sieni budovy Národnej rady
SR v Bratislave. V druhej kategórii
si cenu za 1. miesto odniesol Lukáš Počatko, žiak Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach.
Lukášova práca: Moje tri pohľady
na parlament sa stretla medzi
poslancami a porotou s veľkým
obdivom a uznaním. V decembri
si Lukáš za odmenu poletí pozrieť
Európsky parlament do Bruselu.
Sidónia Počatková

Záverečnou konferenciou
účastníkov sa 6. novembra 2008
v Banskej Bystrici ukončil dvojročný projekt Brána jazykov,
v rámci ktorého sa vybraných
185 učiteľov cudzích jazykov
základných a stredných škôl zo
Slovenska zúčastnilo dvojmesačných odborných stáží v prirodzenom jazykovom prostredí
v zahraničnej škole.
Naše mesto a región bolo
v tomto projekte zastúpené Mgr.
Janou Hanesovou zo Základnej školy na Ul. T. J. Moussona
v Michalovciach, ktorá v rámci
dvojmesačnej odbornej stáže
pôsobila na Hawthorn Junior
School v Cardiffe, hlavnom meste Walesu vo Veľkej Británii.
Cieľom tohto projektu
bolo zvýšiť praktické jazykové

a metodicko-didaktické kompetencie učiteľov cudzích jazykov, a preto im bolo umožnené nielen pozorovať edukačný proces na zahraničnej
škole, ale priamo a aktívne sa
do neho zapájať, byť jeho súčasťou.
Záverečná konferencia sa
uskutočnila so zámerom prezentovať najlepšie skúsenosti,
ktoré učitelia získali a vytvorili počas stáží vo Veľkej Británii, Írsku, Rakúsku, Nemecku,
Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, či Španielsku. Konali
sa workshopy, ktoré poskytli
priestor na diskusiu účastníkov
o možnostiach ich prenosu do
vyučovacieho procesu na slovenských školách.
Mgr. Jana Hanesová

Brána jazykov

Mladý remeselník 2008
V dňoch 20. a 21. novembra
sa uskutočnilo v Prešove podujatie „Mladý remeselník 2008“.
Dvadsaťdva stredných odborných škôl z Košického kraja,
Prešovského kraja ako aj školy
z Poľska tu predstavovali svoje
študijné a učebné odbory.
Cirkevná stredná odborná
škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce sa na tomto podujatí
predstavila výrobkami žiakov učebného odboru zlatník
a klenotník a študijného odboru umeleckoremeselné práce.
Žiaci Michal Kontra a Tomáš
Kučmáš v rámci ukážky remeselných zručností predvádzali
jednotlivé technologické postupy ručnej výroby šperkov.
Cieľom účasti na tejto akcii
bolo dostať školu a predvádzané netradičné odbory štúdia do
povedomia širšej pedagogickej
verejnosti, predstaviť sa žiakom základných a stredných

škôl i ostatným návštevníkom
podujatia. Expozícia i prezentované ukážky mali pozitívny
ohlas. V kategórii drevo - kov
výrobok žiaka Michala Kontru
získal ocenenie „TOP výrobok“ roka 2008.
Eleonóra Žeňuchová

Čím by sme boli bez detí...

Vítame medzi nami našich najmenších:
Ema Olexová

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

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Máriou Saloňovou 84-ročnou, Helenou Brhlíkovou
86-ročnou, Vilmou Gecíkovou 95-ročnou, Malvínou
Fedorčovou 79-ročnou, Ladislavom Smiškom 65-ročným, Martou Leškovou 60-ročnou, Martou Janákovou
78-ročnou

Spomienky

Dňa 7. 12. 2008 uplynulo päť rokov
od náhleho odchodu môjho
milovaného manžela, ocka a dedka

MUDr. Františka BÁLINTA
Ďakujem všetkým tým,
ktorí si v spomienkach
spolu s nami uctili jeho pamiatku.
Manželka Eva s rodinou

Dňa 15.12.2008 uplynú štyri roky
od úmrtia

Prof. MVDr. Dionýza
Čolláka
jedného zo zakladateľov Vysokej školy
veterinárnej v Košiciach.
Česť jeho pamiatke.
Dňa 9. 12. 2008 uplynie 7 rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec

ANTON PAĽOVČÍK
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú
manželka a syn s rodinou

Dňa 8. 11. 2008 nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko, syn, brat

VLADIMÍR MONDOK
vo veku 49 rokov

Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli vyprevadiť na jeho
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Blahoželanie
Dňa 11. 12. 2008 sa dožíva 70. narodenín
naša milá mamka a babka

Eva KARNAYOVÁ
Všetko najlepšie jej zo srdca prajú dcéra Janka
so synmi Martinom a Peťkom.
K blahoželaniu sa pripája aj rodina Sabolová

Poďakovania
Úprimné a srdečné poďakovanie

personálu Domova dôchodcov

na Hollého ulici
za starostlivosť o našu mamu pani Markusovú.
Zvlášť ďakujeme staničnej sestre Anne Dlugošovej a vrchnej
sestre Dane Borovskej za mimoriadne ústretový prístup.
Vďačné deti Gréta, Jana a Juraj

Ďakujem II. internému oddeleniu
primárovi MUDr. Ľubomírovi Rohoňovi
a zástupcovi primára MUDr. Mariánovi Štefanovi.
Taktiež MUDr. Hisemovej, sestričkám a upratovačkám
za príkladnú starostlivosť počas liečby,
lekárničke RNDr. Elene Zlackej – lekáreň Sanamus
a celému kolektívu lekárne.
Vďačný pacient Milan Hajduk

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe
BASKETBAL
1.BK-D MICHALOVCE – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
I. liga juniorky 10.kolo, 13.12.2008, 18.15 hod.
1.BK-D MICHALOVCE – MAXIMA BRODER KOŠICE
I. liga juniorky-11.kolo, 14.12.2008, 10.00 hod.
1.BK-D MICHALOVCE – BARDEJOV
I. liga ženy-10.kolo, 20.12.2008, 18.00 hod.
1.BK-D MICHALOVCE- STARÁ ĽUBOVŇA
I. liga ženy-11.kolo, 21.12.2008, 10.00 hod.

HÁDZANÁ
HK IUVENTA MICHALOVCE – ŠKP BRATISLAVA
WHIL ženy-10. kolo, 13.12.2008, 18.00 hod.

JUDO
Vianočný turnaj žiakov
20.12.2008, 8.00 hod.
Inf.: Mgr. Anna Kittanová, tel.0904123147

ĽADOVÝ HOKEJ
HK DUKLA MICHALOVCE – POVAŽSKÁ BYSTRICA
I. liga mužov-29.kolo, 12.12.2008, 17.30 hod.
HK DUKLA MICHALOVCE – DETVA
I. liga mužov-30.kolo, 16.12.2008, 17.30 hod.
HK DUKLA MICHALOVCE-DOLNÝ KUBÍN
I. liga mužov-32.kolo, 20.12.2008, 17.30 hod.

PLÁVANIE
Okresné finále žiakov základných škôl
10.12.2008, 9.00 hod.
Inf. : PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.0903603359

SOFTTENIS
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
12.12.2008, 8.kolo sk.“A“, 16.00 hod.
12.12.2008, 8.kolo sk.“B“, 16.00 hod.
19.12.2008, 9.kolo sk.“A“, 16.00 hod.
19.12.2008, 9.kolo sk.“B“, 16.00 hod.
Inf.: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

STOLNÝ TENIS
ŠKST MICHALOVCE B – StO MALÝ KAMENEC
III. liga mužov sk.Juh-10.kolo, 14.12.2008, 10.00 hod.
ŠKST MICHALOVCE A – ŠKST SLOVENSKÁ VES
II. liga mužov -11.kolo, 21.12.2008, 10.00 hod.
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej žiackej stolnotenisovej ligy
11.12.2008 2.kolo, 14.00 hod.
18.12.2008 3.kolo, 14.00 hod.
Inf.: Mgr.Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

MESTO MICHALOVCE

ponúka do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1
v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej ploche 34 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý Starý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch
miestností o celkovej podlahovej ploche
82,60 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch
miestností o celkovej podlahovej ploche
94,31 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej
č. 1 v Michalovciach (Zimný štadión)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 94,50 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov
mieru v Michalovciach (Malometrážne byty)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností
o celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch
miestností o celkovej podlahovej ploche
204,50 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach (bývalá predajňa
športových potrieb a športového oblečenia)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností
o celkovej podlahovej ploche 115 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať
len časť z ponúkanej plochy. Priestory je možné prenajať na
akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať

Prešovský
pohár

všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov
na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne
sadzby za prenájom nebytových priestorov sú stanovené,
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené na
internetovej stránke mesta www.michalovce.sk
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť pri výpočte výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - D).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt pod bodom D))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864284 (objekty
pod bodmi A), B), C), F), G))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekty pod bodmi E))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé
žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom
o právnej subjektivite:
do 12. decembra 2008 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi
procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom
Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoční dňa:
18. decembra 2008 o 1400 hod.
na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej
rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových
priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom
konaní zaplatia poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2,
ak jeho zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely.
Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta, alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený. Poplatok
za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť
prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v
novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182. Bližšie
informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.



Malý
oznamovateľ
Služby:

• Chcete si požičať? Skúste
to od nás. 0915 873 9130
• Čistiareň peria poskytuje
svoje služby: čistenie peria
a výroba vankúšov a paplónov na počkanie. Čistiareň peria sa nachádza
v obci Senné. Odvoz a prívoz v rámci Michaloviec
zabezpečím. mobil: 0915
325381, tel.: 056/649 77 35

Rôzne

• Predám DAEWO ESPERO, r. v. 1996, 115 tis. km,
EK – 1/2010, STK 11/2010.
Cena dohodou. kontakt:
0905 260982
• Predám ŠKODU FORMAN v dobrom stave, garážované. Cena dohodou.
kontakt: 0907 959921
• Kúpim chladničku s mrazničkou. Lacno. Kontakt:
056/628 10 33
• Predám S.R.O., 15 – ročná,
bez záväzkov, bez pohľadávok, bez majetku. Kontakt: 056/643 24 80, 0905
948906
• Predám veľmi lacno mobil
Motorola (sklápací)
tel.: 0905 310 445

Nevyžiadané
rukopisy
nevraciame.
redakcia Michalovčana

V nedeľu 16.novembra sa
v Prešove v telocvični SOUelektrotechnického uskutočnilo
2. kolo žiackej ligy v karate. Súťaže sa zúčastnilo 203 pretekárov
z 18 klubov východoslovenskej
únie karate a bojových umení. Na
turnaji štartovali aj michalovskí
pretekári z Clubu mladých godžuryu karate - Róbert Jacik, Andrej
Tomči a Michal Stričík. Naši pretekári súťažili v kata a kumite, kde
si vybojovali dve medaily. Andrej
Tomči získal striebornú medailu
v kategórií kumite mladší žiaci pokročilí nad 40 kg a Michalovi Stričíkovi sa na hrudi vynímala zlatá
medaila, ktorú získal v kategórii
kumite starší žiaci začiatočníci do
50 kg.
Beáta Hasprová

VOLEJBAL
O pohár primátora mesta Michalovce
I. ročník mestskej volejbalovej ligy stredných škôl
9.12.2008 5.kolo 14.30 hod. SOŠ Partizánska 1-SOŠ Školská 4
10.12.2008 5.kolo 14.30 hod. GPH A-GPH B
11.12.2008 5.kolo 14.15 hod. SZŠ-SOŠ Močarianska 1
Inf.: Mgr. Ivan Pšenko, tel. 056/6864126, 0908322342
VK ŠTART ODETA MICHALOVCE-VK VEĽKÉ KAPUŠANY A
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov
7. kolo, 13.12.2008, 16.00 hod.
Inf.: Pavol Bumbera, tel.0903905087

TENIS
Majstrovstvá Východosloslovenského regiónu v kategórii žien
13.-15.12.2008 9.00 hod.
Inf.: Ing. Tibor Lešniak, tel.0905217341

tel.: 0918 18 88 99
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