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voľby do európskeho 
parlamentu

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      
LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR 
NA MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ROKU 2009

MsÚ, Odbor školstva, kultúry a športu Michalovce 
oznamuje deťom a ich rodičom, 

že vybrané michalovské základné školy 
budú v roku 2009 počas letných prázdnin organizovať 

LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR

Prihlášky a podrobnejšie informácie o LDMT 
vám poskytnú na základných školách, 

v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod.

Na Slovensku sa ich zúčastni-
lo najmenej voličov z celej Únie 
– necelých 17 percent, čo bol naj-
horší výsledok v celej histórii vo-
lieb do Európskeho parlamentu.

Pre  občanov  SR  je  vecou  cti 
a  prestíže  odčiniť  blamáž,  ktorú 
sme si spôsobili vtedajším nezáuj-
mom. Slovensko už nepatrí k „no-
vým“  členom  EÚ.  Máme  v  Únii 
stabilné  miesto,  naši  poslanci 
vykonávajú  zväčša  veľmi  aktívne 
svoje úlohy v parlamentných vý-
boroch  a  rozličných  pracovných 
skupinách.  Poslanci  EP  nezastu-
pujú štáty, ale svojich voličov. Sú 
členmi  európskych  politických 
strán, ktoré majú svoje predstavy 
o najlepšom fungovaní Únie. Pre-
to aj keď zasadajú v pléne, poslan-
ci nesedia vedľa seba podľa krajín, 

ale  podľa  príslušnosti  k  európ-
skym politickým stranám.

Mnohí  naši  občania  nedôve-
rujú Únii (a často si neuvedomu-
jú, že každý z nás je aj občanom 
EÚ),  obávajú  sa,  že  Slovensko 
stráca svoju identitu, svoje kom-
petencie, že sa musí podriaďovať 
iným.  Tieto  obavy  nie  sú  opod-
statnené.  EÚ  je  úniou  suverén-
nych štátov, naša vláda, naši od-
borníci  sa  zúčastňujú  všetkých 
rokovaní,  sú  pri  každom  roz-
hodovaní.  Princípom  spoločnej 
politiky  je  zachovanie  všetkých 
národných odlišností vrátane ja-
zyka – slovenčina je jedným z 23 
úradných  jazykov EÚ. Európsky 
parlament a Európska komisia sú 
jednými  z  najväčších  zamestná-
vateľov prekladateľov vo svete.

Najviac pozornosti venuje EÚ 
rozvoju regiónov, čo je pre mno-
hé  oblasti  Slovenska  nesmierne 
dôležité.  Európsky  parlament  je 
súčasťou  najdôležitejších  inšti-
túcií EÚ a je jedinou inštitúciou, 
ktorej  zástupcov  si  ako  občania 
môžeme  voliť.  Spolu  s  Radou 
ministrov schvaľuje zákony, ktoré 
ovplyvňujú aj život na Slovensku.

Do  EP  kandiduje  na  Sloven-
sku  17  politických  strán,  z  kto-
rých si do Európskeho parlamen-
tu zvolíme 13 poslancov. Občania 
nemôžu byť ľahostajní voči tomu, 
kto bude nasledujúcich päť rokov 
zastupovať  ich  záujmy.  Rozhod-
núť  môže  každý  jeden  hlas.  Aj 
hlas každého nášho čitateľa.

Juraj Alner, 
Centrum pre európsku politiku

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú konať 6. júna. V členských štátoch EÚ 
sa voľby do EP konajú od roku 1979 každých päť rokov. Prvé boli u nás po prijatí desia-
tich štátov v roku 2004.

V  úvode  poslanci  zvolili  ná-
vrhovú  komisiu  a  pokračovali 
prerokovaním  troch  žiadostí 
o  nenávratný  finančný  príspe-
vok  v  rámci  Regionálneho  ope-
račného  programu.  Prvé  dva 
návrhy  na  podanie  žiadosti  sa 
týkali  infraštruktúry  vzdeláva-
nia,  konkrétne  rekonštrukcie 
a modernizácie budovy Základ-
nej  školy na Ulici T.  J. Mousso-
na a Základnej  školy na Ulici  J. 
Švermu  v  Michalovciach.  Ob-
sahom projektov sú nové šikmé 
strechy,  rekonštrukcia  hygie-
nických  zariadení,  zateplenie 

aj  vybavenie  informatických 
miestností.  Obidva  návrhy  po-
slanci  schválili  väčšinou  hlasov. 
Ďalším  rokovacím  bodom  bolo 
schválenie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu 
revitalizácie  centrálnej  mestskej 
zóny v meste Michalovce. Aj ten-
to návrh poslanci  jednomyseľne 
podporili.  V  závere  rokovania 
mestskí poslanci odsúhlasili zru-
šenie uznesení, k skôr podaným 
žiadostiam o nenávratné finanč-
né  prostriedky  v  rámci  týchto 
operačných  programov  pre  ich 
neopodstatnenosť.                  ipa

poslanci rokovali 
mimoriadne
V utorok 26. mája sa uskutočnilo 5. mimoriadne zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva Michalovce v zasadačke 
mestského kultúrneho strediska.

Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru 
v Michalovciach 

oznamuje verejnosti 
zMEnu stránkOVéhO dňa 

na Oddelení bezpečnosti 
CP a dopravných evidencií 

Okresného dopravného 
inšpektorátu Or Pz 

v Michalovciach a to z piatka 
12. júna 2009 na štvrtok 

t.j. 11. jún 2009. 
stránkové hodiny v uvedený 

deň zostávajú v platnosti 
v čase od 7.30 do 12.00 hod.

Otázka: V medziblokových 
priestoroch je poškodená ces-
ta, chodníky a zeleň po vyko-
pávkach  firmy,  ktorá  tam  za-
kopávala  káble.  Kto  to  dá  do 
pôvodného stavu?

Odpoveď:  K  rozkopávkam 
dochádzalo vo viacerých lokali-
tách nášho mesta za účelom ulo-
ženia  optických  káblov  na  pre-
nos  dát.  Tieto  práce  realizovala 
spoločnosť  SITEL,  s.r.o..  Táto 
firma realizovala výstavbu optic-
kej siete v meste pre firmy UPC, 
Orange  a  T-com,  v  celkovej 
dĺžke  17  kilometrov.  Trasy  pre-
kopávok  boli  projektované  tak, 
aby  dochádzalo  v  čo  najmenšej 
miere k poškodzovaniu majetku 
vo vlastníctve mesta a vo vlast-
níctve  iných  právnických,  resp. 
fyzických  osôb.  Prekopávky  sa 
spravidla  robili  v  zelených  pá-
soch  medziblokových  priesto-
rov, trasy vedúce cez pešie a cest-

né  komunikácie  sa  podvrtávali. 
Len vo výnimočných prípadoch, 
ak to nebolo možné   z  technic-
kého  hľadiska,  sa  komunikácie 
alebo spevnené odstavné plochy 
prekopávali. Vzhľadom k tomu, 
že  celá  stavba  bola  ukončená 
v  neskorších  jesenných  mesia-
coch a očakávalo  sa,  že  zemina 
v zimnom období bude „sadať“, 
konečné  terénne práce  sa  reali-
zovali  až  v  jarných  mesiacoch. 
Po  ich  ukončení  je  zhotoviteľ 
stavby  povinný  dať  tieto  lokali-
ty  do  pôvodného  stavu.  Mesto 
bude  prostredníctvom  svojich 
zamestnancov kolaudovať - pre-
berať rozkopané úseky a zabez-
pečí  dôslednú  kontrolu  plnenia 
tohto  rozhodnutia.  Nakoľko  sa 
jedná  o  časovo  náročnú  aktivi-
tu, prosíme vás o trpezlivosť, ale 
predpokladáme, že po ukončení 
preberacích  prác  –  v  júli  2009 
– budú všetky rozkopané miesta 
znovu upravené.

Otázky občanov a odpovede zástupcov vedenia mesta, 
ktoré zazneli na verejných zhromaždeniach v jednotli-
vých volebných obvodoch v apríli tohto roku. 

z verejných zhromaždení
o t á z k y  a  o d p o v e d e

Tretí  májový  víkend  patril 
v  Zemplínskom  múzeu  verej-
nosti. Pracovníci pri príležitosti 
Noci  múzeí  a  galérií  a  násled-
ného  Medzinárodného  dňa 
múzeí  pripravili  počas  troch 
dní bohatý program pre malých 
i  veľkých.  Už  v  piatok  si  mali 
možnosť  vyskúšať  ako  chutí 
naozajstná  noc  v  historickom 
kaštieli  žiaci  Základnej  školy 
na  Ulici  kpt.  Nálepku.  Deťom 
učarovala  najmä  dobrodruž-
ná  cesta  po  múzeu  s  plnením 
rôznych  pripravených  úloh. 
V  sobotu  večer  si  zase  mohli 
kaštieľ prezrieť aj dospelí počas 
netradičnej  nočnej  prehliadky, 
spestrenej  vystúpením  brušnej 
tanečnice  pri  pohári  vína.  Naj-
viac  návštevníkov  –  viac  ako 
600,  prišlo  do  areálu  kaštieľa 

v  nedeľu  počas  Medzinárodné-
ho dňa múzeí. Múzeu sa aj s fi-
nančnou  pomocou  Mestského 
úradu v Michalovciach podari-
lo pripraviť naozaj pestrú paletu 
podujatí. V areáli kaštieľa sa od 
rána  do  neskorého  popoludnia 
pohybovali  šermiari,  sokoliari, 
poľovníci,  ľudoví  remeselníci. 
Podujatie  začalo  vystúpením 
členov  detského  folklórneho 
súboru  Zemplínik,  popoludní 
sa  uskutočnil  koncert  žiakov 
súkromnej základnej umeleckej 
školy  Talent-um  a  pripravené 
boli aj rôzne výstavy - historic-
kých  automobilov,  tradičných 
remesiel a divácky mimoriadne 
úspešná výstava zbraní z II. sve-
tovej vojny zo zbierok Zemplín-
skeho múzea. 

Maroš Demko

sviatok múzeí

Zasadnutie  Mestskej  rady  v 
Michalovciach  sa  uskutočnilo 
v  utorok  19.  mája,  v  zasadač-
ke  mestskej  rady  na  Mestskom 
úrade  v  Michalovciach  s  týmto 
programom rokovania:

Návrh  plánu  rekonštrukcie 
kanálových  vpustov  a  infor-
matívnu  správu  o  rozdelení  fi-
nančných prostriedkov na opra-
vy  a  údržbu  ciest,  chodníkov 
a  parkovísk  podľa  jednotlivých 
volebných  obvodov  predkladal 
Ing.  Ján  Džugan,  riaditeľ  TaZS 
mesta Michalovce, informatívnu 
správu  TaZS  mesta  Michalovce 

o  prehodnotení  organizačnej 
štruktúry,  jej  naplnenosti  vo 
vzťahu  k  čerpaniu  miezd  pred-
kladal  Ing.  Ján  Džugan,  riaditeľ 
TaZS  mesta  Michalovce,  správu 
o  plnení  rozpočtu  TaZS  mesta 
Michalovce  za  I.  štvrťrok  2009 
predkladal Ing. Ján Džugan, ria-
diteľ TaZS, výsledky výberových 
konaní na prenájom nebytových 
priestorov a prenájom pozemkov 
vo  vlastníctve  mesta  predkladal 
MUDr.  Benjamín  Bančej,  pred-
seda  komisie  pre  prenájom  ne-
bytových priestorov a pozemkov. 
Záver patril diskusii.               ipa 

Zasadala mestská rada

Skupina historického šermu VIKOMT o zdatných bojovníkov núdzu 
nemala. 

Jednota dôchodcov Michalovce 
vás pozýva na 1. športový deň 
dôchodcov mesta Michalovce, 
ktorý sa uskutoční 8. júla pod 
záštitou primátora mesta. ne-
chceme, aby súťažiaci zdolá-
vali limity ako mladí, ale aby 
si každý otestoval sám seba, 
čo ešte v sebe má. Prihlásiť 
sa môžete vo svojich kluboch, 
alebo neorganizovaní v klube 
dôchodcov na ulici obrancov 
mieru (malometrážne byty) 
vždy v pondelok od 9.00 do 
12.00 hodiny u Ing. Egryho. 
tešíme sa na vašu účasť.

Kým sa snažíme deti poučiť o všetkých životných záhadách, 
deti nás učia, čo vlastne znamená život. 
Schwindtová



�aktuality – náZory
z pera viceprimátora

Deň detí
Každá generácia ľudí produkčného aj poprodukčného veku si myslí 

o generácii mladých, že je horšia ako ich generácia. Každý z nich pozná 
slovné spojenie „za našich mladých čias sa to nestalo“. Nostalgia preži-
tého má prirodzenú tendenciu glorifikovať svoje obdobie a s obavami 
sa dívať na tú nasledujúcu generáciu mladých. Pritom každá generácia 
mladých ľudí vyrástla v lone generácie produkčnej a poprodukčnej so 
všetkými pozitívnymi aj negatívnymi vplyvmi. Nikdy nevyrastie úplne 
nová s  vplyvom len samej od seba. Nezanedbateľným znakom každej 
mladej generácie je snaha odlíšiť sa od tej predchádzajúcej. Tempera-
ment a výbušnosť patria úplne prirodzene mladým. Priebojnosť, zruč-
nosť v nových technológiách, nadchnutie sa patria takisto ku každej 
mladej generácii. 

Kontext všetkých týchto súvislostí vytvára perspektívu neustáleho 
nielen technického, ale aj spoločenského napredovania. Príležitosťou 
venovať pozornosť mladým je aj prvý jún - Medzinárodný deň detí. 
Nie je to len prázdny sviatok a príležitosť na nákup hračiek a sladkostí. 
Je to aj priestor minimálne na porozprávanie sa s deťmi v rodinách. Po-
zrieť sa na svet vôkol seba ich očami. Spoznať ich život, ich dennoden-
né starosti i radosti, ich hodnoty, detské túžby a sny, možnosť zmeny 
k lepšiemu. Určite sa dozvieme množstvo prekvapivých zistení o škole, 
kamarátoch, ich túžbach, snoch a prianiach. 

Sviatkom budú žiť aj všetky detské zariadenia nášho mesta. Je to 
tiež obraz starostlivosti o mladú generáciu, o vytváranie čo najlepších 
podmienok pre jej rast v oblasti vzdelanosti a možnosti rozvoja osob-
nosti v každej oblasti. Podporou možností športovania, kultúrneho 
a umeleckého vzdelávania vytvárame podmienky k podchyteniu nielen 
talentov, ale aj k dosiahnutiu pozitívneho postoja k hodnotám ľudskej 
spoločnosti. 

Nezabudnime na sviatok našich detí. Od dnešného nášho postoja 
k nim sa odvíja ich starostlivosť o nás. Všetkým deťom v meste Micha-
lovce prajem šťastné detstvo a pekné prežitie ich sviatku. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

aktivity primátora
18. 5.   rokovanie so zástupcami vysokých škôl 
18. 5.   otvorenie majstrovstiev Slovenska v hádzanej dievčat 
18. 5.   zasadnutie predstavenstva VVS, a.s.
19. 5.   rokovanie mestskej rady
20. 5. – 21. 5.  zasadnutie celoslovenského ZMOS v Bratislave
22. 5.   účasť na oslavách 60. výročia založenia 
  Špeciálnej základnej školy v Michalovciach
22. 5.   stretnutie so seniormi KD 1–3
22. 5.   stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom
23. 5.   otvorenie medzinárodného basketbalového turnaja
23. 5.   prezentácia mesta na Plese Zemplínčanov v Košiciach
26. 5.   mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva
26. 5.   účasť na výjazdovom zasadnutí KSK
27. 5.   rokovanie k II. tlakovému pásmu
27. 5.   stretnutie so zástupcami Ministerstva výstavby SR
29. 5.   otvorenie mestskej športovej olympiády
29. 5.   účasť na slávnostnom nástupe príslušníko OS SR
  pred odchodom na misie

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.

Hosť: Ing. Rastislav Mati, CSc., 
riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie v Michalovciach

Moderuje: Viera Pakánová

zázNaMy
od nedele denne o 14.00 hod.

Záznam z mimoriadneho rokovania MsZ
zo dňa 26. 5. 2009

NoViNy Mistral sledujte Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
CetV 

denne o 09:00, 21:00, 03:00

tV patriot 
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45

pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

V piatok 22. mája navštívil naše mesto predseda vlády Robert Fico. 
Svojou účasťou v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach pod-
poril kandidatúru poslancov strany SMER – SD pre voľby do Európske-
ho parlamentu, ktorí sa prišli predstaviť Michalovčanom.

Dobré  podmienky  pre  fun-
govanie  rodiny  a  dôstojné  po-
stavenie  ženy  -  matky  v  rodine 
a  spoločnosti  sú  základným 
kameňom  politiky  KDH  nielen 
v teórii, ale aj v praxi. Preto OC 
KDH v Michalovciach pri príle-
žitosti  Dňa  matiek  každoročne 
organizuje  malú  slávnosť.  To-
horočný Deň matiek mal netra-
dičnú formu. Kultúrny program 
pred  začiatkom  okresného  sne-
mu KDH bol totiž venovaný že-
nám-matkám.  Oslávenkyniam 
patril  aj  slávnostný  príhovor 
s poďakovaním za výchovu detí 
a  formovanie  rodiny.  Kytice 
a  blahoželania  od  mužskej  čas-
ti  snemu  znásobili  prirodzenú 
úctu všetkých delegátok.

Samotný program okresného 
snemu  KDH  obsahoval  správu 
o stave hnutia v okrese a správu 
o stave členskej základne v okre-
se. Zo správ vyplynulo, že KDH 
v okrese Michalovce je personál-
ne aj programovo stabilizované. 
Tento  rok  je  v  zmysle  stanov 
KDH plánovaný celorepublikový 
snem v septembri. Preto sa okres-
ný snem venoval voľbe delegátov 
na tento snem. Za delegátov boli 
v tajných voľbách zvolení Andrej 
Hajduk, Ing.  Jozef Bobík,  JUDr. 
Daniel Adamčík a František Re-
povský.  Za  člena  celoslovenskej 
Rady KDH bol zvolený Ing. Ján 
Paľovčík a za náhradníka  JUDr. 
Daniel Adamčík.

Ako  hostia  snemu  vystú-
pili  Ing.  Mária  Sabolová,  pod-
predsedníčka  KDH  a  Ing.  Ján 
Hudacký, poslanec európskeho 
parlamentu  za  KDH.  Mária 
Sabolová  sa  zamerala  hlavne 
na  vnútrostranícku  situáciu 
v  KDH  pred  jesenným  sne-
mom.  Okrem  iného  potvrdila 
kandidatúru  Ing.  Jána  Figeľa, 
terajšieho  eurokomisára  na 
funkciu  predsedu  KDH.  Ján 
Hudacký  sa  venoval  v  súčas-
nosti  veľmi  aktuálnym  voľbám 
do EP, v ktorom má KDH v sú-
časnosti  trojčlenné  zastúpenie 
a v júnových voľbách chcú kres-
ťanskí  demokrati  tento  počet 
poslancov znova obhájiť. 

Z  bohatej  diskusie  vyplynu-
lo, že KDH ako najstaršia poli-
tická  strana  po  novembri  1989 
bola  naplno  angažovaná  v  zá-
pase  o  slobodu,  demokraciu, 
o právny štát, ale aj v úsilí o eu-
rópsku  perspektívu  a  dôstojné 
postavenie  Slovenska  vo  svete. 
Ľudia  v  KDH  a  ich  skúsenosť 
a  odhodlanosť  sú  výrazným 
príspevkom nielen k výsledkom 
minulým,  ale  aj  do  budúcnos-
ti.  Pripravovaný  septembrový 
snem  a  skutočná  obnova  hnu-
tia,  väčšia  otvorenosť,  tímovosť 
a  odbornosť  môžu  dať  KDH 
výraznejšie  postavenie  na  Slo-
vensku.

Ing. Jozef Bobík
podpredseda OC KDH 

okresný snem kdh

V  zmysle  zákona  je  možné 
pripravovať  diétne  jedlá  v  škol-
skej  jedálni  pre  deti  a  žiakov, 
u ktorých podľa posúdenia ošet-
rujúceho lekára si zdravotný stav 
vyžaduje  osobitné  stravovanie. 
Jedná sa o tri druhy diét a to: 

I.  šetriaca,  ktorá  je  pre  deti 
a  žiakov  pri  najrôznejších  cho-
robách tráviaceho systému,

II. diabetická - poskytuje lie-
čebnú  výživu  pri  ochoreniach, 
ktoré možno charakterizovať tr-
valým  zvýšením  hladiny  cukru 
v krvi,

III. bezgluténová (bezlepko-
vá) pre deti a žiakov s poruchou 
vstrebávania  pokrmov  s  obsa-
hom lepku (gluténu).

Nakoľko  počet  takýchto  detí 
stále pribúda aj v školách v zria-
ďovateľskej  pôsobnosti  mesta 
Michalovce,  rozhodli  sme  sa 
prostredníctvom škôl do 15.júna 
urobiť  prieskum  požiadaviek 
rodičov na prípravu diét. Rodič, 
ktorého dieťa má podľa posúde-
nia  lekára  zdravotné  problémy 

uvedeného  charakteru  a  je  nú-
tený stravovať sa v diétnom reži-
me, môže sa na všetkých školách 
informovať  o  možnosti  stravo-
vania takouto formou. Podľa zá-
ujmu  rodičov  budú  vytypované 
školské jedálne, ktoré budú jed-
notlivé diéty pripravovať  s pod-
mienkou, že sa prihlási najmenej 
10  detí  ktoré  navštevujú  prí-
slušnú  školu,  alebo  z  inej  školy 
budú ochotní chodiť sa stravovať 
do vybranej jedálne alebo si sta-
vu odnášať so súhlasom RÚVZ.  

Pri  zabezpečovaní  diétneho 
stravovacieho  systému  v  škol-
skom  stravovaní  je  potrebné 
mať  na  pamäti,  že  ide  o  deti 
a žiakov, ktorí sú rizikovou sku-
pinou a ich stravovanie vyžadu-
je osobitný prístup s posúdením 
ošetrujúceho  lekára.  Preto  pri 
príprave budeme spolupracovať 
s odborníkmi z RÚVZ v Micha-
lovciach a vytvárať vhodné pra-
covné a personálne podmienky 
pre prípravu diétnych jedál.

A. Hrehovčíková

príprava diét 
v školskom stravovaní 

C h a r i t n ý  d o m  p r o f.  H l a v á č a  v  M i c h a l o v c i a c h 
ĎA KU J E 

m e s t u  M i c h a l o v c e  z a  u d e l e n ú  d o t á c i u  5 0 0  € , 
v ď a k a  k t o r e j  s m e  p r e  c h a r i t n ý  d o m  z a k ú p i l i 

p o l o h o v a c i u  p o s t e ľ  s  p r í s l u š e n s t v o m .
B c .  M a r t i n a  B i l á ,  v e d ú c a  C H D

Mesiac  máj  bol  toho  roku 
v klube dôchodcov č. 1 a 3 na Ul. 
obrancov mieru v Michalovciach 
pomerne  bohatý  na  rôzne  akcie. 
Samospráva klubu v spolupráci so 
Združením na podporu tvorivých 
aktivít  seniorov  (ZePTA)  zrea-
lizovali  už  v  prvom  týždni  mája 
výstavku ručných prác (vyšívanie, 
háčkovanie...) členiek klubu, kto-
rá pretrvala až do 14. mája.

V tento deň sa v klube usku-
točnila aj slávnosť pri príležitosti 
Dňa matiek. K príjemnej nálade 
prispeli  s  kultúrnym  progra-
mom študenti z Cirkevnej stred-

nej  odbornej  školy  sv.  Cyrila  a 
Metoda, ale aj  nová –„domáca“ 
spevácka skupina seNiora.

20.  mája  sme  (opäť  v  spolu-
práci so ZePTA) uskutočnili sú-
ťažnú prehliadku v pečení zákus-
kov a koláčov. Bolo na čo pozerať 
i  ochutnať,  čo  potvrdila  nielen 
odborná  a  laická  porota,  ale  aj 
ostatní  návštevníci  klubu.  Všet-
ky  súťažné  cukrárenské  výrob-
ky  spoločne  skonzumovalo  pri 
kávičke  aj  nemálo  degustátorov 
z klubu. Každá aktívna účastníč-
ka súťaže získala vecný dar. 

V. Tatarko

aktivity seniorov

Členky Klubu dôchodcov č. 2 - Stráňany si 18. mája pripomenuli 
a oslávili sviatok Deň matiek. Posedenie v klube im pekným kultúrnym 
programom spestrili deti IV. MŠ pod vedením riaditeľky Anny Berdá-
kovej a učiteliek - Horváthovej, Dančíkovej a Činčárovej. V mene mes-
ta Michalovce prišiel oslavujúce matky pozdraviť Ing. Martin Štunda.

V  utorok  19.mája  sa  stretli 
mamičky  a  ich  detičky  na  spo-
ločnej  akcii,  počas  ktorej  deti 
zdobili  priestory  herne  mater-
ského  centra  Drobec  za  pomo-
ci  svojich  mamičiek.  Technika 
maľovania  na  stenu  nebola  ná-
ročná  –  mamky  natreli  svojim 
ratolestiam obe rúčky takzvaný-
mi prstovými farbami a deti po-
tom  urobili  na  stenu  odtlačok. 
Vznikla tak originálna rôznofa-
rebná výzdoba, ktorej najväčšou 
prednosťou  je  to,  že  sa  na  nej 

podieľali  aj  tí  najmenší  a  mali 
z  toho  očividne  veľkú  radosť. 
Po dobre vykonanej práci sa deti 
občerstvili a spoločne zaspievali 
pár známych detských pesničiek. 
Ďakujeme všetkým mamičkám, 
ktoré sa zúčastnili tohto tvorivé-
ho popoludnia a dovolili svojim 
deťom  poriadne  sa  zašpiniť  od 
farieb  a  zároveň  skrášliť  herňu, 
ktorú pre nich už čoskoro sláv-
nostne otvoríme.

MC Drobec Michalovce
mcdrobec@centrum.sk

materské centrum
s odtlačkami ručičiek

Na zemeguli viac ako 5 mili-
ónov ľudí každoročne zomrie na 
následky fajčenia - je to viac, ako 
úmrtia následkom HIV/AIDS, 
malárie a tuberkulózy spolu. 

Až polovica všetkých fajčiarov 
zomrie  na  ochorenia  spojené  s 
fajčením.Varovanie ľudí pred jeho 
skutočnými  rizikami  môže  viesť 
k  zníženiu  tabakovej  závislosti. 
Varovanie  na  baleniach  cigariet 
je  jednoduchá,  lacná  a  efektívna 
stratégia, ktorá môže výrazne re-
dukovať užívanie tabaku a zachrá-
niť životy. Stále viac krajín bojuje 
proti  tomu  prostredníctvom  po-
žiadavky,  aby  tabakové  balenia 
graficky  ukazovali  nebezpečen-
stvo  fajčenia,  ako  to  žiada  rám-
cový dohovor na kontrolu tabaku 
(FCTC)  Svetovej  zdravotníckej 
organizácie.K Svetovému dňu bez 
tabaku, ktorý je vyhlásený na 31. 
máj, sa v piatok – 29. mája na Ná-
mestí  osloboditeľov  v  Michalov-

ciach  uskutoční  meranie  hodnôt 
oxidu  uhoľnatého  (CO)  pre  záu-
jemcov  z  radov  verejnosti,  ktorí 
chcú  skutočný  dôkaz  o  tom,  čo 
nikotinizmus v ich tele zanecháva. 
Prístroj  Smokerlyzer  vyhodnotí 
prítomnosť  CO  vo  vydychova-
nom vzduchu fajčiara v priebehu 
niekoľkých sekúnd. Merania zre-
alizujú  odborní  pracovníci  Od-
delenia  podpory  zdravia  RÚVZ 
Michalovce  v  spolupráci  so  štu-
dentmi  Gymnázia  P.  Horova 
v Michalovciach, ktorí   budú ve-
rejnosti rozdávať informačné ma-
teriály k problematike nikotínovej 
závislosti. Milí fajčiari, ešte váhate 
či skoncovať s cigaretou alebo nie? 
Na čísle 6880623 si denne v čase 
od 7.30 do 15. hodiny dohodnite 
stretnutie a konzultáciu v špecia-
lizovanej  poradni  na  odvykanie 
od fajčenia.

teraz je čas konať !
RÚVZ Michalovce

svetový deň bez tabaku

Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 

pobočka Michalovce

pripravuje pre uchádzačov o štúdium 
na všetkých fakultách s ekonomickým zameraním

prípravný prijímačkový LAST MINUTE KURz z predmetov:
MATEMATIKA, CUDZÍ JAZYK /A, N, R/ a EKONOMIKA

Termín konania: 5. a 6. 6. 2009 (piatok a sobota)
Rosah: 16 hodín (8 hod. matematiky, 4 hod. ekonomiky, 4 hod. cudzieho jazyka )

Prihlášky zasielajte na adresu: 
Pobočka Podnikovohospodárskej fakulty EU, Masarykova ul. č. 9, 071 01 Michalovce

Informácie: tel.: 056/64 313 33, marta.kristovcikova@euke.sk



� kultúra – školstvo

Večer rusKého roMaNsu
operný spevák – Igor Kucer a hostia:

Jozef Bikár – husle, Zuzana Grejtáková – hoboj, 
Júlia Grejtáková – klavír

2. 6. 2009 – 18.00 – Veľká sála Zlatý býk

deň juŽaNoV 
5. 6. 2009 – areál IV. ZŠ a VI. ZŠ

MiChaloVsKé piatKy – KoNCert 
zuŠ MiChaloVCe 

29. 5. 2009 o 17.00 hod. – tribúna pri MsÚ

VýstaVy 
tVoriVé deti a ja

Deti z CVČ DÚHA Strážske a Emília Rudincová
 2. 6. 2009 – 16. 6. 2009 – galéria MsKS

                 

reNáta hladoVá
2. - 15. 6. 2009 – galéria ZOS Michalovce

15. MetaMorfózy sloVa
krajská súťaž v prednese poézie, prózy a divadiel poézie

v rámci 55. Hviezdoslavovho Kubína
3. - 5. 6. 2009

Klub paličKoVaNej čipKy
10. 6. 2009

29.- 31.5. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.   
hotel pre psoV   USA /100 min./
/komédia, rodinný/  Premiéra
Keď 16- ročnej Andi a jej mladšiemu bratovi Bruceovi nedovolia 
ich  noví  opatrovatelia  mať  domáceho  miláčika  menom  Friday, 
musí Andi nájsť spôsob, ako mu nájsť nový domov. Vynaliezavé 
deti narazia na opustený hotel a vďaka talentu Brucea sa starý ho-
tel zmení na magický raj pre Fridaya a všetkých jeho kamarátov. 
Vstupné: 2.30€       Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

31.5. nedeľa – 16,00 hod. 
peKlo s priNCezNou  ČR /80 min./
/rozprávka, komédia/  Premiéra
Čo sa stane, keď si princezná Aneta nechce zobrať princa Jeroný-
ma? Bude svadba, vojna alebo peklo na Zemi? Ako teda princez-
nú zachrániť a pritom neporušiť dohodu? 
Vstupné: 2.30€                      Ml. prístupný Česká verzia

3. – 4.6. streda, štvrtok  19,30 hod. 
VerejNý NepriateĽ č.1 epilóG  FR/TAL/KAN /130 min./
/akčný, krimi, thriller/   Premiéra
Verejný  nepriateľ  č.  1:  Epilóg  je  zakončením  dvojdielnej  ságy 
o  Jacquesovi  Mesrinovi.  Jacques  Mesrine,  najväčší  francúzsky 
gangster  všetkých  čias,  bol  vo  svojej  vlasti  známejší  než  aká-
koľvek celebrita. Jeho avantúry boli neskutočne ľahkomyseľné, 
neuveriteľne drzé. Národ ho uctieval, ženy zbožňovali a pre štát 
bol nepriateľom číslo jeden. 
Vstupné: 2.40€      Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky  

5. – 7.6. piatok, sobota, nedeľa  19,30 hod. 
NedodrŽaNý sĽub  ČR /124min./
/dráma/  Premiéra
Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť dal sľub, 
a ten chcel splniť. Nielen jeho odvaha a šikovnosť, ale aj zhoda 
náhod a životné šťastie mu umožnili prežiť.
Vstupné: 2.40€     Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia

6.6. sobota – 16,00 hod.
blesK   USA /96 min./
/animovaná komédia/
Život psa menom Blesk po boku jeho majiteľky Penny je vyplne-
ný dobrodružstvami, nebezpečenstvom a každodennou záchra-
nou sveta. Jeho nadprirodzené schopnosti ohurujú. Ale len kým 
beží kamera. Blesk je totiž najznámejšou televíznou hviezdou.
Vstupné: 2.20€                Ml. prístupný!  Slovenský dabing

10. – 11.6. streda, štvrtok – 19,30 hod. 
GraN toriNo  USA, AUSTRÁLIA /116 min./    
/krimi, dráma, thriller/  Premiéra
Automechanik na dôchodku Walt Kowalski (Clint Eastwood)trá-
vi svoje dni opravami okolo domu, popíjaním piva a pravidelný-
mi návštevami miestneho holiča. Všetko sa zmení v jednu noc, 
keď sa niekto pokúsi ukradnúť jeho Gran Torino...
Vstupné: 2.30€        Ml. do 15r. neprístupný! Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina Centrum

dva tÝŽdne v kultúre

Zemplínske osvetové stredisko

Myšlienka usporiadať Kon-
cert  tanečných  odborov  ume-
leckých  škôl  v  Michalovciach 
dospela  k  realizácii  podujatia 
existenciou  troch  samostat-
ných škôl – verejnej základnej 
umeleckej  školy  a  dvoch  súk-
romných  ZUŠ.  Deti  a  ich  pe-
dagógovia  pripravili  spoločné 
vystúpenie pre rodičov a verej-
nosť  s  ušľachtilou  myšlienkou 
venovať  zisk  z  koncertu  pre 
onkologicky  chorých  pacien-
tov  Nemocnice  s  poliklinikou 
Š. Kukuru.

  Program  pripravili  za  Zá-
kladnú  umeleckú  školu  v  Mi-
chalovciach  pedagógovia  Mgr. 
art.  Monika  Jakubecová  a  Mgr. 
art. Miroslav Benda, za Súkrom-
nú  ZUŠ  Jurošík  Mgr.  art.  Peter 
Cicák a Súkromnú ZUŠ – taneč-
ný  odbor  na  Borovicovej  ulici 
Marína Gregová. 

Vystúpením  rôznych  cho-
reografií  bol  vytvorený  ucele-
ný  program,  ktorého  hlavnou 

myšlienkou  bola  radosť  z  tanca 
a pohybu. V programe sa pred-
stavilo  v  žánrovo  rôznorodých 
choreografiách  vyše  sto  detí. 
Folklórne  bloky  sa  striedali    so 
scénickým  tancom,  hip-hop  so 
španielskym tancom alebo mu-
zikál s polkou.

Z  celého  koncertu  najviac 
potešila  skutočnosť,  že  vznikla 
prirodzená  súťaživosť  a  najmä 
užšia  spolupráca  medzi  jed-
notlivými  školami.  Podujatie 
svojou  účasťou  podporil  aj  pri-
mátor  mesta  Viliam  Záhorčák 
a  ďalší  predstavitelia  mestskej 
a krajskej samosprávy.

Koncert sa uskutočnil v pia-
tok  15.  mája  v  MsKS.  Výťa-
žok  z  koncertu  bol  odovzdaný 
vo  forme  symbolického  šeku 
vo  výške  1.000  EUR  riaditeľovi 
NsP Š. Kukuru MUDr. Kuchtovi 
a  primárovi  onkologického  od-
delenia v Michalovciach MUDr. 
Roškovi.

Ľudmila Čuchranová

benefičný koncert

spoločenská rubrika
navŽdy sme sa roZlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

Jozef Butka, 83-ročný

Ing. Dušan Podolec, 63-ročný

Jolana Hospodárová, 80-ročná

Vojtech Salanský, 73-ročný

P o ď a k o v a n i eMestské  kultúrne  stredisko 
v  Michalovciach,  deti  z  CVČ 
Dúha  Strážske  a  Emília  Rudin-
cová  vás  pozývajú  do  galérie 
MsKS na spoločnú výstavu - ča-
rovanie  s  textilom  a  keramická 
dielnička.

O talente Emílie Rudincovej 
niet pochýb. Žije a  tvorí v Mi-
chalovciach. Tu sa rodia jej ná-
pady, ale aj realizujú hodnotné 
originály,  ktorými  už  niekoľko 
rokov  oslovuje  divákov  mód-
nych  prehliadok  organizova-
ných  prešovskou  agentúrou 

IMAGE. Vo svojom výtvarnom 
prejave  sa  usiluje  nájsť  vlastnú 
cestu.  Na  viacerých  súťažiach 
získala  obdiv  a  ocenenia.  Ne-
zanevrela  ani  na  vyštudovanú 
keramiku,  ktorej  spracovanie 
učí deti v keramickom krúžku. 
So záujmom sa zapája do tvori-
vých dielní a svojimi ukážkami 
maľovania na hodváb vzbudzu-
je u detí záujem o túto náročnú 
techniku. Výstavu môžete nav-
štíviť  v  galérii  MsKS  od  2.  do 
16. júna.

demoa

tvorivé deti a ja

Niekto to rád slovenské
Hru Radošinského naivného divadla Niekto to rád slovenské 

od Stanislava Štepku, si môžete pozrieť v priestoroch MsKS. 
Predstavenie sa uskutoční 29. júna 2009 o 19.00 hod. 

Týmto sloganom začal v Zá-
kladnej škole na Švermovej ulici 
18.mája  deň  plný  aktivít  veno-
vaný  syrom.  V  priebehu  dňa 
si  žiaci  vypočuli  prednášku  na 
tému Syry v našej výžive a spo-
znali bližšie spoločnosť Syráreň 
Bel  Slovensko,  a.s.,  sponzora 
dňa.  Na  nástenkách  si  prečíta-
li  literárne práce a vo vestibule 
a v telocvični si prezreli víťazné 
výtvarné  práce  svojich  spolu-
žiakov. Deň  im spestril kultúr-

ny program a zábavné súťaže vo 
vyzdobenej telocvični za účasti 
zástupcov sponzora a mestské-
ho úradu. Zo školského rozhla-
su zazneli piesne – vlastná tvor-
ba  žiakov.  Domov  si  odnášali 
nové  informácie,  propagačné 
materiály a balíčky s chutnými 
črievkami syra Karička pre kaž-
dého žiaka. K tomu sa dá už len 
jedno – popriať všetkým: Dob-
rú chuť!

Mária Čižmárová

Jedzte syry, dajú sily

Slovenský  zväz  záhradkárov 
vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 
deti  na  tému  Kvety  v  záhrade. 
Na  výzvu  Okresného  výboru 
Slovenského zväzu záhradkárov 
sa  do  súťaže  prihlásilo  celkom 
15 materských, základných škôl 
a  základných  umeleckých  škôl 
z okresov Michalovce a Sobran-
ce. Celoslovenskej súťaže sa zú-
častnilo 90 MŠ, 124 ZŠ a 12 ZUŠ 
s  2  945  výtvarnými  prácami. 
Práce  boli  zaradené  do  šiestich 
súťažných  kategórií  pre  deti  od 
troch do pätnástich rokov. 

Pri  hodnotení  na  OV  SZZ 
bolo  ťažké  vybrať  resp.  vyra-
diť  nejakú  prácu,  takže  sme  do 
celoslovenskej  súťaže  odoslali 
všetky.  Ale  aj  napriek  tomu  sa 
komisia pri OV rozhodla oceniť 

prácu  Nikolety  Balent  –  Nová-
kovej zo ZUŠ Michalovce. 

Hodnotiaca  komisia  celoslo-
venskej  súťaže  vyhodnotila  170 
výtvarných  prác  a  z  toho  až  se-
demnásť z nášho okresu a  sú  to: 
V.  Fedorčáková,  V.  Cihaľová,  I. 
Lopuchová, J. Bérešová, D. Jano-
šová,  V.  Karovičová,  D.  Bajuszo-
vá,  E.  Veľasová,  M.  Lehotayová, 
P.  Fedorová,  N.  Dastichová,  J. 
Matiová,  V.  Maronová,  R.  Valis-
ková, B. Bažová, Ž. Dudášová a V. 
Krajňáková. Ocenené práce budú 
vystavované  na  akciách  SZZ.  Na 
celoslovenskej úrovni pripravuje-
me v októbri 2009 pre školy vedo-
mostnú súťaž. Informácie a mate-
riál k súťaži podáme na OV SZZ.

Jozef Bajus
tajomník OV SZZ

aj naše deti bodovali

Každoročne v závere školské-
ho roka žiaci základnej školy na 
ul. t. j. Moussona ukážu rodi-
čom v kultúrnom programe časť 
činnosti, ktorej sa venujeme.

V  polovici  mája  spoločenská 
sála  mestského  kultúrneho  stre-
diska  patrila  250  účinkujúcim 
deťom,  ich  rodičom  a  priazniv-
com  školy,  ktorí  prišli  pookriať 
pri  detskom  speve,  prednese, 
tancoch  a  žiackych  prezentá- 
ciách.  Pod  názvom  sen  planéty 
zem  bol  program  zameraný  en-
vironmentálne – na ochranu toho 
najvzácnejšieho čo máme – Slnka, 
Zeme,  prírody.  Cez  videoprojek-
ciu  a  tanečné  kreácie  poukázali 
deti na obrovské znečistenie našej 
planéty,  vypúšťanie  škodlivých 
emisií do ovzdušia, na ničivú silu 
ohňa,  vzduchu  i  vody.  Naopak 
nastáva radosť, keď tieto živly člo-

vek  dokáže  čiastočne  spútať,  aby 
boli  ľudstvu  na  osoh.  Veríme,  že 
nebude  musieť  zomrieť  posledný 
strom, posledný živočích a nebude 
otrávená posledná rieka, aby sme 
si my, ľudia, uvedomili zodpoved-
nosť za vzhľad našej planéty. 

„Mama,  otec,  vy  všetci,  pri-
dajte sa k nám!“ bola výzva a po-
sledná veta, s ktorou odchádzali 
prítomní z krásneho vystúpenia.

V mene vedenia školy chcem aj 
touto  cestou  poďakovať  všetkým 
účinkujúcim za usilovnosť a vytr-
valosť pri práci, učiteľom za ocho-
tu a  trpezlivosť pri nácvikoch so 
žiakmi,  rodičom  za  pochopenie, 
pomoc a spoluprácu.

podujatie sa uskutočnilo za 
finančnej podpory nášho zria-
ďovateľa – mesta Michalovce.

Mgr. Valéria Kocúrová
riaditeľka

sen planéty Zem

Na  CSOŠ  sv.  Cyrila  a  Me-
toda  v  Michalovciach  pracuje  
e-learningový  krúžok  „Poznaj 
svoje  peniaze“.  Tento  krúžok  je 
o peniazoch v rôznych formách, 
o ich investovaní, sporení, zhod-
nocovaní. 

V  rámci  tohto  krúžku  vy-
pracovali  žiaci  projekt  o  mi-
nigrant „Poznaj svoje peniaze“ 
pod  názvom  „Líce  a  rúb  pe-
ňazí“.  Vďaka  projektu  a  part-
nerom:  Nadácia  pre  deti  Slo-
venska  a  Junior  Achievement 
Slovensko  -  Mládež  pre  bu-
dúcnosť  s  podporou  Citibank 
(Slovakia)  a.s.  ktorí  uvedený 
projekt  zastrešujú,  sa  študenti 
navštevujúci  tento  krúžok  so 
svojou učiteľkou zúčastnili za-

ujímavého  podujatia  –  exkur-
zie do Kremnice. Nezabudnu-
teľným zážitkom na celý život 
bolo  fáranie  do  starej  bane. 
Žiaci  dostali  pred  vstupom 
plášť,  prilbu  a  banskú  lampu. 
Expozícia  je  sama  osebe  jedi-
nečná  a  názorným  spôsobom 
dokumentuje  namáhavú  prá-
cu  baníkov.  Navštívili  aj  ex-
pozíciu  Mincovne  Kremnica 
a  Múzeum  minci  v  Kremnici. 
Samotná  realizácia  akcie  bola 
o  to  zaujímavejšia,  že  študen-
ti si cestu naplánovali sami na 
základe informácií z internetu. 
Celá  cesta  bola  dobrodružná, 
nakoľko cestovanie bolo  spes-
trené veselými zážitkami.

Ing. Jozefína Javorská 

boli sme v kremnici

Dňa 20. mája 2009 nás navždy opustil
náš milovaný strýko

 
kpt. jozef butKa

Týmto chceme poďakovať všetkým, 
kto ste ho prišli vyprevadiť 

na jeho poslednej ceste. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
synovec

MsKS pripravuje
21. júna 2009 

kriminálnu komédiu 
Wolganga Kohlhaase

a Rity Zimmer 

ryba 
v trojke

Účinkovať budú 
členovia Činohry SND 

v Bratislave: 
Jozef Vajda, 

Zdena Studenková, 
Zuzana Kocúriková 

a Mária Kráľovičová 
Réžia: Peter Mikulík

Hudba: Braňo Kostka

michalovčan informuje
vítame medZi nami našiCh naJmenšíCh:

Michael Triščák
Samuel Triščák

do stavu manŽelského vstúpil tento snúbeneCkÝ pár:

Ján Šmiga
a Michaela Baďurová

Večer rusKého roMaNsu



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý párny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, 
redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, tel.: 6864 105, 
členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. 
Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje 
redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Registrované okresným úradom, oddelením regionálneho rozvoja, registračné č. 93/1992.

 šport – inZerCia

ponuka práce
•  Brigády a práca v stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
  Kontakt: 0905 861 245
•  Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- Kč/m²
  Kontakt: 0948 401 355

kúpa – predaj – prenájom
•  Dám do prenájmu garáž pri V. ZŠ na Stráňanoch MI.
  Kontakt: 056/64 33 349
•  Ponúkam garáž do prenájmu v Michalovciach
  Kontakt:  0915 641 010, 0904 189 566
•  Darujem psa – dobermana, štvorročná fenka, priateľská povaha.
  Kontakt: 0917 066 074

dva tÝŽdne v športe
XXVii. ročNíK MestsKej ŠportoVej olyMpiády 

MiChaloVsKýCh zŠ
30. 5. 2009 8. 30 hod. ZŠ Komenského 1

Info: Mgr.Ivan Pšenko, č. tel. 0908322342

Viii. ročNíK ŠportoVej olyMpiády „buď fit“ detí 
MatersKýCh ŠKôl

2. 6. 2009 9. 00 hod. MŠ J.Švermu 8
Info: Emília Koribaničová

Futbal
MfK zeMplíN – KoŠiCe

I. liga S/MŽ-25. kolo 30. 5. 2009 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: PaedDr.Igor Remák, č. tel. 0915840414

ŠK VrboVeC – KloKočoV
III. A trieda MObFZ mužov-20. kolo 31. 5. 2009 17. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

MfK zeMplíN – iNter bratislaVa
I.liga mužov-33.kolo 2. 6. 2009 17. 30 hod.
Info: Mgr.Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MfK zeMplíN – dubNiCa
I. liga S/MD-29.kolo 6. 6. 2009 11. 00 hod. a 13. 15 hod.

Info: PaedDr.Igor Remák, č. tel. 0915840414

soKol MočaraNy – trhoViŠte
II. B. trieda MObFZ mužov-25. kolo 7. 6. 2009 17. 00 hod.

Info: Anton Moroz, č. tel. 0908951268

ŠK VrboVeC – NiŽNá rybNiCa
III. A trieda MObFZ mužov-21. kolo 7. 6. 2009 17. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

kulturistika
MedziNárodNé MajstroVstVá sloVeNsKa 

V NaturálNej KulturistiKe MuŽoV a fitNess ŽieN
30. 5. 2009 9. 00 hod. Mestské kultúrne stredisko

Info: Ján Berdy, č. tel. 0903962395 

tenis
Vii. ročNíK MiChaloVsKej teNisoVej liGy VeteráNoV

5. kolo 30. 5. 2009 Family – Enel
6. kolo 2. 6. 2009 Enel Fénix

 4. 6. 2009 Lobax – SOŠT
 6. 6. 2009 Family – Minimax

 7. 6. 2009 BaB – GPH
7. kolo 9. 6. 2009 SOŠT – Q-team

 11. 6. 2009 Lobax – Family, GPH - Enel
Info: Ing. Radomír Trčka, č.tel. 0905971101

turistika
oKolie oblíKa – slaNsKé VrChy

30. - 31. 5. 2009 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

sloVeNsKý Kras
7. 6. 2009   6. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905547486

malý oznamovateľ

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

VEREJNú OBCHODNú SúŤAŽ
na odpredaj časti pozemkov p.E-KN č. 2088 a 2089/1 vedených 
na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, ktoré v zmysle geometrického 

plánu č. 36582972-242/2008 vytvorili novú parcelu p.C-KN 
č. 2902/55, ostatná plocha o celkovej výmere 205 m2.

 
Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky VOS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do 2. júna 2009 (utorok) do 12.00 hod. v zalepenej 
obálke s označením: „Pozemok p.č. 2902/55 - NEOTVÁRAŤ „

Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené 
písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.  Bližšie 
informácie dostanete na č. tel.: 056/6864 281 - Ing. Jasovský, MsÚ 
Michalovce - Odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Mi-
chalovce, č. dv. 281.

M E S T O  M I C H A L O V C E

vypisujú výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

kumulovaná funkcia
 vedúci(a) závodného stravovania – kuchár(ka)

Názov zamestnávateľa: Služby mesta Michalovce, s.r.o.

Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti stravovania 

– osobitný kvalifikačný predpoklad
b) prax v odbore 6 rokov, prax v riadení kolektívu závodného 

stravovania 2 roky 
 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výbe-

rovým konaním:
a) bezúhonnosť – doložená výpisom z registra trestov – je mož-

né doložiť aj dodatočne pri pohovore 
b) znalosť práce s PC - Windows, textový a tabuľkový editor, In-

ternet Explorer, Outlook, znalosť normovania v oblasti závod-
ného stravovania

c) nástup od 25. 6. 2009
d) vodičský preukaz min. skupina B

Zoznam dokladov ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a) doklad o vzdelaní
b) pracovný životopis 
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
d vodičský preukaz skupiny B - záujemca predloží k nahliadnu-

tiu na výberovom konaní 
e) osobitný kvalifikačný predpoklad
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 4. 6. 2009 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota) Služby mes-
ta Michalovce, s.r.o., Partizánska 23, 071 01 Michalovce s ozna-
čením „Výberové konanie vedúci(a) závodného stravovania 
– kuchár(ka) – Neotvárať“. Pri osobnom doručení na podateľňu 
spoločnosti na vyššie uvedenej adrese v zalepenej obálke s tým 
istým označením. 

Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci pod-
mienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas 
spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. na spracovanie a ucho-
vanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového kona-
nia. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté 
osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku. 

SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, S.R.O.

Vám ponúka počas letných mesiacov tieto kurzy:

p	letná anglická a nemecká jazyková škola
p	detská anglická a nemecká jazyková škola
p	počítačové kurzy pre začiatočníkov 
 a pokročilých
p	opatrovateľstvo pre krajiny Eú 
 + nemecký jazyk
p	letné konverzačné kurzy angličtiny a nemčiny
p	individuálna výučba jazykov
p	manikúra a nechtový dizajn
p	strojopis a obchodná korešpondencia

Akadémia vzdelávania pobočka Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky)
Tel.: 056/688 38 21, mobil: 0902 930 232

e-mail: avmichalovce@stonline.sk
www.akademiavzdelavania.sk

V  uplynulých  dňoch  sa 
v  Michalovciach  konali  maj-
strovstvá  Slovenska  v  hádzanej 
dievčat  ZŠ  po  linke  Slovenskej 
asociácie športu na školách. Za 
účasti  najlepších  ôsmich  druž-
stiev  Slovenska-víťazov  kraj-
ských  kôl  si  najlepšie  počínali 
domáce  žiačky  ŠT  v  hádzanej 
na  ZŠ  Okružná  17,  ktoré  pod 

vedením  trénera  Mgr.Henricha 
Marcinčáka  suverénnym  spô-
sobom  bez  straty  bodu  získali 
titul  majsteriek  Slovenska  pre 
šk.rok  2008/2009.  Výsledky 
nášho  družstva  v  skupine:  Mi-
chalovce-Bytča  18:11,  Púchov  
19:10,  Detva  32:9.  Semifinále 
Michalovce-Senica  20:9.  Finále 
Michalovce – Bytča 19:5.        nk

staršie žiačky 
majsterky slovenska 

Prvoligoví  futbalisti  MFK 
Zemplín  Michalovce  odohrali 
stretnutie 23. mája, keď hostili 
doma vedúci celok z Trenčína. 
Obaja  aktéri  predviedli  dobrý 
futbal.  Vypracovali  si  pekné 
šance,  ktoré  zaváňali  gólmi. 
Nakoniec sa však zápas skončil 
zaslúženou bezgólovou deľbou 
bodov. Michalovčania remízou 
zosadili súpera z prvej priečky. 
Zemplín  MFK  má  na  svojom 
konte  41  bodov  a  patrí  mu 
ôsma  priečka.  Na  Šaľu  pred 

ním  stráca  bod.  Michalovča-
nia mohli mať na svojom konte 
viac  bodov,  ale  v  predchádza-
júcom kole na trávniku posled-
ného celku tabuľky – Dunajskej 
Stredy s rezervou tesne prehra-
li  1:0.  V  predposlednom  32. 
kole sa Michalovčania predsta-
via  v  sobotu  30.  mája  o  17.00 
hod.  v  Podbrezovej  a  potom 
ich čaká zápas posledného kola 
súťaže  doma  s  bratislavským 
Interom.

  ka

bod pre mFk Zemplín 
od trenčína

Cez víkend 16. a 17. mája sa 
v Prešove uskutočnili majstrov-
stvá  SR  v  kickboxe.  Z  micha-
lovského  klubu,  ktorý  funguje 
v spolupráci s košickým klubom 
ŠKP  Košice  štartovali  štyria 
pretekári.  Medailová  bilancia 
bola  následovná:  Matúš  Bazger 
–  1.  miesto  lightcontact  juniori 
do  52  kg,  Ľubomír  Kasarda  – 
2. miesto fullcontact lowkick do 
63,5 kg, Igor Svrček – 2. miesto 
fullcontact  lowkick  do  67  kg 
a 3. miesto fullcontact do 67 kg.

Týmto  pretekárom  gratulu-
jeme  a  prajeme  veľa  úspechov 
v ich ďalšej športovej činnosti.

P. Lukáč

Žatva 
kickboxerov 

MsÚ  a  komisia  mestských 
športových  súťaží  pripravuje  II. 
ročník mestskej softtenisovej ligy 
mužov O pohár primátora mesta 
Michalovce pre ročník 2009/2010. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 
MsÚ do 10. 6. 2009. Hrať sa bude 
v kategóriách do 50 rokov a nad 
50 rokov. Bližšie informácie – tel.: 
6864 126, 0908 322 342.

Záujemcom 
o softtenis 


