
V rytme horúcich tónoV
piatok, 6. február 2009  zdarma  ročník XX, číslo 3

Získať licenciu na usporia-
danie takýchto majstrovstiev 
nie je jednoduché. Možno prá-
ve preto sa podujatia takéhoto 
charakteru konajú v drvivej 
väčšine vo väčších sloven-
ských mestách. Michalovce sa 
stali svetlou výnimkou. „Jed-
nou z dôležitých podmienok 
na usporiadanie majstrovstiev 
bola aj spolupráca s mestom. 
Pán primátor sa k tomu postavil 
veľmi kladne. Jemu i mestskému 
zastupiteľstvu patrí naša vďa-
ka“, hovorí riaditeľka TS Gracia 
Kristína Horváthová. 

Latinskoamerické tance sú 
plné energie, temperamentu, 
vášne i lásky. Ten na tanečnom 
parkete predviedli v dopoludňaj-
ších hodinách mládež a juniori, 

na večernom galaprograme už 
len tí najlepší. Spolu asi stovka 
účastníkov priam dvíhala divá-
kov zo stoličiek. Niet ani divu – 
súťažné tance – samba, cha-cha, 
rumba, pasodoble a jive majú 
svoje korene v slnečnej Brazílii, 
Španielsku, či na Kube. Horúce 
rytmy v symbióze s nádhernými 
kostýmami pastelových farieb 
vniesli tento sobotný večer do 
Michaloviec slnko a dobrú nála-
du. O tú sa pričinili aj konečné 
výsledky majstrovstiev. Spome-
dzi 20 párov v hlavnej kategórii 
A a S si prvenstvo vytancovali 
Kristína Horváthová a Marek 
Dědík. A nie po prvýkrát. Tento 
titul je už piaty v poradí. 

„Svojej dcére a partnerovi 
fandím, lebo viem, koľko úsilia 

a námahy ich to stojí počas roka 
a teším sa, že to tak dopadlo“ , 
povedala Kristína Horváthová 
na margo titulu svojej dcéry a jej 
partnera.

Druhú priečku obsadil bra-
tislavský pár Jiří Hein - Lucia 
Krnčanová, na treťom mieste 
skončili Ján Bumbák z TŠ Ener-
gosun Veľké Kapušany a Anna 
Mashchyts. 

V juniorskej kategórii I zví-
ťazil pár z TŠ Meteor Košice, 
za nimi sa umiestnila dvojica 
z Rožňavy. V junioroch II ob-
sadil prvé miesto pár z TŠ For-
túna Poprad, druhí boli Rož-
ňavčania a tretí Bratislavčania. 
V kategórii mládež bodovali 
páry z Košíc, Kežmarku a Bra-
tislavy.                                   saša

Najlepší tanečníci z celého Slovenska zavítali v sobotu do Michaloviec. Posledný januárový 
deň sa v športovej hale Gymnázia Pavla Horova konali Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky v latinsko-amerických tancoch. Usporiadateľom tohto pre Michalovce výnimočného 
podujatia bola Tanečná škola a Tanečný klub Grácia v spolupráci s mestom Michalovce 
a Slovenským zväzom tanečného športu.

Daňový úraD MICHaLovCE
usporiada

 
20.2.2009 (v piatok) od 9.30 do 11.30 hod. v zasadačke na 1. poschodí 

konzultačný deň pre zamestnávateľov – platiteľov dane zo závislej činnosti 
• vyplňovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia • ročné zúčtovanie v zmysle § 38 • 
• podmienky nároku zamestnanca na DB a odpočitateľnú položku na manžela (manželku) •

• ďalšie povinnosti platiteľa tejto dane •

18.3.2009 (v stredu) od 9.30 do 11.30 hod. v zasadačke na 1. poschodí 

konzultačný deň k vyplňovaniu daňových priznaní na dani z príjmov fyzických osôb 
• novoregistrované daňové subjekty • príjmy dôchodcov zdaňovaných zrážkou •

• príjmy zo zdrojov v zahraničí • uplatňovanie daňového bonusu •

Fenomén cestovného ruchu 
má dlhú tradíciu a veľtrhy tu-
rizmu sú jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. Turizmus je silou, 
ktorá každoročne dáva do po-
hybu milióny ľudí.

Do prezentácie turizmu 
sa stále viac zapájajú regióny. 
V oblasti kultúry má Slovensko 
a jednotlivé lokality čo ukázať. 
Rôzne kultúrne či prírodne 
pamiatky z najrôznejších his-
torických období, podujatia, 
folklórne festivaly, prehliadky 
tradičných remesiel a jarmo-
ky sú príležitosťou predstaviť 
a prezentovať kultúrne a prí-
rodne dedičstvo regiónu.

Na tohoročnom festivale 
cestovného ruchu sa zúčastni-
lo viac ako 500 vystavovateľov 

a sedem samosprávnych krajov. 
Zemplínsky región bol súčas-
ťou Košického samosprávneho 

kraja spolu s mestom Košice, 
Gemerom a mikroregiónom 
Slovenský Raj.

S mestom Michalovce sa 
výstavy zúčastnili aj mestá Sob-
rance, Veľké Kapušany a obce 
Kaluža, Klokočov a Vinné.

Slovensko je malá krajina 
a mali by sme ju poznať. Boli 
sme milo prekvapení, že náv-
števníci vedeli, kde sa Michalov-
ce nachádzajú, mnohí v Micha-
lovciach a na Zemplínskej šírave 
boli a mesto a okolie hodnotili 
veľmi kladne. Ale našli sa aj takí, 
ktorí sa opýtali, kde je to?

Ale najviac nás potešilo 
to, že náš stánok poctil svojou 
návštevou prezident republiky 
Ivan Gašparovič v sprievode 
generálneho riaditeľa Incheby 
Alexandra Rozinu.         

   Alena Jurčová

Miestny poplatok 
za koMunálne odpady 

a drobné stavebné 
odpady

poplatok za komunálny 
odpad platí 

-  fyzická osoba, ktorá má v mes-
te Michalovce trvalý pobyt, 
prechodný pobyt, alebo je 
oprávnená užívať alebo užíva 
byt, nebytový priestor, stavbu, 
objekt, záhradu, vinicu, ovoc-
ný sad, alebo inú nehnuteľnosť

- právnická osoba, ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel 
ako na podnikanie

-  podnikateľ, ktorý je oprávne-
ný užívať alebo užíva nehnu-
teľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na podnikanie 

poplatková povinnosť vzni-
ká dňom, kedy u fyzickej, či 
právnickej osoby nastali skutoč-
nosti vyššie uvedené. poplatková 
povinnosť zaniká dňom, kedy 
zanikne skutočnosť zakladajúca 
vznik poplatkovej povinnosti. 

ohlasovacia povinnosť 
poplatník je povinný ohlásiť 

vznik, zmenu alebo zánik po-
platkovej povinnosti do 30 dní.

zníženie poplatku
Poplatník si môže uplatniť ná-

rok na zníženie poplatku poda-
ním písomnej žiadosti v zmysle 
čl.12, platného VZN, ak poplatník 
predloží právoplatné rozhodnutie 

z úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny že je v hmotnej núdzi, ale-
bo je držiteľom Jánskeho plakety, 
alebo je držiteľom preukazu ZŤP. 
Automaticky poskytujeme úľavu 
pre občanov nad 70 a viac rokov 
veku občana s trvalým pobytom 
na území mesta. 

odpustenie poplatku
Správca poplatku odpustí 

poplatok za novorodenca za rok 
v ktorom sa narodil a občanom 
s trvalým pobytom alebo užíva-
júcim nehnuteľnosť na uliciach 
Betlenovce a Žabany. Občania 
s trvalým alebo prechodným po-
bytom v meste Michalovce, ktorí 
sa preukázateľne súvisle zdržujú 
mimo toho pobytu viac ako 90 
dní, prípadne celoročne, alebo 
študujú, po doložení hodnover-
ného písomného dokladu majú 
nárok na paušálnu úľavu prípad-
ne na nevyrubenie poplatku. 

sankcie za nepodanie 
oznamovacej povinnosti 
Za nesplnenie oznamovacej 

povinnosti týkajúcej sa všetkých 
daní a poplatkov správca dane 
môže uložiť pokutu v zmysle zá-
kona 511/1992 Zb. 

kedy a kde platíme dane
a poplatky?

Daň platíme vždy po doru-
čení platobného výmeru  tak, 
ako je vyrubená v platobnom 
výmere, v hotovosti priamo do 
pokladne mestského úradu, 
platbou na bankový účet, alebo 
na pošte poštovou poukážkou.

Dane a miestne poplatky
Mesto Michalovce vyberá dane a miestne poplatky na 
základe zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné-
ho nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 
(ďalej len VZN) č.115/2008, platné od 1.1.2009.

Na štvrtom mimoriadnom 
zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Michalovciach sa stret-
li poslanci v utorok 27. januára 
2009 v zasadačke mestského 
kultúrneho strediska. Rokovalo 
sa o schválení záväzného stano-
viska MsZ k podávaniu žiadosti 
na dotáciu z Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
SR na výstavbu nájomných 
bytov a na úvery zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Mest-
ské zastupiteľstvo ešte na svo-
jom decembrovom zasadnutí 

schválilo v rámci kapitálových 
výdavkov na rok 2009, finan-
čné prostriedky na realizáciu 
rekonštrukcie a nadstavby ná-
jomných malometrážnych by-
tov na Ulici obrancov mieru. Pri 
realizácii nadstavby sa počíta so 
stopercentnými cudzími zdroj-
mi, ktoré bude tvoriť dotácia 
z MVaRR vo výške 286 tisíc eur 
a úver zo ŠFRB v sume 625 tisíc 
eur. Na stavebné úpravy a za-
teplenie budovy je potrebných 
1 224 tisíc eur. Osemdesiat per-
cent financií chce mesto tiež zís-
kať ako úver zo ŠFRB. Ak mesto 
získa úver a dotáciu, zrealizuje 
výstavbu 30 nájomných bytov 
a zateplenie objektu do dvoch 
rokov. Súčasťou podania žia-
dosti je aj VZN o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov 
v plánovanej nadstavbe bytové-
ho domu. Jeho schválenie bolo 
ďalším bodom rokovania po-
slancov. Potom už nasledoval 
návrh na zmenu termínu XIV. 
zasadnutia mestského zastupi-
teľstva, ktorý stanovili poslanci 
svojím uznesením na 10. febru-
ár 2009.                                     ip

mimoriadne
rokovanie

michalovce na Slovakiatour
Mesto Michalovce sa v dňoch 22. – 25. 1. 2009 zúčastnilo 15. ročníka veľtrhu cestovného ru-
chu ITF Slovakiatour 2009, na ktorom participovalo Chorvátsko ako partnerská krajina.

Na snímke víťazi hlavnej kategórie Kristína Horváthová a Marek Dědík.                          Foto: Ján Meňoščík

A K T U A L I T Y

Na veľtrhu sa zúčastnili (zľava) prednosta MsÚ Michalovce Z. Vasiľ, 
primátor Michaloviec V. Záhorčák, prednosta MsÚ Sobrance L. Bran-
dabura a primátor V. Kapušian P. Petrikán.

Náš stánok navštívil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.



�AktuAlity – názory
z pera viceprimátora

Najkratšie prázdniny
V nedávnych dňoch sme sa rozlúčili s rokom 2008. Plní nádeje 

pozeráme v ústrety roku 2009. Čo nám prinesie ? Čím nás prekvapí, 
zaskočí či poteší ? Záver roka 2008 sa niesol v tieni plazivej finančnej 
a hospodárskej recesie. Slovensko žilo intenzívnymi myšlienkami na 
rozlúčku so slovenskou korunou a perspektívnymi pohľadmi na menu 
euro. Jedna veľká skupina mladých ľudí má aj trochu iné očakávania. 

Januárom končí prvý polrok školského roka 2008/2009. Sumujú 
sa výsledky polročnej práce na poli školskom a vzdelávacom pre veľkú 
skupinu od šesť až po devätnásť rokov. Nová školská reforma priniesla 
nielen nové možnosti tvorby učebných plánov pedagogických pracov-
níkov, ale vstúpila aj na pole nárokov na žiakov. Od memorovania sa 
viac zameriava na aktívnu tvorbu. Je viac otvorená na pomoc vyhľa-
dávať a vytvárať podmienky pre talenty v najširšom poňatí. Školy a pe-
dagogické tímy viac vstupujú svojimi aktivitami do rôznych projektov 
a grantov. 

Mesto nechce ostať v úzadí a vstupuje do rekonštrukcie školských 
objektov vlastnými prostriedkami a kde je možnosť uchádza sa o ex-
terné zdroje. Zatiaľ sme uspeli projektom kompletnej rekonštrukcie na 
najväčšej škole na území mesta. Pripravujeme projekty aj pre ostatné 
školy a aj tu hodláme využiť všetky ponúkané možnosti. 

29.januára skončil prvý polrok. Rozdali sa vysvedčenia, pre žiakov 
a študentov nastal jeden deň prázdnin. Pre pedagógov jeden deň dovo-
lenky. Už v pondelok druhého februára začal druhý polrok. Tento jeden 
deň je len symbolickým predelom a možnosťou upozorniť na aktuálny 
stav v hodnotení doterajších výsledkov. Poprajme pedagógom, žiakom 
a študentom úspešný druhý polrok s čo najlepšími výsledkami. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Aktivity primátora
27.1.  rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva
27.1. – 28.1.  rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS
29.1.  stretnutie zástupcov športových klubov v meste
2.2.  rokovanie k verejnému osvetleniu
3.2.   prezentácia možného investičného zámeru
6.2.  zasadnutie regionálnej Rady ZMOS

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov vznesených na XIII. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočni-
lo 12. decembra 2008 (pokračovanie):

Mudr. František zitrický:
na základe podnetu občanov bývajúcich na ulici vajanského a zástup-

cov Materskej školy vajanského 5 žiadam mesto, aby zásadným spôsobom 
zhodnotilo dopravu a bezpečnostno-dopravnú situáciu na vajanského 
ulici. táto ulica vzhľadom na svoje vyťaženie, tranzit nákladných vozidiel, 
nedodržiavania rýchlosti, častým pohybom detí (prístup k i. zš, prístup 
k Mš vajanského 5) sa stala vysoko rizikovou, je častým miestom do-
pravných nehôd so všetkými dôsledkami (hlavne križovatka vajanského 
a Moussonovej ulice). podľa priloženého stanoviska obyvateľov preťažova-
ním ulice ťažkými mechanizmami dochádza aj k nepriaznivým účinkom 
na statiku rodinných domov. túto žiadosť podpísala väčšina obyvateľov 
tejto ulice a bola podaná na mesto. Žiadam preto, aby sa mesto, prípadne 
aj v spolupráci s dopravným inšpektorátom, so všetkou vážnosťou zaobe-
ralo touto nepriaznivou a nebezpečnou situáciou a prijalo komplex ná-
pravných opatrení, aby sa zmenil tento nepriaznivý stav. 

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

Podobné podnety z minulého roku, ako aj petícia občanov z Ul. Vajan-
ského boli predmetom rokovaní odboru výstavby, ŽP a MR s dopravným in-
špektorátom, ktorý v danej lokalite vykonal viaceré sčítania a vyhodnotenia. 
Kategorický zákaz prejazdu nemožno uplatniť, pretože situáciu komplikujú 
firmy, ktoré na Ulici Vajanského majú svoje sídla, a teda vjazdy na vlastnú 
nehnuteľnosť im nemožno zakázať. Zníženie dopravnej rýchlosti a hlavne jej 
dodržiavanie je možno dosiahnuť zvýšenou kontrolou.

rudolF klein:
v mene občanov v. volebného obvodu, osobitne v mene tých, čo žijú 

na sídlisku snp, žiadam o dôsledné, resp. silnejšie osvetlenie prechodu pre 
chodcov z mesta na sídlisko snp. prechod križuje výpadovku z mesta sme-
rom na zemplínsku šíravu, t.z. z južnej strany smerom na severnú. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS mesta Micha-
lovce MsÚ:

V súčasnom období mesto pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
v rámci ktorej bude riešené osvetlenie križovatiek a prechodov pre chodcov. 
Do realizácie tohto projektu TaZS zabezpečili výmenu svetiel s vyššou svie-
tivosťou.

ing. Mirko gejguš:
dňa 10. decembra som obdŕžal sprievodný list a petíciu od občanov – 

obyvateľov bloku e3. obsahom týchto materiálov je vyjadrenie záujmu a po-
treby občanov rozšíriť súčasné plochy určené na parkovanie pred blokom 
e3. obyvatelia bloku prišli aj s návrhom, ktorý najmenej rušivo zasahuje 
do dispozičného riešenia zelene. sídlisko juh patrí k najstarším sídliskám 
s poddimenzovanými plochami určenými na parkovanie. pri poslednom 
rozširovaní týchto plôch na sídlisku juh v r. 2005 horeuvedená lokalita rieše-
ná nebola. dňa 11. decembra som sa stretol s obyvateľmi bloku e3 a spoločne 
sme zhodnotili nevyhovujúci súčasný stav. z dôvodu, že so zásadnými úpra-
vami, t.j. revitalizáciou sídliska juh sa počíta až v r. 2010, žiadam vedenie 
mesta, aby vzniknutú situáciu pred blokom e3 riešilo dočasným a najmenej 
nákladným riešením (napr. použitím kameniva s malou frakciou) a zároveň 
zaradilo tieto nové parkovacie plochy do projektovej dokumentácie, ktorá sa 
spracováva k investičnej akcii revitalizácia sídliska juh .

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

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja petíciu riadne 
prešetril a po obhliadke v teréne pripravil pre občanov alternatívne riešenia, 
ku ktorým sa majú možnosť následne vyjadriť. 

Mudr. benjaMín baťalík, csc.:
vzhľadom k tomu, že v posledných dňoch došlo k sfunkčneniu slo-

venského pozemkového fondu, interpelujem príslušné orgány mesta, aby 
informovali verejnosť o ďalšom postupe stavebného konania, či sú ešte ne-
jaké prekážky v realizácii stavby a kedy sa môže začať s realizáciou stavby 
nového cintorína. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodáre-
nia s majetkom MsÚ:

Po preverení pripravovaného postupu Slovenského pozemkového fon-
du, opätovne po sfunkčnení jeho rozhodovania, vo veci vybavenia prevodov 
vlastníctva v lokalite nového mestského cintorína na Bielej hore v prospech 
mesta Michalovce, bola dňa 5. 1. 2009 spracovaná žiadosť o urýchlené vy-
bavenie prevodov vzhľadom na mimoriadny význam investičnej akcie pre 
občanov mesta. Informovanie o ďalšom postupe bude možné až po obdŕžaní 
stanoviska k žiadosti.

ing. vladiMír braník:
1. Žiadam tazs mesta Michalovce o sfunkčnenie všetkých hodín na pešej zóne 

a zároveň o ich pravidelnú údržbu tak, aby permanentne plnili svoju funkciu. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS:
Údržba hodín je zabezpečovaná pravidelne. V prípade poruchy TaZS za-

bezpečujú opravu hodín dodávateľským spôsobom. 

2. Žiadam tazs mesta Michalovce o ukončenie prác na oplotení chod-
níka na Močarianskej ulici oproti predajni jednota tak, aby bol majiteľovi 
priľahlej nehnuteľnosti umožnený vjazd do dvora cez jestvujúcu bránu a zá-
roveň úpravu chodníka v danom úseku, ktorý je v súčasnom stave rizikový.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS:
Zábradlie chodníka na Ul. močarianskej bolo zrealizované v rozsahu 

a v zmysle rozhodnutia MsR. Vstup do priľahlej nehnuteľnosti TaZS nemô-
žu zrealizovať nakoľko na zásah do cestnej komunikácie nie sú oprávnené. 
Demontovateľné zábradlie umožňujúce vstup k nehnuteľnosti bolo majiteľom 
odmietnuté aj za prítomnosti poslanca p. Gaľu.

jaroslav kozák:
1. občania ul. topolianskej žiadajú:
- orezanie a preriedenie stromov na verejnom priestranstve v širšej časti
- zrezanie kríkov popod Hrádok od cintorína k ul. topolianskej, vyčis-

tenie po oboch stranách
Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS:
Výrez a orez stromov a kríkov na území mesta TaZS zrealizujú v čase vege-

tačného pokoja, stromy na Ul. topolianskej budú orezané do 31. marca 2009.
2. Žiadam začleniť do plánu opráv v roku 2009 po zime chodníky na:
ul. topolianskej, ul. kapušianskej – ul. vrboveckej, ul. močarianskej
Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS:
Opravy chodníkov a mestských komunikácií budú predložené Technickými 

a záhradníckymi službami mesta Michalovce mestskej rade na schválenie v me-
siaci apríl 2009, ktorá rozhodne o prioritách opráv podľa finančného krytia. 
TaZS opravy vami navrhovaných chodníkov začlenia do plánu opráv.     Koniec

NoviNy Mistral sledujte Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

NoviNy Mistral
a 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.

téma: násilie páchané v párových vzťahoch
Hosť: phdr. Mária Hargašová, štatutárka oz pomoc rodine

Moderuje: Jana Fedorová

 zázNaMy
od nedele denne o 14.00 hod.

Záznam osemfinálového stretnutia PVP
iuventa (Michalovce) – levanger (nórsko) 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska 
 fakulta v Košiciach, pobočka Michalovce

pripravuje prijímačkový kurz
pre záujemcov o štúdium na vysokých školách 

s ekonomickým zameraním z predmetov: 

MaTEMaTIKa, CUDZÍ JaZYK /a, N, r/ a EKoNoMIKa
I n t e n z í v n y kurz 

Termín konania: marec – apríl 2009 (cez víkend)
Prihlášky posielajte do konca februára 2009

V dňoch 13. – 14. februára 2009 poriadame Dni otvorených dverí
(v uvedených dňoch bude možné získať informácie o štúdiu, 

nahliadnuť do učební, poradiť sa pri vypisovaní prihlášky na štúdium, 
oboznámiť sa s aktivitami školy)

Informácie: Tel.: 056/64 432 90, www.euke.sk

Plesom s najdlhšou tradíciou v Michalovciach je Ples KDH. Tento rok sa 
konal už po štrnásty krát 24. januára v reštaurácii Zlatý bažant. Ples otvo-
rili podpredsedníčka KDH a poslankyňa NR SR Mária Sabolová a predse-
da Okresného centra KDH v Michalovciach Andrej Hajduk. Po úvodnom 
kultúrnom programe sa do tanca zapojilo viac ako sto plesajúcich. Bohatá 
tombola mala 33 cien. Prvú cenu venoval poslanec Európskeho parlamen-
tu Ján Hudacký. Druhá cena bola od eurokomisára Jána Fígeľa. Osobit-
nou cenou do tomboly prispeli poslanci Košického samosprávneho kraja 
za KDH Ing. Jozef Bobík, Ing. Ján Paľovčík a MUDr. Gabriela Pradová. 

Patrím k strednej vekovej ge-
nerácii. Stále častejšie si spomí-
nam - hlavne v súvislosti so stále 
omieľanou a ustavične nalieha-
vo sa hlásiacou finančnou, ho-
spodárskou aj plynovou krízou 
- na skutočnosti spred niekoľko 
desiatok rokov. Vtedy moji sta-
rí rodičia, tak ako desaťtisíce 
hospodárov, žili skromným ale 
pracovitým gazdovským živo-
tom. Dôchodky prinášali malý 
finančný príjem, zato väčší 
osoh bol z vlastnej vypestovanej 
úrody, družstevných podielov, 
domácej produkcie. V maštali 
nechýbala kravička, takže rodi-
na mala dosť vlastného mlieka, 
masla, smotany, cmaru, tvaro-
hu. V chlieve bol párik ošípa-
ných, preto aj mäsa a domácich 
zabíjačkových špecialít bolo 
nadostač počas celého roka. 
Dvor za domom sa hmýril rôz-
norodou hydinou a vtáctvom 
– produkujúcich vajíčka, ba aj 
užitočné perie. Humno nikdy 
nezostalo ladom. Bola tu kuku-
rica, zemiaky, sezónna zelenina, 
ovocné stromy, kríky, orechy... 
Múku a cukor mali starí rodičia 
z družstevného prídelu, ktorý si 
každú poľnohospodársku sezó-
nu obhospodarovali na tzv. „za-
ľubovej“. Babka piekla výborný 
chlieb, vodu sme pili z bezchyb-
nej studne, v zime sme kúrili 
drevom v piecke. Vtedy bežné 

výpadky elektriny boli pre deti 
zážitkom, pre dospelých dô-
vodom na oddych. Chodievali 
sme peši, na bicykli, cestovali 
autobusmi.... 

Odvtedy sa toho veľa zmeni-
lo, najmä na Slovensku. Spohodl-
neli sme, zbohatli, vybudovali 
klasickú konzumnú spoločnosť. 
Dnes si nedokážeme dopestovať 
ani vlastnú mrkvu. Všetko naku-
pujeme v hypermarketoch, bez 
auta neprejdeme ani pár metrov, 
bez ústredného kúrenia a teplej 
vody nevieme existovať. Zarába-
me viac, ale všetko míňame na 
základné životné potreby, ktoré 
kedysi naši starí rodičia v poho-
de produkovali ako súčasť svoj-
ho žitia. Nemusíme sa vrátiť do 
praveku. Ale zdá sa, že sa nám 
náš súčasný spôsob života po-
maly a isto vypomstí. „Západní“ 
ekonómovia varujú pred príliš-
nou závislosťou na systéme, na 
centrálach, na koncernoch... 
Odporúčajú produkovať vlast-
né potraviny a generovať vlast-
nú elektrinu. Zmena však bude 
možná len s novými technoló-
giami, ktoré sa na Slovensko do-
stanú iste so značným oneskore-
ním. Dovtedy si budeme musieť 
s krízou poradiť sami. Možno aj 
návratom k prírode, k vlastným 
záhradám a humnám, k vlastnej 
mrkve... 

Viera Pakánová

Nádorové ochorenie, alebo 
rakovina je komplikovaný, mno-
hostupňový proces, ktorý vznik-
ne ako výsledok pôsobenia nie-
koľkých faktorov. Tie najpravde-
podobnejšie sú:

Znečistené životné prostre-
die, pracovné podmienky, žia-
renie, vírusy, genetická výbava 
jedinca a životný štýl. Práve 
životný štýl je to, čo môžeme ve-
dome ovplyvniť.

Veľká časť životného štýlu je 
to, čomu sa venujeme niekoľko-
krát každodenne, teda spôsob 
stravovania. Existujú nevyvráti-
teľné dôkazy o tom, že priamu sú-
vislosť so vznikom rakoviny má
-  nadmerná výživa a nadváha
-  vysoký príjem tukov, bielko-

vín, alkoholu, soli v potrave
-  nedostatok niektorých súčastí 

stravy (balastné látky, vitamí-
ny, minerály)

-  škodlivé látky (plesňový jed - 
aflatoxín a hnilobný jed – pa-
tulín)

-  škodlivé látky, ktoré sa dostáva-
jú do potravín v procese spraco-
vania potravín – dusitany, nitró-
zamíny, benzpyrén, ťažké kovy 

A v neposlednom rade fajče-
nie, ktoré zvyšuje pravdepodob-

nosť vzniku rakoviny snáď všet-
kých orgánov a systémov v ľud-
skom tele.

4. februára sme si pripo-
menuli Svetový deň rakoviny. 
Zamyslime sa na krátku chvíľ-
ku nad sebou, či všetko robíme 
správne, či žijeme ten správny 
životný štýl.

Odborné rady spojené s vy-
šetrením a edukačnými mate-
riálmi môže každý z vás dostať 
zdarma v Poradni zdravia pri 
Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva na Ulici Sama 
Chalupku 5 v Michalovciach. 
Objednať sa na konzultáciu do 
špecializovanej poradne správ-
nej výživy a úpravy hmotnosti 
ako aj poradne pre odvykanie 
od fajčenia môžete denne tele-
fonicky v čase od 7,30 do 15,00 
na čísle 6880623.

Poradenstvo a spôsob ako 
ukázať tú správnu cestu k zdra-
vému spôsobu stravovania a bez 
cigarety je doplnené o vyšetre-
nia zodpovedajúcou prístrojo-
vou technikou.

Takže na záver: Nedajme ra-
kovine ani tú najmenšiu šancu!

MUDr. Herman, 
RÚVZ Michalovce, OPZ

Generálny riaditeľ Dieter 
Hartwich oboznámil zamestnan-
cov so situáciou v podniku.

Následne oznámil, že vzhľa-
dom na krízu, ktorá zasiahla 
michalovský závod, boli nútení 
skrátiť pracovnú dobu. Na zá-
klade tohoto rozhodnutia za-
mestnanci od februára nechodia 
v piatky do práce. Skrátenie pra-
covného týždňa potrvá približ-
ne 3 mesiace. Nevylučuje sa ani 
dlhšia doba, či tvrdšie rozhod-
nutia zo strany podniku voči 
zamestnancom.

Už týždeň pred zverejnením 
tejto informácie sa povrávalo 
o možnom prepúšťaní. Zruše-
ním piatkov sa znížili aj výplaty. 
Ak by Yazaki nepristúpilo k zní-
ženiu hodín, rozhodlo by sa pre 

druhý variant - prepúšťanie ľudí. 
Podľa generálneho riaditeľa by 
museli vyhodiť až každého pia-
teho zamestanca! ,,Napriek škr-
tu piatkov vyhodili už desiatky 
ľudí z kancelárii,“prezradil istý 
úradník.

Hrozí už zatvorenie novej 
pobočky? Japonská firma inves-
tovala do moderných zariadení 
niekoľko miliónov. Podľa riadite-
ľa zatiaľ nehrozí krach, nič však 
v tejto kríze nie je vylúčené. Štát 
nemôže za to, čo sa deje, ale je 
hlavnou úlohou vlády predvídať 
a riešiť takéto problémy. Dúfaj-
me, že Michalovce neprídu o je-
den z najväčších podnikov v sú-
vislosti s ktorým sa spájajú mili-
ardy a tisíce pracovných miest.

Veronika Cholewová

kríza zasiahla aj yazaki
Celosvetová kríza zasiahla aj zamestnancov firmy Yazaki 
Wiring Technologies, s.r.o. v Michalovciach. Posledný ja- 
nuárový týždeň sa jej dopad prejavil vnútornými zmenami.

Svetový deň rakoviny

Môj názor 
z minulého storočia



� kultúrA – školStVo

DVA tÝŽDne V kultúre
mestské kultúrne stredisko

vrešťadlo
20. 2. 2009 o 8,30 a 10,00 hod. – Veľká sála MsKS

vystúpenie Bábkového divadla spod Spišského hradu 
pre deti MŠ a roč. 1. – 4. ZŠ

hvezdáreň
vesMír oČaMi detí

okresné kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže

Program kina centrum
6. – 8.2. piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod.   
KaraNtéNa  USA /86 min./
/horor/  Premiéra
Reportérka Angela Vidal a jej kameraman Scott, ktorí natáčajú rea-
lity TV show o ľuďoch pracujúcich v noci, zatiaľ čo ostatní spia, sú 
pridelení na nočnú službu s dvoma hasičmi na stanici v Los Ange-
les. V priebehu noci sa nič zaujímavého nedeje, dokiaľ nedostanú 
telefonát z malého nájomného domu na okraji mesta. 
Vstupné: 2.35€      Ml. do 15 r. neprístupný! Slovenské titulky

7. - 8.2. sobota, nedeľa 16,00 hod.   
NiKo a CESTa KU hViEZdaM FIN/DAN/NEM/ÍRSKO/80 min./
/animovaný, rodinný, dobrodružný/  Premiéra  
Veselý dobrodružný príbeh pre celú rodinu o malom sobíkovi Ni-
kovi a jeho kamarátoch. Niko verí, že otec, ktorého nikdy nepoz-
nal, je jedným zo svetoznámej letky Santa Clausa.   
Vstupné: 2.35€               Ml. prístupný  Slovenský dabing

11. - 12.2. streda, štvrtok 19,30 hod.   
KRÁĽoVa PRiaZEŇ VEĽKÁ BRITANIA,USA /115 min./
/historický, dráma/  Premiéra
Jediné, čo sa môže postaviť medzi dve sestry,  je kráľovstvo. Zrada 
i milostné vzťahy sa odohrávajú na pozadí udalostí, ktoré odštarto-
vali anglickú reformáciu.  
Vstupné: 2.35€       Ml. do 15r. neprístupný ! České  titulky

13. – 15.2. piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod.  
seX drive  USA /109 min./
/komédia/  Premiéra
„Prcičkovský“ film o študentoch, ktorí sa vydajú na výlet plný štek-
livého pokušenia... Osemnásťročný Ian konečne dostane príležitosť 
zbaviť sa panictva, tak navštívi svoju internetovú známosť. Vydá sa 
teda na cestu.  
Vstupné: 2.40€       Ml. do 15 r. neprístupný!  Slovenské titulky

14. – 15.2. sobota, nedeľa – 16,00hod.  
Madagascar 2   USA /100 min./
/animovaná komédia/  Premiéra
Spomínate si na trosky lietadla zakliesnené v korune obrieho bao-
babu, ktoré lemurí kráľ Julián používal ako tróniu sálu. Tak presne 
to sa stane kľúčovou súčasťou geniálneho únikového plánu, ktorý 
vymysleli vynaliezaví tučniaci.  
Vstupné: 2.35€                Ml. prístupný! Slovenský dabing

18. – 19. streda, štvrtok 19,30 hod.  
deŇ, keĎ sa zastavila zeM USA /92 min./
/sci-fi/  Premiéra
Príbeh mimozemšťana Klaatua, ktorý pricestuje na Zem s jedinou 
úlohou – zamedziť ľudstvu jeho organizovanej sebadeštrukcii aj za 
cenu najväčších obetí. Klaatu chce ľudstvu pomôcť, otázkou ale je, 
či o to vlastne stojíme.  
Vstupné: 2.35€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

S p o m i e n k a

michAloVČAn inFormuJe
Neplač, že zapadlo slnko, 

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

Ján Novák, 58-ročný
Vladimír Plica, 86-ročný
Ladislav Slavatinský, 55-ročný
Alexander Babjak, 80-ročný
Jozef Gazda, 50-ročný
Ing. Albert Čurma, 56-ročný
Michal Lachyta, 76-ročný
Mária Turišinová, 85-ročná
Helena Soročinová, 80-ročná

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach

tých, ktorí ťa radi mali a milovali.

Dňa 27. januára uplynul rok, čo nás 
navždy opustila

jana gašparová, 
rodená Maťašová

manžel, deti a smútiaca rodina

Televízny 
program 

nájdete na 

www. tv-program.sk

alebo na stránkach 
teletextu

V materskej škole na Masa-
rykovej ulici v Michalovciach 
plnia deti úlohy projektu Šťastné 
deti. Vo forme edukačných hier 
sa uskutočňujú rôzne plánova-
né akcie. Jednou z nich bol aj 
detský karneval, ktorý sa usku-
točnil 26. januára. Fantastickú 
karnevalovú atmosféru sprevá-
dzali nádherné masky, čím sa u 

detí rozvíjal emočný zážitok. Na 
podporu plnenia úloh projektu 
Šťastné deti prispelo mesto Mi-
chalovce vo forme nenávratné-
ho finančného príspevku z roz-
počtu mesta. Týmto ďakujeme 
primátorovi mesta a poslancom 
mestského zastupiteľstva.

Božena Lieblová,
riaditeľka MŠ

Predvečer sviatku zakladate-
ľa rehole saleziánov mal nádych 
čohosi zvláštneho a sviatočné-
ho. Farnosť Panny Márie po-
mocnice, ktorú spravujú sale-
ziáni, si v spoločenstve širokej 
rodiny veriacich pripomenuli 
v piatok 30. januára narodeniny 
svojho zakladateľa dona Bosca. 
Slávenie tohto sviatku sa začalo 
svätou omšou, ktorej hlavným 
celebrantom bol don Jozef Ra-
gula SDB, súčasný direktor ko-
munity saleziánov, ktorá pôsobí 
v našom meste. Obsah homílie, 
ktorú predniesol, sa niesol v du-
chu hesla hlavného predstave-
ného dona Pascuala Cháveza 
na rok 2009: Saleziánska rodina 
- široké hnutie osôb pre záchra-
nu mladých. Zvolenie témy pre 
heslo 2009 bolo podmienené 
dvomi udalosťami: 150. výro-
čím zloženia saleziánskej kon-
gregácie a prípravou na dvesté 

výročie narodenia dona Bosca 
(1815-2015). 

V ďalšej časti homílie bol 
spomenutý fakt, že komunita 
saleziánov  v našom meste pô-
sobí už takmer 70 rokov.  Po 
páde totality je to už 20 rokov.  
V závere homílie jeho želaním 
a zároveň aj povzbudením pre 
nás veriacich bolo, aby sme 
v duchu hesla tvorili jedno veľké 
spoločenstvo. Po omši si mladí 
zo strediska pre prítomných 
pripravili divadelné predstave-
nie. Po predstavení nasledovalo 
agapé, kde bol pozvaný každý. 
Nielen táto slávnosť je odrazom 
toho, že komunita saleziánov 
v našom meste má významný 
podiel na formácii mladých 
ľudí, ale nie len ich. Táto formá-
cia predpokladá absolútne pri-
jatie iného človeka a vytváranie 
priateľských vzťahov.

Ivana Mochorovská

Slovenský zväz záhradkárov 
v rámci odbornej výchovy na 
rok 2009 vyhlasuje celosloven-
skú výtvarnú súťaž pre materské, 
základné a základné umelecké 
školy na tému kvety v záH-
rade.

Súťaž je určená pre deti vo 
veku tri až pätnásť rokov, so sa-
mostatnou skupinou pre ume-
lecké školy. Deti musia zaslať 
kresby akoukoľvek technikou, 
kde by predstavili kvety, ktoré 
kvitnú v záhrade. Do súťaže ne-
budú zaradené koláže, lepené 
obrázky a pod.. Práce je potreb-
né odovzdať na Okresnom vý-
bore SZZ do 15. marca 2009.

Pre základné školy sme ďa-
lej pripravili vedomostnú súťaž 
Mladý záHradkár. Tento 

3. ročník je pre dve kategórie: V. 
– VII. trieda a VIII. – IX. trie-
da, z ovocinárstva, sadovníctva 
a poznávania rastlín. Termín 
súťaže je október 2009 v SZŠ 
Malinovo.

Pre dospelých a mládež pri-
pravujeme celoslovenskú súťaž 
vo viazaní a aranžovaní kvetov 
19. marca v Prešove. Povinnou 
súťažnou disciplínou budú mi-
niatúry obrázkov zo sušených 
kvetov a voľnou – veľkonočné 
aranžmá.

Tieto akcie by mali prispieť 
k väčšiemu rozhľadu detí a mlá-
deže v najzaujimavejšej oblasti 
našej prírody. Ďalšie informácie 
podáme na OV SZZ, Ul. Štefáni-
kova č. 20 (budova ZUŠ)

Jozef Bajus, taj. OV SZZ

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem všetkým, ktorí vyjadrili 

spoluúčasť s úmrtím môjho manžela

jána nováka

a ďakujem za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

 
manželka

Marta Nováková

Projekt šťastné deti

SViAtok zAklADAteľA 
rehole SAleziánoV

kvety v záhrade

Gymnázium Pavla Horova 
v Michalovciach privítalo žia-
kov stredných škôl michalov-
ského okresu, ktorí prezentovali 
svoje vedomosti z nemeckého 
a anglického jazyka. Okresné 
kolo olympiády v nemeckom ja-
zyku sa uskutočnilo 15.januára 
a v anglickom jazyku 21. janu-
ára na Ekonomickej univerzite 
v Michalovciach.
víťazmi okresného kola olym-
piády v anglickom jazyku v 
jednotlivých kategóriach sú: 
rastislav kačmár (Gymnázi-
um P. Horova), tomáš popik 
(Gymnázium, Ľ. Štúra), soňa 
tkáčová (Gymnázium P. Horo-

va), jakub kohút (SOŠT, Parti-
zánska 1), radmila račeková 
(Gymnázium Ľ. Štúra)
víťazi okresného kola olym-
piády v nemeckom jazyku: 
viktor Hlavatý (SOŠ, Školská 
4), ján bodnár (Gymnázium, 
Ľ. Štúra), slavena guľvášová 
(Gymnázium, Ľ. Štúra), ján 
tomko (Gymnázium  P. Horo-
va), jaroslav Malackanič (SOŠT, 
Partizánska 1), Martin Fanta-
zír (Osemročné gymnázium Ľ. 
Štúra).
Víťazi okresného kola postu-
pujú do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční 11. februára 2009 
v Košiciach.                               vč 

olympiády 
v cudzích jazykoch

Musíte povzbudzovať svo-
je dieťa k tomu, aby sa k vám 
obracalo o radu. Pre odpovede 
dieťaťa používajte správny tón 
hlasu. Používajte povzbudzu-
júce slovíčka, aby ste ukázali 
dieťaťu svoj záujem o udržanie 
konverzácie. Poskytujte dieťaťu 
podporu a povzbudenie aj inak 
ako slovami.

Pozorujte tvár svojho dieťaťa 
a to, čo vám hovorí telom. Nie-
kedy vám takto naznačí aj to, na 
čo nemá odvahu vám povedať.

Pomáhajte svojmu dieťaťu, 
aby si dávalo realistické ciele.

Keď dieťa napomínate a kriti-
zujete, tak len za to čo urobilo, 
nie dieťa samotné, ako osobnosť.

Dávajte svojim deťom naja-
vo, že ich máte radi.

Učte svoje dieťa oceňovať 
osobitosti, naučte ho pochopi, 
čo znamená priateľstvo a ako 
mu môže pomôcť v živote.

Poskytujte dieťaťu potrebnú 
podporu k tomu, aby dokázalo 
odmietať.

Využívajte pozitívny tlak vrs-
tovníkov na vaše dieťa.

Svoje dieťa musíte poučiť o ne-
bezpečenstvách užívania alkoho-
lu a iných návykových látok.

Snažte sa, aby dieťa predišlo 
záujmu o alkohol alebo iné dro-
gy kvôli nude či lenivej zveda-
vosti.

Dieťa sa doma musí naučiť 
určitým hodnotám. Bude po-
tom vedieť povedať NIE tabaku, 
alkoholu a iným drogám. Po-
tom dokáže čeliť i nevhodnému 
vplyvu vrstovníkov.

Nešetrite chválou - a to tak za 
úsilie, ako aj za výsledky, pretože 
zlepšené sebavedomie pomôže 
vášmu dieťaťu hovoriť NIE alko-
holu a iným drogám.

Buďte informovaní o sku-
točnostiach súvisiacich so zne-
užívaním alkoholu a iných drog 
medzi mládežou.

Sledujte čo robia v boji proti 
alkoholu a iným drogám medzi 
mládežou druhí rodičia.

Uvedomte si, že aj vaše vlast-
né postoje k pitiu a k fajčeniu 
a vaše samotné užívanie alkoho-
lu či fajčenie negatívne ovplyv-
ňuje vaše dieťa.

Ak zistíte, že dieťa navzdory 
vašej snahe konzumuje alkohol, 
fajčí alebo berie iné drogy, vy-
hľadajte odbornú pomoc.

JUDr. Bartolomej Kudroč, 
náčelník MsP

Ako povedať drogám nie

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
Mestský úrad v Michalovciach, 

v súlade so schváleným rozpočtom mesta Michalovce pre rok 
2009 a podľa VZN č.85/2005 – Zmeny a doplnky k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mestského zastupiteľstva Michalovce, 

ktoré nadobudlo účinnosť 17. 7. 2008, týmto zverejňuje 
možnosť podávania žiadostí 

o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta.

Žiadosť o dotáciu môžu podať:
a) právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo ale-

bo trvalý pobyt na území mesta Michalovce alebo pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta Michalovce, alebo po-
skytujú služby obyvateľom mesta Michalovce, na podporu 
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania 
a zamestnanosti

b) právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto Michalovce 
a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo 
v prospech rozvoja územia obce.

Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári, ktorý je k dispozícii 
na odbore informatizácie a grantov a na internetovej stránke mes-
ta www.michalovce.sk. Úplné informácie  s potrebnými formulármi 
nájdete na  stránke mesta v časti: Samospráva - Novinky - Dotácie 
mesta. Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2009. V prí-
pade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
Žiadosti podávajte na: Mestský úrad Michalovce
Odbor informatizácie a grantov
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Bližšie informácie poskytne odbor IaG, MsÚ Michalovce 
Mgr. Ľochová tel. 056/68 64 185, email: lochova@msumi.sk

Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat
a Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

pozývajú Vás a Vašich priateľov

na výstavu fotografií psov a detí
BezBranné ako deti

9. – 23. 2. 2009 v galérii ZOS Michalovce
Vernisáž výstavy 9.2.2009 o 17,00 hod.
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 šPort – inzerciA

malý oznamovateľ
rôzne

•  Predám garáž na Ulici Timravy (pri OD NAY) tel.: 0918478559
•  Predám DAEWO ESPERO, r.v. 1996, 115 tis. km, EK – 1/2010, 

STK – 11/2010. Cena dohodou. Kontakt: 0905 260982
• Dám do prenájmu garsónku v Strážskom. 
 Kontakt: 0908 981 777

DVA tÝŽDne V šPorte
BoWlinG

2. roČník sport-one bowlingovej ligy
3. kolo,   9. 1. 2009  17. 00 – 20. 00 hod.
4. kolo, 16. 2. 2009  17. 00 – 20. 00 hod.

Info: Ing. Radomír Trčka,  č. tel. 0905971101

BASketBAl
bk-d MicHalovce – stará ĽubovŇa

Regionálne majstrovstvo kadetiek  14. 2. 2009  10. 00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č.tel.0902597990

bk MicHalovce – Žiar nad HronoM
I. liga mužov – nadstavbová časť, 4. kolo, 14. 2. 2009   16. 00 hod.

bk MicHalovce – Fatran Žilina
I. liga mužov – nadstavbová časť, 5. kolo,  15. 2. 2009  13. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

BriDŽ
karpatský poHár – 8. roČník

Medzinárodný turnaj – Vinianske jazero, 13. – 15. 2. 2009
Info: Gabriel Hinďoš, č.tel.0903632126

háDzAná
Hk iuventa MicHalovce – partizánske

I. liga mladších dorasteniek, 20. kolo, 14. 2. 2009, 13. 00 hod.

Hk iuventa MicHalovce – partizánske
I. liga starších dorasteniek, 20. kolo, 14. 2. 2009  15. 00 hod.

Hk iuventa MicHalovce – Hk levanger
4.kolo PVP,  7. 2. 2009, 18. 00 hod.

ľADoVÝ hokeJ
Hk MládeŽ MicHalovce - HuMenné

I. liga starších žiakov,  7. 2. 2009,  9. 00 hod.

Hk MládeŽ MicHalovce - HuMenné
I. liga mladších žiakov,  7. 2. 2009  11. 30 hod.

Hk MládeŽ MicHalovce - prešov
Liga prípraviek  8. 2. 2009  10. 30 hod.  13.00 hod.

Hk MládeŽ MicHalovce - keŽMarok
I. liga starších žiakov, 14. 2. 2009, 9. 00 hod.

Hk MládeŽ MicHalovce – keŽMarok
I. liga mladších žiakov, 14. 2. 2009  11. 30 hod.  

Hk MládeŽ MicHalovce – trebišov
I. liga dorastu, 40. kolo, 15. 2. 2009  10. 30 hod.

SoFtteniS
o poHár priMátora Mesta MicHalovce

I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
5. kolo finálovej skupiny          13. 2. 2009  16.00 hod.
5. kolo skupiny o umiestnenie  13. 2. 2009  16.00 hod.
6. kolo finálovej skupiny          20. 2. 2009  16.00 hod.
6 .kolo skupiny o umiestnenie  20. 2. 2009  16.00 hod.

StolnÝ teniS
škst MicHalovce -  Mšk kroMpacHy

II. liga dorastencov – 4. kolo, 7. 2. 2009   10. 00 hod.

škst MicHalovce – sto Mokrance
II. liga mužov – 16. kolo, 8. 2. 2009    10. 00 hod.

škst MicHalovce  b – Mkst veĽké kapušany b
III.liga mužov sk. Juh – 15. kolo,  15. 2. 2009  

teniS
Halové Majstrovstvá slovenskej republiky

Kategória muži 45+ - 85+ rokov
Info: Ing.Štefan Laurinčík,  č. tel. 0905644415

turiStikA
regionálny ziMný zraz turistov

Vinianske jazero, 14. 2. 2009
Info: Ing.Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

Na sklonku minulého roka 
bolo na Ministerstve vnútra SR 
zaregistrované nové občian-
ske združenie FLORBALOVÝ 
KLUB MICHALOVCE so síd-
lom na Základnej škole na Ulici 
T.J.Moussona 4 v Michalovciach. 
Plán činnosti klubu je zameraný 
na rozvoj žiackeho florbalového 
športu v Michalovciach a jeho 

okolí. Cieľom činnosti klubu je 
okrem zapojenia detí do športo-
vých činností vychovať i druž-
stvá v jednotlivých kategóriách, 
ktoré by reprezentovali mesto 
Michalovce v celoštátnych a re-
gionálnych súťažiach už na bu-
dúci rok. Záujemcovia o tento 
šport sa môžu prihlásiť na tel.
čísle 0903604195.                     nk

Florbalový klub michalovce

Mestský úrad Michalovce 
a Rada športových klubov mesta 
Michalovce uskutoční 18. febru-
ára 2009 o 14.00 hod. v obradnej 
sieni Mestského úradu v Micha-
lovciach vyhodnotenie najúspeš-
nejších športovcov a športových 

kolektívov mesta Michalovce za 
rok 2008 v kategóriách žiactva, 
dorastu a dospelých. Vyhodno-
tená bude desiatka najúspešnej-
ších jednotlivcov a tri najúspeš-
nejšie kolektívy v jednotlivých 
vekových kategóriách.            nč

najúspešnejší športovci

Prvoligoví futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce sa usi-
lovne pripravujú na odvetnú 
časť súťaže. Tá sa začne 29. 
februára, v sobotu, keď na svo-
jom štadióne Michalovčania 
privítajú rezervu corgoňligistu 
z Dunajskej Stredy. V príprave 
v ostatných troch stretnutiach 
hrali takto. Najprv porazili 
Bukocel Vranov nad Topľou 
3:2 /1:1/, potom remizovali so 
Sninou 2:2 /0:1/ a nad košic-

kou Lokomotívou vyhrali 3:1 
/1:0/. Všetky stretnutia hrali na 
domácom umelom trávniku. 
V tomto týždni sa predstavili 
proti účastníkovi Corgoň ligy 
– v Banskej Bystrici. V sobo-
tu 7. februára ich čaká zápas 
doma. Obzreli sa aj po nových 
tvárach – posíl do mužstva. Za-
tiaľ sú dohodnutí s Mariánom 
Adamom, Sninským a Bajzom 
a na skúšku je ešte aj Ukrajinec 
Parchomenko.                          k

PrVoliGiSti V PrÍPrAVe

Hádzanárky michalovskej 
Iuventy v dlhodobej súťaži 
WHIL vedú tabuľku. V ostat-
ných troch kolách zvíťazili. 
Doma iba tesne nad pražskou 
Sláviou ale potom v Zlíne 
a v Písku. Majú 24 bodov. Po-
tom na ne čakali záverečné boje 
v Slovenskom pohári. V semifi-
nále si poradili so Šaľou a po-
stúpili do finále, kde sa stretli 
s ŠKP Bratislavy, ktorý vyradili 
hádzanárky Trenčína. Micha-

lovčanky neuspeli a prehrali 
tesne o tri góly 26:23 a skončili 
tak druhé.

Teraz hádzanárky čaká 7. 
februára v domácom prostredí 
úvodné stretnutie osemfinále Po-
hára víťazov proti nórskemu cel-
ku – Levanger. Ešte pred odvetou 
v Nórsku si hádzanárky predohra-
jú zápas 16. kola WHIL na palu-
bovke Olomouca – hrá sa 11. feb-
ruára. Odtiaľ pocestujú do Nórska 
v piatok 13. februára.                 ka

iuVentA V Pohári neuSPelA

Hokejisti michalovskej Dukly 
bojujú so striedavými úspechmi 
v prvej lige. Trénujú pod novým 
trénerom Dušanom Kapustom 
a hráčom sa podarilo dostať na 12. 
priečku. Tú by si radi uhájili. Po 
zápase doma s Bardejovom klesli 
na 13. miesto, pretože prehrali po 
predĺžení s Bardejovom 3:4 a zís-
kali iba bod. Potom cestovali do 
Prešova. S ťažkým súperom, kto-
rý obhajuje štvrtú pozíciu, hrali 

vyrovnanú partiu. Prehrali iba 
tesne 1:0. Zatiaľ majú 48 bodov. 
Do skončenia chýba odohrať tri 
stretnutia, z toho dvakrát doma. 
V utorok 2. februára hostili HKm 
Detvu, potom 6. februára Senicu 
a na záver v nedeľu 8. februára 
sa predstavia na horúcej pôde 
v Piešťanoch, ktoré bojujú o dru-
hu priečku súťaže. Ak sa umiest-
nia do 12. miesta, budú hrať play 
off. Uvidíme, ako im to vyjde.   ka

BuDú hokeJiSti V DVAnáStke?

M E S T O  M I C h A l O V C E 
ponúka

bYT Do NáJMU 

v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov 

na Ulici konečnej v bytovom dome „h“ v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 13.02.2009. 

Žiadosti podané po termíne nebudú brané do úvahy. 
Byt A – 1, ul. konečná 16 h/A, 1. poschodie, �-izbový, 51,1� m�

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 
40,- Sk/m2

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie získate na MsÚ – budova B
- odbore hospodárenie s majetkom, Námestie slobody 1 

v Michalovciach - kancelária na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

M E S T O  M I C h A l O V C E 
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

vErEJNú obCHoDNú SúŤaŽ

na odpredaj parciel p.E-KN č. 6389/103 a p.E-KN č. 6390/1 
v častiach podľa novovytvorených parciel v zmysle 

geometrického plánu č. 36582972-87/2008:
parcela p.C-KN č. 1510/5, ostatná plocha o celkovej výmere 

810 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1510/6, ostatná plocha o celkovej výmere 

660 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1510/7, ostatná plocha o celkovej výmere 

482 m2, k.ú. Michalovce:

podmienky verejnej obchodnej súťaže: 
- účastník súťaže ponúkne kúpnu cenu za pozemok minimálne vo výške 

4,30 €/m2

- účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok
- jeden žiadateľ sa môže prihlásiť do súťaže iba o jednu novovytvorenú parcelu
- pozemok sa odpredáva výlučne na záhradkárske účely s uvedením osobného 

záväzku kupujúceho, že berie na vedomie skutočnosť, že odpredávaný poze-
mok je zaťažený podzemnými inžinierskymi sieťami a kupujúci bude musieť 
strpieť obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov upravu-
júcich režim súvisiaci s prevádzkou a údržbou týchto inžinierskych sietí (in-
štitút osobného záväzku zahrnie účastník súťaže do návrhu kúpnej zmluvy)

- v návrhu kúpnej zmluvy účastník súťaže uvedie, že súhlasí s predkupným 
právom pre mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia 
predmetu predaja za cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od pre-
dávajúceho, počas doby 15 rokov

- účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy úhradu kúpnej ceny na-
raz, minimálne do 15 dní a maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účin-
nosti uznesenia mestského zastupiteľstva

- vyhotovenie príslušného geometrického plánu zabezpečí úspešný uchádzač VOS
- predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všet-
ky vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vy-
hlasovateľa v termíne do 13. februára 2009 (piatok) do 12,00 hod 
v zalepenej obálke s označením: 
„vos pozemky pod hrádkom - neotvárať„

Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené 
písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.  Bližšie 
informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, MsÚ 
Michalovce - odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, 
Michalovce, č. dv. 281.

Basketbalisti 1. BK Michalov-
ce sa dostali do nadstavby medzi 
osem celkov bojujúcich o postup 
do extraligy. O ňu bojujú už 
viac rokov, ale stále neúspešne. 
Odohrali zatiaľ už tri stretnutia, 
z nich jedno prehrali a dvakrát 
zvíťazili. Hrali zatiaľ iba na do-
mácej palubovke. V prvom zá-
pase prehrali s Legáto Svit 75:82 
/33:44/. V ďalších dvoch stretnu-
tiach už nenechali nič na náho-
du a bojovali naplno. Vyplatilo 
sa im, pretože v týchto zápasoch 

sa tešili z víťazstiev. Najprv pora-
zili Petržalku 95:76 /46:32/ a po-
tom aj Prírodovedec Karlovka 
Bratislava 99:73 /57:36/. Aj ďalší 
dvojzápas budú hrať pred domá-
cim publikom. Najprv v sobotu 
14. februára privítajú Žiar nad 
Hronom a potom v nedeľu 15. 
februára celok Žiliny. Zatiaľ na 
svojom konte majú päť bodov. 
Po tomto dvojzápase hrajú ešte 
v Trnave a v Bratislave s ŠKP. 
Tým sa končí prvá polovica nad-
stavby.                                        ka

Dve prehry basketbalistov 

M E S T O  M I C h A l O V C E 
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

vErEJNú obCHoDNú SúŤaŽ

na odpredaj parcely p.E-KN č. 1865/2, orná pôda o celkovej 
výmere 9.440 m2, lV č. 6438, k.ú. Michalovce v častiach podľa 

novovytvorených parciel v zmysle geometrického plánu 
č. 36582972-141/2008:

parcela p. C-KN č. 1976/172 o celkovej výmere 366 m2, 
k. ú. Michalovce

podmienky verejnej obchodnej súťaže:
-  minimálna kúpna cena 11,98 €/m2

-  využitie odkupovanej výmery výlučne na záhradkárske účely
-  účastník súťaže súhlasí so zmluvnou pokutou, po dobu 15 rokov, vo výš-

ke 49,79 € (1.500,- Sk)/m2 odkupovanej výmery danej parcely, pri zmene 
účelu využitia pozemku

-  úspešný uchádzač VOS súhlasí s úhradou všetkých nákladov súvisiacich 
s prípravou predmetu kúpy na odpredaj (alikvotná časť nákladov na zho-
tovenie geometrického plánu)  

-  účastník súťaže súhlasí so zriadením predkupného práva v prospech mes-
ta Michalovce, ktoré bude zapísané na príslušnom liste vlastníctva vo for-
me vecného bremena, po dobu 15 rokov, za cenu ktorú uhradí kupujúci 
(poplatok na správe katastra za zriadenie tohto vecného bremena hradí 
kupujúci)

-  účastník súťaže súhlasí s úhradou kúpnej ceny naraz, minimálne do 15 
dní a maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mest-
ského zastupiteľstva

-  vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
 Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlá-
sené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne 
do 13. februára 2009 ( utorok ) do 12,00 hod v zalepenej obálke s označe-
ním: „vos pozemky timrava - neotvárať„
Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne 
do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.  Bližšie informácie do-
stanete na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, MsÚ Michalovce - odbor 
hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce, č. dv. 281.


