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Od 1. januára 2010 je platné 
Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 121/2009 – O miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady, ktorého plné 
znenie je uverejnené na web 
stránke mesta – www.micha-
lovce.sk, prípadne na úradnej 
tabuli v budove Mestského úra-

du v Michalovciach, Námestie 
osloboditeľov 30. 

Daň z nehnuteľnosti
Predmet dane, daňovníka, 

sadzbu dane, vznik a zánik da-
ňovej povinnosti, splatnosť dane, 
vymedzuje Zákon 582/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 121/2009.

Pre vyrúbenie dane je rozho-
dujúci stav u daňovníka k 1. 1. 
zdaňovacieho obdobia, pričom 
daňový subjekt, u ktorého do-
šlo k zmene skutočností rozho-
dujúcich pre daňovú povinnosť 
v priebehu roka, je povinný po-
dať daňové priznanie do 31. 1. 
bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daňová povinnosť voči mestu
Daňovú povinnosť má iba daňovník, ktorý v predchádzajúcom období, t. j. v roku 2009 na-
dobudol nehnuteľnosť alebo už nie je vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2010, ďalej je to nový 
vlastník - držiteľ psa, prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov alebo predajných au-
tomatov, ktoré začal v roku 2010 prevádzkovať, prípadne ich rozšíril. Poplatník, ktorý nemá 
trvalý alebo prechodný pobyt a užíva nehnuteľnosť na území mesta Michalovce. 
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Oslavy posledného dňa roka 
vyvrcholili v nočných hodi-
nách od pol jedenástej, vystú-
pením hudobnej skupiny Ná-
vrat a tanečného zoskupenia 
Street style stings na tribúne 
na Námestí osloboditeľov. 
Pol hodinu pred úderom ve-
žových hodín primátor a vice-
primátor zapálili na parkovis-
ku pred mestským kultúrnym 
strediskom – obrovskú vatru 
na oslavu Štátnosti. 
Silvestrovská noc prilákala 
na námestie približne šty-
ritisíc ľudí. Michalovčania 

sa zhromaždili na námestí, 
aby sa spoločne rozlúčili so 
starým rokom a privítali rok 
nový. Tesne pred polnocou sa 
primátor mesta Viliam Zá-
horčák prihovoril prítomným 
a potom už nastalo spoločné 
odpočítavanie posledných se-
kúnd roku 2009. 
Odbíjanie vežových hodín 
a úžasný takmer pätnásť minú-
tový ohňostroj, ktorý pripravi-
lo mestské kultúrne stredisko, 
podfarbený hudobnou produk-
ciou bol neodmysliteľnou súčas-
ťou vítania roku 2010.

S oslavou Silvestra sme začali už 
predpoludním, súťažou vystre-
ľovania zátky zo šampanského. 
10. ročník súťaže zorganizovalo 
mesto pred budovou mestského 
úradu. Cieľom súťažiacich bolo 
vystreliť zátku do čo najväčšej 
vzdialenosti. Zúčastniť sa mo-
hol každý. Víťazom sa stal Emil 
Kušnír, ktorému sa podarilo vy-
streliť zátku do vzdialenosti 21,4 
metra. Druhá skončila Mirka 
Orosová (na snímke) jedna 
z troch žien, ktoré sa tiež zapo-
jili do pretekov. Pre víťaza bola 
pripravená zaujímavá cena.

Tak to je ona – predstavuje-
me vám prvú občianku mesta 
Michalovce narodenú v roku 
2010. Malá Charlotte Ria Zi-
mová sa narodila v michalov-
skej nemocnici tri minúty po 
polnoci v tomto roku. Pri na-
rodení merala 51 centimetrov 
a vážila 4 kilogramy. S kyticou 
kvetov a finančným darom ju 
privítali primátor mesta Vi-
liam Záhorčák, viceprimátor 
Benjamín Bančej a riaditeľ ne-
mocnice Pavol Kuchta. Malej 
slečne prajeme do života len to 
najlepšie.

V doznievajúcej atmosfére 
Vianoc sa aj teraz lúčime s ro-
kom, ktorý pred niekoľkými 
hodinami skončil, a vítame 
rok nový s nádejou, že pre nás 
všetkých bude v mnohom ra-
dostnejší ako viaceré z tých, kto-
ré sme doposiaľ prežili.

Verme, že väčšinu z našich 
očakávaní sa nám v ňom poda-
rí naplniť aj napriek neľahkému 
obdobiu ešte stále pretrvávajú-
cej krízy, i napriek iným prekáž-
kam, ktoré život zavše prináša, 
a i napriek, žiaľ, aj nevraživosti 
mnohých, ktorí nám z rôznych 
dôvodov neprajú. 

Verme, že svet, v ktorom ži-
jeme, bude v ňom ušetrený od 
násilností, že Slovensko i Mi-
chalovce v ňom urobia ďalšie 
z krokov k svojmu rozvoju.

Zo srdca želám všetkým 
vám, vážení spoluobčania, aby 
ste v ňom boli hlavne zdraví, aby 
sa vám čo najviac darilo v súk-
romnom i pracovnom živote 
a aby ste, keď príde ten čas, mali 
pri jeho hodnotení čo najviac 
dôvodov na spokojnosť. 

Keď sme pred dvanástimi me-
siacmi vstupovali do roku 2009, 
vedeli sme všetci, že nás čaká 
rok ťažký, rok, v ktorom nebude 
jednoduché napĺňať naše osob-
né predsavzatia, že svoje zámery 
budú ťažko realizovať takmer 
všetky štáty a mestáa sveta, čo 
zákonite muselo platiť a platilo 
aj o Slovensku a aj o Michalov-
ciach. Komu, čo a do akej miery 
sa z týchto zámerov zrealizovať 
podarilo, posúdi najlepšie každý, 
koho sa to týka, vrátane Slovákov, 

vrátane Michalovčanov. Chcem 
veriť, že pri tom hodnotení väčši-
na z vás zohľadní aj skutočnosť, že 
sme bez väčších problémov zvládli 
úlohu roka - prechod na euro (čo 
platí aj o našom meste), že napriek 
celosvetovej zvýšenej miere neza-
mestnanosti a následnému výpad-
ku v príjmoch z podielových daní 
sa nám podarilo nielen zabezpečiť 
nerušené fungovanie mesta, ale aj 
splniť ďalšie z bodov jeho dlho-
dobého plánovaného rozvoja.

Aj preto som veľmi rád, že 
dnes môžem skonštatovať, že 
mesto v roku 2009 nestagnovalo, 
že viaceré zo spomínaných plá-
novaných úloh sa nám v ňom 
podarilo naplniť. 

Priority tohto volebného ob-
dobia, teda zameranie na mla-
dých, na seniorov a na zlepšenie 
kvality nášho prostredia sme 
ani v uplynulom roku nemeni-
li. Opätovne sme podporovali 
školstvo na všetkých úrovniach, 
podporovali sme mládežníc-
ky šport a kultúru, zachovali 
sme všetky sociálne programy, 
ktorých prijímateľmi sú hlavne 
ľudia v seniorskom veku. Teší 
ma, že oproti minulému roku 
sa zvýšil počet držiteľov senior 
karty, čo je dôkazom, že táto 
forma pomoci starším občanom 
sa v našom meste ujala.

Veľmi ma teší, že aj v roku 
2009 som sa mohol pravidelne 
stretávať s radou seniorov, s radou 
cirkví, s radou mladých a s radou 
športových klubov. Všetky tieto 
stretnutia prinášali pre nás nové 
podnety, ktoré sme sa usilovali do 
našej činnosti zapracovávať. Istý 

dlh v tomto smere máme k podni-
kateľskému prostrediu, čo by sme 
však radi zmenili, okrem iného 
i tým, že podobný poradný orgán 
primátora by sme chceli vytvoriť 
aj s pomocou zástupcov najväč-
ších zamestnávateľov v meste.

Najväčšími investičnými akti-
vitami uplynulého roka bolo po-
kračovanie výstavby bytových do-
mov na Masarykovej ulici a Angi 
mlyne, pokračovanie rekonštruk-
cie sídliska Východ, pokračovanie 
uzatvárania skládky Lastomír, po-
kračovanie rekonštrukcie športo-
vísk, a to tzv. novej športovej haly, 
zimného štadióna a futbalového 
štadióna. V minulom roku sme 
dokončili rekonštrukciu Ulice J. 
Barč- Ivana, oplotili sme cintorí-
ny v častiach Močarany, Topoľany 
a Vrbovec, vybudovali parkovisko 
pri novej Chemkostav aréne, zre-
konštruovali sme hygienické za-
riadenia v MsKS a na poliklinike, 
vymenili okná v objekte detských 
jaslí, rekonštruovali sme priestory 
pre vysokoškolákov v objekte Slu-
žieb mesta Michalovce, priestory 
na III. a V. ZŠ. Bezbariérovými 
úpravami prešli priestory MŠ na 
Vajanského ulici i prechod pre 
chodcov na Hollého ulici, ktorý 
zároveň plní aj úlohu spomaľovať 
rýchlosť na tejto frekventovanej 
mestskej komunikácii, dokončili 
sme výstavbu kanalizácie na Me-
ďovskej ulici.

V minulom roku začala roz-
siahla rekonštrukcia objektu VI. 
ZŠ, no najmä komplexná rekon-
štrukcia verejného osvetlenia. 
Verím, že obidve aktivity budú 

Vážení spoluobčania, 
milí michaloVčania!

Súťaž pozostávala z troch 
častí – každá z nich obsahovala 
problémy z fyziky, chémie a bio-
lógie. Prvá časť bola testom s 30 
otázkami, druhá bola teoretická 
skúška a tretia časť obsahovala 
experimentálne úlohy. 

Slovensko reprezentovalo druž-
stvo pozostávajúce zo 6 stredoško-
lákov a medzi nimi bol aj Jakub 
Šafin (na fotografii v strede), v ča-
se výberových kôl žiak Základnej 
školy na Okružnej 17 v Micha-
lovciach a v súčasnosti študent 1. 
ročníka Gymnázia P. Horova.

Bol jednoznačne najmladší 
a jediný reprezentant základ-
ných škôl, všetci ostatní boli 
stredoškoláci.

V tejto obrovskej konku-
rencii dosiahol Jakub jedinečný 
úspech – získal bronzovú me-
dailu a nebyť chyby zo strany 
organizátorov, ktorá poškodila 
celý slovenský tím, bol by mini-
málne strieborný.

Dosiahnutý výsledok je vy-
nikajúcim úspechom tohto 
všestranne nadaného študenta 
a sme naň všetci právom hrdí. 
Je zároveň veľkou odmenou za 
prácu najmä pre talentovaného, 
ale aj mimoriadne cieľavedomé-
ho a pracovitého Jakuba, jeho 
rodičov i učiteľov. 

Osobitné poďakovanie patrí 
RNDr. Štefánii Sabolovej, uči-
teľke chémie, pod ktorej vede-
ním sa v 9. ročníku pripravoval, 
a tiež RNDr. J. Smrekovi, kto-
rý ho prevzal pod patronát na 
gymnáziu.

Podrobnejšie informácie o sú-
ťaži nájdete na stránke www.ijso.sk

Mgr. Mária Adamčíková

Tretí na medzinárodnej olympiáde
V dňoch 2. až 11. decembra 2009 sa v Baku, v hlavnom meste Azerbajdžanu, konal už 6. ročník 
IJSO (International Junior Scientists Olympiad – Medzinárodná olympiáda mladých vedcov). 
Súťažili v nej študenti zo 49 krajín a niekoľko krajín vyslalo navyše ešte svojich pozorovateľov.

pokračovanie na 2. strane

V Michalovciach máme jedného z najmúdrejších žiakov na svete

pokračovanie na 4. strane

Najkrajší a najlepší rok, 
aký ste doteraz v živote nezažili

                                            Vám želá
redakcia Michalovčana



�akTualiTy – názory
z pera viceprimátora

nOvOrOčný 
PríHOvOr 

a nOviny Mistral
Premiéra v piatok 1. 1. 2010 o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

taký bOl 1. POlrOk 2009
Zostrih najdôležitejších správ

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZáZnaM
Z koncertu umeleckej školy z 8. 12. 2009

od soboty 2. 1. 2010 denne o 14.00 hod.

sleduJte vysielanie

televíZie Mistral MicHalOvce
na www.michalovce.sk

Nemilé prekvapenie pripra-
vila neznáma firma obyvateľom 
bloku B3 na Volgogradskej uli-
ci 1. Pred Vianocami vymieňa-
li okná vo vchode B a pretože 
funguje gravitácia, všetok odpad 
z rekonštrukcie vyhadzovali von 
oknom. Nielenže sa zvyšky z izo-
lačných materiálov dostali i do 
blízkeho detského pieskoviska, 
ale „vyzdobili“ reťazami skle-

nenej vaty a doskami aj stromy, 
ktoré rastú pod oknami. Oby-
vateľom nižších poschodí sa tak 
denne naskytá pohľad na nový 
štýl vianočných stromčekov. Po-
horšujeme sa nad neporiadkami 
v Angi mlyne a na košickom Lu-
níku 9, ale zamestnanci tejto fir-
my sa svojim správaním od oby-
vateľov uvedených lokalít vôbec 
neodlišujú.                    M. Čollák

Vianočný strom?

Je ťažké uveriť, že časový úsek roka 2009 je už nenávratnou historic-
kou skutočnosťou. No prvé dni plynúceho roka nás o tom každodenne pre-
sviedčajú. Pomaly si zvykáme na písanie nového dátumu. Vymieňame ka-
lendáre v našich domácnostiach, sledujeme zmeny dátumov v počítačoch. 
Mimovoľne sa obzeráme za uplynulým rokom a hodnotíme: Aký bol? Čo 
nám priniesol? Čo sa nám podarilo? S čím sme a s čím nie sme spokojní? 

Určite každý z nás toto zhodnotenie urobil podvedome sám pre 
seba či už v rodine alebo domácnosti. Určite bude námetom množstva 
analýz a trendov celkom serióznych pohľadov za vývojom ekonomiky, 
spoločnosti i iných sfér hospodárskej a spoločenskej oblasti. 

I z pohľadu mesta, jeho fungovania, rozvoja, riešenia dopravnej obslu-
hy, školstva, kultúry, športu, mládeže, cirkvi, investičných aktivít či plnenia 
rozpočtu nájdeme množstvo úspešných zvládnutí v uplynulom roku. Často 
si ani sami neuvedomujeme všetky zmeny, ktorými mesto prechádza. Až 
návšteva z iného mesta alebo domáci, ktorý bol už dlhší čas mimo mesta, 
upozorní pri náhodnom stretnutí na zmeny. Zmeny, ktoré každodenne 
vnímame pri ceste a nevšímame si ich alebo ich berieme ako samozrej-
mosť. Všetky prospešné zmeny samospráva nerobí kvôli sebe alebo zahra-
ničným návštevníkom. Motív je veľmi jednoduchý. Pre zlepšenie kvality 
podmienok života tunajších občanov. Pre zlepšenie dopravnej, estetickej, 
funkčnej, bezpečnostnej, kultúrnej a športovej úrovne mesta Michalovce. 

Časové ohraničenie kalendárom je len priestorom na nové nadých-
nutie sa a pokračovanie v započatých aktivitách mesta aj v novom roku 
2010. Všetky problémy iste nie je možné vyriešiť odrazu. Ambícia zlep-
šovania podmienok života nás však bude sprevádzať aj v roku 2010. 

Dovoľte mi popriať všetkým Michalovčanom na prahu nového roka 
pevné zdravie, šťastie a predstavu neustáleho zlepšovania života v na-
šom meste. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

v roku 2010 ukončené. Verím, že v prípade verejného osvetlenia na 
dlhé obdobie odstránime jeden z vleklých problémov mesta, ktorý nás 
roky zaťažoval svojou nekvalitou i finančnou náročnosťou. Pri tejto 
príležitosti vás chcem, vážení spoluobčania, opätovne poprosiť o tr-
pezlivosť a o pochopenie, že pri rekonštrukcii je potrebné, aby v istom 
čase bola elektrina vypnutá, i o pochopenie, že tak ako pri domácich 
rekonštrukciách, tak aj pri rekonštrukciách mestských musí byť v is-
tom čase aj neporiadok a aj obmedzená funkčnosť rekonštruovaného 
priestoru. Vopred vám za pochopenie ďakujem. 

Ak hovoríme o odstraňovaní dlhodobých problémov, nemôžeme 
nespomenúť, že vďaka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
sa nám podarilo definitívne vyriešiť problematiku tzv. II. tlakového 
pásma. Kým na začiatku roku 2009 sa to týkalo len sídliska Východ, 
dnes, začiatkom roka 2010 sa to týka už celého mesta. V tejto súvis-
losti opäť treba vyzdvihnúť podiel košického vedenia VVS a vedenia 
michalovského závodu v čele s Ing. Petríkom, ktorí k odstráneniu 
tohto problému prispeli najvýraznejšie. V súvislosti s vodovodmi 
a kanálmi bude v našom meste potrebné ešte vyriešiť niekoľko prob-
lémových úsekov kanálov. Veríme, že v tomto roku, aj vďaka výbor-
nej spolupráci, ktorú mesto a VVS majú, sa nám to spoločne podarí.

Som veľmi rád, že k ďalšiemu zveľaďovaniu a napredovaniu mesta 
prispeli v uplynulom roku aj iné subjekty. Treba poďakovať spoloč-
nostiam, ktoré tu vybudovali nové obchodné centrá a tým prispeli 
nielen k rozšíreniu služieb v meste, ale ponúkli tým aj nové pracovné 
príležitosti. Treba poďakovať spoločnosti Chemkostav za výstavbu 
krásneho športového stánku a v neposlednom rade cirkvám, ktoré 
v minulom roku dokončili výstavbu svojich chrámov.

Nielen investičné akcie prispievajú k rozvoju mesta, ale aj poduja-
tia, ktoré život v meste robia zaujímavejším a atraktívnejším, rovna-
ko ako podujatia a osobnosti, ktoré ho propagujú a reprezentujú. Aj 
v tomto smere bol život v meste v roku 2009 bohatý. Vrcholom boli 
jubilejné ročníky Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností, 
ale pozornosť si zaslúži aj množstvo nových i tradičných podujatí, 
akými boli Deň na poctu mesta, Horovov Zemplín, jarné i vianočné 
trhy, Srdce ako dar, Metamorfózy slova, kvalifikačný turnaj repre-
zentácií mladých hádzanárok, mestská športová olympiáda detí i se-
niorov, celý rad cirkevných podujatí, športových zápolení a podujatí 
organizovanými školami, spolkami a mnohými ďalšími inštitúciami. 
Všetkým, ktorí ich organizovali i všetkým, ktorí sa na nich aktívne 
zúčastňovali, patrí za to naše úprimné poďakovanie. 

Radosť nám, tak ako za posledné roky už tradične, robili mladí špor-
tovci, spevácky zbor Pro musica, súbor Slniečko, ktorí opäť dosiahli veľké, 
aj medzinárodné úspechy. Pozoruhodným úspechom je aj ocenenie Škola 
roka, ktorý ako najšportovejšia škola na Slovensku v kategórii chlapcov aj 
dievčat získalo Gymnázium Pavla Horova. Úspechy, aj medzinárodné, zís-
kali aj ďalší žiaci našich škôl vo vedomostných, umeleckých i športových 
súťažiach, čo nás opäť posilnilo v presvedčení, že do mládeže, do podpory 
aktivít s mládežou spojených sa investovať vypláca a že je to najúčinnej-
ší prostriedok v boji s negatívnymi spoločenskými javmi. K propagácii 
mesta prispeli v minulom roku aj významní hostia. V Michalovciach sme 
privítali všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov ako i ďalších pred-
staviteľov vlády, parlamentu i významných predstaviteľov cirkví. Zacho-
vali sme veľmi dobré vzťahy s našimi tradičnými partnerskými mestami 
a urobili sme kroky k nadviazaniu vzťahov s mestami ďalšími.

Pre toto všetko, vážené dámy, vážení páni, ako aj pre fakt, že sme opäť 
nemalou čiastkou prispeli aj k zlepšeniu technického vybavenia našej 
nemocnice, som presvedčený, že rok 2009 nebol pre naše mesto rokom 
zlým. Pravdou však je aj to, že nie všetko, čo sme chceli, sa nám zreali-
zovať podarilo. Aj my sme museli niektoré zámery vypustiť. Niečo, ako 
napríklad kanceláriu prvého kontaktu, sme vypustili vlastným rozhod-
nutím, niečo, ako napríklad výstavbu nového cintorína sme opäť kvôli 
Slovenskému pozemkovému fondu, museli oddialiť. Mrzí nás, že sa ne-
začala dostavba tržnice, rovnako ako skutočnosť, že sa oddialili aktivity 
súvisiace s rekonštrukciou nadjazdu a svetelnej križovatky pred ním. 

Mnohé z týchto problémov, ktoré nás všetkých trápia, nemáme, žiaľ, vo 
vlastných rukách, napriek tomu však verím, že urobíme všetko preto, aby 
sa procesy, ktoré s uvedenými problémami súvisia, minimálne rozbehli 
a ak to bude čo i len trochu možné, aby napredovali čo najrýchlejšie.

Rok 2009, vážení spoluobčania, bol aj rokom, o ktorom sa hovo-
rí, že bol super volebným. Zvolili sme si v ňom hlavu štátu, svojich 
zástupcov v európskom parlamente, predsedu a poslancov Košického 
samosprávneho kraja. Mňa veľmi teší, že všetky zo spomínaných vo-
lieb sme v meste organizačne zvládli bez chýb, že v súvislosti s voľbami 
sa v Michalovciach neobjavili problémy. Verím, že rovnaký priebeh, 
dúfam však, že s väčšou účasťou voličov, budú mať aj voľby, ktoré nás 
čakajú v tomto roku. Verím, že nás k volebným urnám príde čo najviac 
už v júni, kedy rozhodneme o tom, ktoré politické sily budú na Sloven-
sku štyri najbližšie roky vládnuť, a aj potom ku koncu roka, kedy roz-
hodneme o tom, kto bude v ďalších štyroch rokoch stáť v čele mesta, 
i to, kto z kandidátov sa stane poslancom mestského zastupiteľstva. 

V súvislosti s voľbami ďakujem všetkým vám, ktorí ste podporili 
moju kandidatúru na poslanca KSK i za hlasy, ktoré som od vás dostal. 
Vynasnažím sa urobiť všetko pre to, aby som vašu dôveru nesklamal.

vážení spoluobčania, milí Michalovčania!
Rok 2009 a s ním i prvé decénium tretieho tisícročia máme za se-

bou. Pred nami je rok 2010 so svojimi výzvami i úlohami. Bude to rok 
opäť veľmi ťažký, rok v ktorom ešte stále budeme pociťovať dôsledky 
krízy, no napriek tomu chceme aj v tomto roku urobiť čo najviac kro-
kov, ktorými by pokračoval proces rozvoja mesta. Chceme v ňom po-
kračovať vo väčšine začatých investičných aktivít, ale i začať aktivity 
nové, ktoré chceme realizovať najmä vďaka externým zdrojom. Chceme 
začať komplexnú rekonštrukciu I. a II. ZŠ, chceme začať rekonštrukciu 
Námestia slobody, rekonštrukciu a nadstavbu MMB, výstavbu nového 
cintorína a výstavbu chodníka z Hviezdoslavovej ulice do Topolian. 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím chceme výraznejšie investo-
vať do rekonštrukcie ciest a chodníkov v mestských častiach s prevahou 
rodinných domov. Verím, že budeme úspešní v projektoch, ktoré sme 
už podali, že budeme schopní reagovať na viaceré z očakávaných výziev 
na podávanie projektov z európskych či iných fondov. Popri tom chce-
me zachovať všetko, čo sa v živote mesta osvedčilo, vrátane všetkých 
podpôr a úľav, a to bez toho, aby sme zvyšovali dane, či iné poplatky.

Zámery a ciele roku 2010 sú smelé. Avšak, aj napriek očakávaným 
ťažkostiam, reálne a uskutočniteľné. Dúfam, že sa nám ich podarí 
naplniť, dúfam, že aj v poslednom roku tohto volebného obdobia sa 
nám podarí mesto v jeho napredovaní posunúť zas o niečo ďalej.

Chcem vopred poďakovať všetkým, ktorí sa na tom budú podie-
ľať. Ďakujem tiež každému, kto prispeje k tomu, aby spolunažívanie 
medzi nami bolo čo najpríjemnejšie. Každému dňu, tak ako nám 
radí Mark Twain, by sme v tomto roku, ale aj v živote vôbec, mali dať 
príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v našom živote. 
Nech tých najkrajších dní máme všetci čo najviac. 

Veľa šťastia všetkým, veľa radosti, lásky a porozumenia!
VILIAM ZáhorČák, primátor mesta

pokračovanie z 1. strany

Na prahu nového roka

Žijeme v hektickej dobe. 
O mladých ľuďoch sa hovorí, 
že sú nevšímaví, nezaujímajú 
sa o druhých, ale opakom býva 
pravda. Príkladom môžu byť 
žiaci CSOŠ sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach. Dvadsať štyri 
študentov našej školy sa 17. de-
cembra zapojilo do pouličnej 
zbierky Hodina deťom. Neodra-
dilo ich ani nepriaznivé a chlad-
né počasie.

Dobrovoľníci zbierali do oran-
žových pokladničiek a za príspev-
ky rozdávali nálepku a Hugov 
odznak. Každý darca dostal aj in-

formačný leták, aby vedel, na aký 
účel bude jeho príspevok použitý. 
Spolu vyzbierali a na účet Hodina 
deťom poukázali 12 211,50 €.

Aj touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať všetkým, kto-
rí sa zbierky zúčastnili. Veríme, 
že spolu s nami prežívajú radosť 
a pocit spolupatričnosti.

Tešíme sa každej pozitívnej 
odozve zo strany našich žiakov, 
učiteľov, majstrov a všetkých spo-
luobčanov. Je to úžasná odmena, 
pohladenie pre nás všetkých, kto-
rí sme prispeli Hodine deťom.

 Ing. Jozefína Javorská

hodina deťom

Staroba nie je choroba, len 
človek sa s ňou musí naučiť žiť. 
Týmto výrokom sa my, členovia 
Klubu dôchodcov 1-3 riadime.

V našom klube máme veľa 
pekných, veselých a poučných 
aktivít, ktoré podporuje aj vede-
nie mesta. Naša činnosť úspešne 
prospieva k spokojnému a šťast-
nému prežitiu jesene života.

Spomeniem dve spevácke sku-
piny Klubovanka a Vánok. Obe 
spríjemňujú svojím spevom život 
v klube i rôzne podujatia, ktoré 
organizuje mesto.

Najviac aktivít sme mali v ok-
tóbri – Mesiaci úcty k starším. Za-
čalo sa to vynikajúcou komédiou 

„Všetko najlepšie“. Prišla nás po-
zdraviť poslankyňa NR SR PhDr. 
Rošková aj RNDr. Sidivarová.

Vedenie mesta zorganizo-
valo kultúrny program, kde nás 
seniorov obdarovali karafiátom. 
Červený kríž pripravil besedu 
s primármi MUDr. Farkašom, 
MUDr. Rohoňom a MUDr. Po-
tockým na tému Choroby v seni-
orskom veku. Prišli nás pozdraviť 
a porozprávať o svojich plánoch 
aj MUDr. Biľo, MUDr. Makohus, 
Ing. Gejduš a Ing. Stričík.

Vyzývame všetkých seniorov 
mesta, nech si aj oni spestria je-
seň života.

M. hapáková, vedúca kD

klub dôchodcov pracuje

V polovici októbra sa v anglic-
kom meste Banbury konal už 58. 
ročník CIMES, medzinárodnej 
súťaže neprofesionálnych tvorcov 
filmových a zvukových nahrávok, 
ktorý usporiadala BSRA (British 
Sound Recording Association). 
Medzi desiatkou zúčastnených 
štátov nechýbalo ani Slovensko, 
ktoré okrem iných, reprezentoval 
aj Mgr. Alexander Bertič, učiteľ 
IV. ZŠ na Ulici Komenského 1 
v Michalovciach.

Prezraďte nám, v čom spočí-
vala vaša účasť na súťaži?

V Banbury som súťažil 
s krátkou filmovou paródiou na 
televízne reklamy pod názvom 
Kríza. Zároveň som v kategórii 
AUDIO nahrávok, v ktorej som 
nemal svoj príspevok, bol aj jed-
ným z členov poroty.

Z nedávnej minulosti viem, 
že vaše účinkovanie na podob-
ných súťažiach bolo viackrát 
veľmi úspešné. Ako pre vás do-
padol tento ročník?

Musím povedať, že dostať sa 
na vyššie priečky je stále ťažšie. 
Väčšina súťažiacich je zo „Zá-
padu“, kde je prístup k audio-
vizuálnej technike podstatne 
jednoduchší ako u nás. V kate-
górii VIDEO súťažilo 24 filmov 
a moja – naša Kríza nakoniec 
obsadila 3. miesto. Priznám sa, 
veľmi ma to potešilo.

Natočiť film, aj keď len krát-
ky, znamená obsiahnuť, počnúc 
nápadom, aj celý rad ďalších 
profesií...

Máte pravdu. Niekedy som si 
vystačil aj sám, ale zvyšujúce sa 
nároky si aj v tejto oblasti vyža-
dujú tímovú prácu. Preto by som 
sa rád za celú vytvorenú a ocene-
nú Krízu poďakoval mojim pria-
teľom J. Plutkovi, J. Čičatkovi, Š. 
Horňákovi, hercom K. Bertičo-
vej, J. Kačkošovi a J. Bardejovské-
mu, ako aj vedeniu a učiteľom IV. 
ZŠ, ktorí to za mňa v čase mojej 
neprítomnosti v práci s veľkým 
porozumením „zatiahli“.

kríza zabodovala
Michalovčan bol súťažiacim aj porotcom v Anglicku

Rehoľná spoločnosť oslá-
vila 150-te narodeniny! Mož-
no sa to zdá neuveriteľné, ale 
predsa reálne. Aj v tejto oslave 
významného jubilea je možné 
vnímať Božie požehnanie. Ak 
som si myslela, že rehoľný život, 
to sú múry kláštora a vo vnútri 
v istom zmysle obava: „Len aby 
som nestretol smrteľníka blú-
diaceho svetom, lebo mne svet 
nepatrí“, tak práve rehoľné spo-
ločenstvo saleziánov ma pre-
svedčilo o tom, že to tak nie je.

Narodeniny, to je oslava ži-
vota. A ten je darom od Boha. 
Saleziáni svojou spiritualitou 
tento život ponúkajú. Stačí tak 
málo, aspoň jedným očkom to 

postrehnúť. Široká saleziánska 
rodina, ktorá prišla komunitu 
saleziánov podporiť, je vníma-
vá a postrehla to. Toto jubileum 
oslávili 18. decembra slávnost-
nou svätou omšou, ktorú ce-
lebroval direktor strediska don 
Jozef Ragula so spolubratmi. Po 
omši nasledovalo agapé. Rok 
vďačnosti saleziáni ukončia 31. 
januára tohto roka, keď si v sláv-
nostnej atmosfére pripomenú 
úmrtie svojho zakladateľa don 
Bosca. Bohatá pastoračná čin-
nosť saleziánskej komunity je 
požehnaním pre naše mesto aj 
preto, že tu nechýba duch spo-
ločenstva.

Mgr. Ivana Mochorovská

saleziáni oslavovali

Vianoce sú čarovným časom, 
keď sa človeku dostáva dar – byť 
láskavejší, nežnejší, ľudskejší. Dar 
srdca, ktorý nemôže nechať ni-
koho ľahostajným k túžbam, že-
laniam, nádejam, starobou alebo 
i k zákernou chorobou poznače-
nému, ubolenému telu a duchu.

Spevácke skupiny z Klubu dô-
chodcov na Ul. obrancov mieru v 
Michalovciach Seniora – VÁNOK 
a mužská časť KLUBOVANKY 
uskutočnili v predvianočnom ob-
dobí sériu vystúpení v domovoch 
sociálnych služieb v Trebišove, 
Rakovci nad Ondavou a v Stráž-
skom. V takmer hodinovom 
programe sa vystriedali piesne, 
hovorené slovo, koledy a vinše, 
ale aj odovzdávanie darčekov. 

Ako aktívni účastníci týchto 
vystúpení sme sa ocitli vo zvlášt-

nom citovom stave, keď sa k náš-
mu spevu postupne pripájali niek-
torí klienti uvedených zariadení. 
Ale najviac nás dojalo, keď sme na  
záver našich vystúpení spoločne 
všetci spievali najznámejšiu kole-
du Tichá noc. Emócie na obidvoch 
stranách boli obrovské a niektorí z 
nás sa neubránili slzám dojatia. V 
takých momentoch sa v hlavách 
preháňajú všelijaké myšlienky, či 
už o svojom zdraví, o živote, o tom, 
že máme ešte svojich blízkych, že 
sme ešte tu... Neverím, že sa naše 
vystúpenia nepáčili aj Jemu.

Ďakujem touto cestou svojim 
kolegyniam a kolegom za nezištnú 
účasť na týchto vystúpeniach. Veľ-
ké ďakujem patrí Nadácii Orange, 
ktorá na projekt Krásne Vianoce 
želáme vám poskytla finančný dar.

 Vladimír Tatarko

čarovný čas Vianoc



� kulTúra – školsTVo

výstavy
s MOJOu duŠOu

výstava obrazov Jána Hlaváča
do 31. 1. 2010 – galéria MsKS

astrOnOMickÉ POZOrOvania 
Pre vereJnOsŤ               

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom:

 8. 1. o 17.30 hod.
13. 1. a 15. 1. o 17.30 hod.
20. 1. a 22. 1. o 17.30 hod.

8. – 9. 1. piatok, sobota - 19,00 hod.  
10. 1. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.   
vianOčná kOleda USA / 2009 /97 min./
/rodinný film/ Premiéra
Ebenezer Scrooge (JIM CARREY) začína svoje vianočné sviat-
ky mizerne ako zvyčajne, štekajúc na svojho oddaného úradníka 
(GARY OLDMAN) a veselého synovca (COLIN FIRTH). Ale 
keď ho duchovia Vianoc minulých, prítomných a tých, ktoré ešte 
len prídu, vezmú na cestu, ktorá mu otvorí oči, starý Scrooge síce 
neochotne, ale predsa priznáva, že je načase otvoriť si srdce a na-
praviť chyby minulosti, kým nie je príliš neskoro…
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 10 rokov Slovenský dabing

13. – 14. 1. streda, štvrtok - 19,30 hod. 
líŠtičky SR / ČR / ÍRSKO / 2009 /83 min./
/dráma/ Premiéra 
Líštičky sú filmom o závisti, žiarlivosti, zrade a závislosti, ale 
hlavne o vzájomnej sesterskej láske a odpúšťaní. Film od produ-
centa oscarovej snímky ONCE. 
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov 
 Slovensko-anglická verzia s českými titulkami

15. – 17. 1. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.  
klOny    USA /90 min./                                                  
/akčný/ Premiéra 
Ľudia rezignovali na priame medziľudské kontakty a všetku ko-
munikáciu a interakciu zažívajú prostredníctvom klonov - do-
konalých, príťažlivo vyzerajúcich, na diaľku ovládaných robotic-
kých kópií, ktoré majú nahradiť človeka v reálnom živote. 
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky  

17. 1. nedeľa – 16,00 hod.
G–FOrce: veĽMi ZvláŠtna JednOtka USA / 2009 /89 min./
/rodinná akčná komédia/
Ľudstvo od nepamäti využívalo zvieratá k výzvedným a špionáž-
nym účelom. Tentoraz však špionážny výcvik dostali - morské 
prasiatka.
Vstupné: 2.20€     Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

20. – 21. 1. streda, štvrtok - 19,30 hod. Premiéra
ParanOrMal activity  USA / 2007 /86 min./
/horor/
Horor Paranormal Activity už niekoľko týždňov privádza svojou 
hrôzou do šialenstva divákov po celom svete. A nie je vôbec po-
trebné, aby tiekla krv. . 
Vstupné: 2.50€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

DVa TÝžDne V kulTúre

hvezdáreň

S p o m i e n k y

michalovčan informuje
VíTame meDzi nami našich najmenších:

Charlotte Ria Zimová
Nina Ozimyová

Petra Pirčová
Alexandra Somogyiová

Vladimír Seman
Marianna Buchlaková

Petra Prostaková

Dotĺklo šľachetné srdce – ostal iba žiaľ ...
15. decembra nás opustil náš drahý 

manžel, otec, dedko

ŠteFan PaĽOvčík

Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho prišli 
vyprevadiť na jeho poslednej ceste, 

za slová útechy a kvetinové dary.

manželka, synovia a dcéra s rodinami

V Základnej škole na 
Krymskej ulici sa 18. decembra 
konala milá slávnosť. Otvorili 
sme Tvorivú dielňu. Pásku sláv-
nostne prestrihol primátor mes-
ta V. Záhorčák a riaditeľ školy J. 
Porvaz. Tvorivá dielňa vznikla 
vďaka projektu vypracovanému 
učiteľkou E. Remákovou a za 
finančnej podpory Nafta a. s. 
Pretože dielňa vznikala v pred-
vianočnom období a otvorenie 
sa tiež nieslo v tomto duchu, 
nájdeme tu množstvo drobností 

s vianočnou tematikou – ozdoby 
na stromček zo sadrových od-
liatkov, vianočné ikebany. Tvori-
vá dielňa predpokladá, že bude 
spolupracovať aj s rodičmi a šir-
šou verejnosťou. Záujemcovia sa 
budú môcť naučiť rôzne techniky 
prípravy umeleckých predmetov. 
Naša škola dlhodobo obsadzuje 
vo výtvarných svetových i sloven-
ských súťažiach popredné miesta 
a dielňa poskytne možnosť seba-
realizácie nadaným žiakom. 

Mgr. A. Bučková

Tvorivá dielňa v škole

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 14. januára 2010 sa dožije 

jubilejných 50. narodenín

ĽudOvít ZwinGer

K tomuto krásnemu jubileu mu 
srdečne a s láskou blahoželajú

rodičia, brat Marián s rodinou 
a ostatná rodina

spoločenská rubrika

Mnohé z týchto diel repre-
zentujú tvorbu významných 
výtvarných umelcov, v našich 
zbierkach prevažne východoslo-
venských významných malia-
rov, sochárov a grafikov, tvorcov 
umelecko-remeselných pred-
metov, dosahujúcich výrazné 
výtvarné kvality.

V posledný deň roka mú-
zeum otvorilo ďalšiu „trinás-
tu komnatu“. Výber z fondu 
umeleckej histórie predstavuje 
diela získané od 60-tych rokov, 
s prevahou diel vytvorených 

v 60-tych až 80-tych rokoch. 
Mnohé z nich sa doposiaľ nedo-
stali k verejnosti. Veríme však, 
že všetky diela autori tvorili 
v snahe predstaviť svoju tvor-
bu, poskytnúť estetický zážitok 
divákovi citlivému a vníma-
vému k výtvarnému umeniu, 
spríjemniť prostredie, ktoré nás 
obklopuje, chtiac – nechtiac 
pôsobiace a ovplyvňujúce náš 
život, vytvárajúce pocit pokoja, 
harmónie, či diela, ktoré svojou 
maliarskou výpoveďou nás núti 
zamyslieť sa. Je to umenie, čo 

vnáša poznanie, krásu a radosť 
do nášho života.

Pri príležitosti silvestrovskej 
vernisáže Zemplínske múzeum 
v Michalovciach ocenilo za ve-
decký prínos a spoluprácu pri 
poznávaní zemplínskeho regi-
ónu dominikána a univerzitné-
ho profesora v Ríme Miroslava 
Konstanca Adama a prekvape-
ním bol ďakovný list za  dlhoroč-
nú účasť na našich podujatiach 
pre jedného z našich stálych 
návštevníkov a priaznivcov.

 Mgr. Dana Barnová

silvestrovská vernisáž 
Múzeá a galérie a predovšetkým ich depozitáre skrývajú množstvo zbierok, ukryté v od-
ľahlých priestoroch po desaťročia. Na miestach, kde návštevník prirodzene nemá prí-
stup. Snahou múzea je nielen získavať, chrániť a spracovávať tieto vzácne doklady našej 
minulosti, ale aj zviditeľniť ich, umožniť k nim prístup verejnosti.

Hedviga Galléová, 85-ročná 
Ján Eštok, 61-ročný 
Juraj Hrabský, 68-ročný 
Barborka Štefančíková, 24-ročná 
Anton Rosocháč, 82-ročný 
Štefan Paľovčík, 74-ročný 
Anna Dacková, 78-ročná 
Jozef Modrák, 56-ročný 
Ján Poľaško, 70-ročný 
Daniela Langová, 48-ročná 
František Oravec, 34-ročný 
Anna Hlochová, 94-ročná 
Marián Kiškovač, 27-ročný 
Magdaléna Kehlová, 80-ročná 

naVžDy sme sa rozlúčili s TÝmiTo občanmi nášho mesTa

Dňa 16. januára uplynú 
štyri smutné roky,

kedy od nás navždy odišiel náš drahý
manžel, otec a dedo 

radislav stlOukal

Mali sme Ťa radi a chýbaš nám

Tvoja rodina

Galéria mestského kultúr-
neho strediska sprístupnila vý-
stavu výtvarníka Jána Hlaváča 
ml. Autor prostredníctvom 
abstrakcie veľmi výrazne za-
chytáva to, o čom je život.  Ab-
strakcia vo všeobecnosti odráža 
myslenie a cítenie autora, ktorý 
sa týmto spôsobom zdieľa s mi-
lovníkom výtvarného umenia. 
Zdieľanie v tomto zmysle slova 

môže a nemusí byť rizikom. 
Autor sa tak môže stretnúť 
s pochopením, ale aj odmietnu-
tím. Aj táto realita je súčasťou 
komunikácie, ktorá nechýba 
ani výtvarnému prejavu. Expo-
zícia je zostavená z olejomalieb 
a voskovej techniky. Do sveta 
komunikácie prostredníctvom 
abstrakcie môžete vstúpiť do 
konca mesiaca.                   miva

komunikácia v abstrakcii

Knižnica Gorazda Zvonické-
ho je verejnou knižnicou, ktorá 
svojou činnosťou a podujatiami 
reaguje na všetky udalosti počas 
roka. 

Najkrajšími sviatkami roka 
sú Vianoce a tie v knižnici ne-
smeli chýbať.

Začali sme Ondrejom a priví-
tali žiakov II. ZŠ, ktorí sa dozve-
deli niečo o zvykoch na Ondreja 
a v rámci tvorivej dielne pripra-
vili rôzne vianočné ozdoby, ike-
bany, ktorými sa spolu s našimi 
knihovníčkami prezentovali na 
Vianočných trhoch, kde sme 
tiež nesmeli chýbať. V uličke re-
mesiel ste okrem spomínaných 
vianočných ozdôb mohli nájsť 
aj širokú ponuku kníh z nášho 
fondu, ktoré sme za dobrovoľný 
príspevok ponúkali návštevní-
kom trhov.

...A ČOM KU JAŠĽIČKOM 
PUTUJEME A KOMU TAM 
KOLEDOVAC AJ VINČO-
VAC  BUDZEME - na podujatí 
pod týmto názvom sa prezento-
vali deti materských škôl v ko-

ledovaní a vinšovaní v zemplín-
skom nárečí. Pozdravil ich aj 
predseda literárnej spoločnosti 
Pravé orechové Ľubomír Szabo.

Spolupráca s Domovom so-
ciálnych služieb ANIMA a Det-
ským domovom v Michalov-
ciach sa stáva tradíciou. Klienti 
ANIMI v spolupráci so ZUŠ sa 
predstavili Vianočnou rozpráv-
kou a deti detského domova 
si zasúťažili v spievaní via-
nočných kolied. Na obidvoch 
podujatiach panovala dobrá 
nálada a získali si veľa priaz-
nivcov. Vyvrcholením Vianoc 
v knižnici bolo priblíženie via-
nočných zvykov na Zemplíne. 
Pričinili sa o to študenti Cir-
kevnej strednej odbornej školy 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach pod vedením P. Steinera 
vo vianočnom pásme pod ná-
zvom VIĽIJA-KRAČUN, ZVY-
KY DÁVNEJ MINULOSTI. 
Vianočnú atmosféru dopĺňala 
vôňa vareného vínka a vianoč-
ných perníkov.

Mgr. Marianna Maruničová

Vianoce v knižnici

Cirkevná základná škola 
sv. Michala sa úspešne zapojila 
do programu celoživotného vzde-
lávania – COMENIUS – školské 
partnerstvá. Cieľom projektu 
je zapojiť sa do medzinárodnej 
spolupráce škôl aj výmena žia-
kov medzi školami. Škole bola 
schválená výška grantu 25 000 €. 
Do projektu je zapojených 7 škôl 
z týchto miest: Chorzow (Poľsko), 
Mersin (Turecko), Sofia (Bulhar-
sko), Vana-Kuuste (Estónsko), 
Zaragoza (Španielsko), Livorno 
(Taliansko) a naša škola.

Začiatkom decembra sme 
uskutočnili prvú medzinárodnú 
výmenu do Chorzowa v Poľsku, 
ktorej sa zúčastnilo šesť detí 
pod vedením dvoch pedagógov. 

Okrem toho, že sme si pozreli 
vyučovací proces v škole, zdo-
konaľovali sme sa v konverzácii 
v anglickom jazyku. Navštívi-
li sme pamätihodnosti mesta 
Chorzow, baňu strieborných 
rúd, rodný dom Karola Wojtylu 
a zámok poľských kráľov Wa-
vel v Krakowe. Toto je len jeden 
z projektov do ktorých sa škola 
zapája. CZŠ predstavuje alterna-
tívu k obecným školám. V mes-
te, na Užhorodskej ulici pôsobí 
od roku 1992. Je to katolícka 
škola rodinného typu – škola pre 
všetky deti, ktorých rodičia chcú 
vychovávať v katolíckom duchu. 
Špecializuje sa na výuku cudzích 
jazykov a informatiky už od 1. 
ročníka.                       Š. korinok

projekt comenius

kde sa vzal, tu sa vzal, 
v našej triede zrazu stál.
Anjel dobrých srdiečok
zletel z neba priamo k nám.

Celé utorkové vyučovanie 
pred Vianocami bolo v Zá-
kladnej škole na Školskej ulici, 
už len akousi bodkou za akti-
vitou, ktorú sme plnili od 1. 
decembra. V rámci školské-
ho a triedneho projektu nás 
v ten deň navštívil už deťom 
známy pirát Karol, ktorý nám 

priniesol z Vianočných ostro-
vov jedličku. Tá však nemala 
ozdoby. My sme sa rozhodli 
ozdobiť túto jedličku dobrými 
skutkami detí. Myslím, že sa 
nám to podarilo. K deťom 
prišiel anjel DOBRÝCH SR-
DIEČOK. Spoločne sme jed-
ličku odzdobili. Deti si svoje 
ozdoby s dobrými skutkami 
vzali domov, aby si ich zave-
sili na vianočný stromček vo 
svojich rodinách. 

Mgr. Mária Schumerová 

anjel navštívil prváčikov

Na prvý sviatok vianočný 
v Zborovej sieni reformované-
ho michalovského kostola sa 
uskutočnil vianočný koncert 
kresťanskej mládeže. V zaplne-
nej sieni zneli vianočné koledy 
a piesne viery. Jednotlivé vystú-
penia slovne uvádzali mládež-
níčky Marta Gajdošová a Vierka 
Šoltesová, predstavili účinku-
júcich a ich piesne. Koncert 
otvoril kurátor michalovského 

reformovaného zboru Ing. Ja-
roslav Bánoci. V úvode vystú-
pila reformovaná predskupina, 
v zložení: Jakub Tichý, Ing. Juraj 
Tichý, Ján Dziak a Ing. Jaroslav 
Bánoci, ktorá inštrumentálne 
zaujímavo predstavila šiesty 
žalm z nášho spevníka.

Vianočný koncert nás po-
vzbudil a umocnil sviatočnú 
atmosféru.

Juraj Gajdošoci

koncert mládeže
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DVa TÝžDne V šporTe
Florbal

Fbk v.kaPuŠany – tiGri Zalužice
21. 1. 2010, 18. 00 hod.

O POHár PriMátOra Mesta MicHalOvce
I. ročník mestskej florbalovej ligy mužov – 2. kolo

Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

háDzaná
Hk iuventa – J. Hradec

WHIL žien - 12. kolo, 16. 1. 2010, 18. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

ĽaDoVÝ hokej
Hk dukla – trebiŠOv

I. liga mužov – 35. kolo, 8. 1. 2010, 18. 00 hod.

Hk Mládež – bardeJOv
I. LS/MŽ „B“-19. kolo, 9. 1. 2010, 9. 00 hod. a 11. 30 hod.

Hk Mládež – PieŠŤany
I. liga juniorov, 9. 1. 2010, 14. 00 hod.

Hk Mládež – dubnica
I. liga juniorov, 10. 1. 2010, 10. 30 hod.

Hk Mládež – tOPOĽčany
I. liga juniorov, 16. 1. 2010, 14. 00 hod.

Hk Mládež – senica
I. liga juniorov, 17. 1. 2010, 10. 30 hod.

Hk dukla – bardeJOv
I.liga mužov-38. kolo, 17. 1. 2010, 17. 00 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

soFTTenis  
O POHár PriMátOra Mesta MicHalOvce

II. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
Finálová časť o 1. – 6. miesto-1. kolo, 14. – 15. 1. 2010, 17. 00 a 19. 00 hod.

O umiestnenie 7. – 14. miesto-1. kolo, 12. – 14. 1. 2010, 
17. 30 a 18. 00 hod., 2. kolo, 19. 1. 2010, 17. 30 hod.  
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

sTolnÝ Tenis
Škst b  – stk slávia sObrance

III. liga mužov Juh-12. kolo, 10. 1. 2010, 10. 00 hod.
 

Škst a – Mstk tvrdOŠín a
I. liga mužov-8. kolo, 16. 1. 2010, 16. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

Volejbal
O POHár PriMátOra Mesta MicHalOvce

II.ročník mestskej volejbalovej ligy SŠ 
Chlapci-10. kolo, 14. 1. 2010   14. 00 a 14. 30 hod.

O POHár PriMátOra Mesta MicHalOvce
I. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 

Zmiešané družstvá mužov a žien – 6. kolo, 19. – 21. 1. 2010, 
16. 00 – 19. 30 hod.

 Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342 

Tenis
tenisOvý turnaJ dOrastencOv 

9. – 11. 1. 2010, 8. 00 hod.
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

šach
ZeMPlín MicHalOvce – reinter HuMennÉ

II. liga mužov sk. D-6. kolo, 9. 1. 2010, 9. 00 hod.

ZeMPlín MicHalOvce – ŠO tJ slávia uPJŠ kOŠice b
I. liga mužov sk. Východ-7. kolo

Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968, 17. 1. 2010, 9. 00 hod.

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom

• Upracem byt, dom – Michalovce a okolie. Cena dohodou.
	  0910 342 298, 056/64 97 084
• Predám nadštandardný zrekonštruovaný byt v OV s 3 obytnými 

miestnosťami (60 m2) na 2/3 poschodí vo výbornej lokalite na 
sídlisku JUH Ul. J. Murgaša. Dostupnosť hypotekárneho úveru! 
Cena dohodou.  0911 313 757

• Predám 2-izbový tehlový byt v Michalovciach na Ulici prof. 
Hlaváča. Byt je v pôvodnom stave. Cena 30 000 €. 

  0905 809 918
• Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej pri cintoríne. Suma 

20 € mesačne.  0908 435 573
• Predám harmoniky (gombíkové) – 2 ks. 
  0917 472 310
•  Priestory na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
  0915 864 655

Ako už býva zvykom, v zá-
vere roka na výročnej členskej 
schôdzi (VČS) v Najstaršom mi-
chalovskom Klube slovenských 
turistov (NM KST) zhodnotili 
svoju činnosť za uplynulý rok.

Turisti mali naplánovaných 
tak isto ako vlani 22 akcií, z kto-
rých sa až 5 neuskutočnilo vo 
veľkej miere kvôli nepriaznivému 
počasiu hlavne v jeseni, ale aj pre 
nezáujem o zahraničnú cyklotú-
ru. Šesťkrát sa však uskutočnili 
neplánované túry. Najúspešnej-
šou akciou bolo putovanie Su-
chou nohou po Bodrogu (sep-
tember), prechod Strihovským 
sedlom (apríl), či túra Slánskymi 
vrchmi z Dargova na hrad Sla-
nec (marec). Cykloturisti boli 

najviac spokojní s účasťou na 31. 
slovenskom zraze cykloturistov 
na Domaši (august), na ktorý sa 
dopravili na svojich bicykloch. 
Vydarený bol aj 3-dňový 3. regi-
onálny letný zraz v Remetských 
Hámroch (jún), či už čo sa týka 
účasti, viac ako polovica našich 
členov, alebo aj viacerých pek-
ných túr. Medzi najaktívnejších 
členov v NM KST TJ Turista sa 
zaradili B. Ferková, O. Hasáko-
vá, L. Kanóc, M. Štefanský, M. 
Baloghová, či A. Hasák, ktorému 
aj Výkonný výbor Klubu sloven-
ských turistov (KST) v Bratislave 
udelil zlatý odznak KST za dlho-
ročnú obetavú a významnú prácu 
na prospech rozvoja turistiky.

Turisti bilancujú

Na zmeny skutočností rozhodu-
júce pre daňovú povinnosť, kto-
ré nastanú v priebehu zdaňova-
cieho obdobia, sa až na výnimky 
neprihliada (dražba).

Ak daňovník spĺňa podmien-
ky oslobodenia od dane z nehnu-
teľnosti, je povinný si ich uplat-
niť v daňovom priznaní v lehote 
na podanie daňového priznania. 
Daňovník je povinný v priebehu 
zdaňovacieho obdobia oznámiť 
správcovi dane mestu Michalovce 
skutočnosti rozhodujúce pre vznik 
alebo zánik daňovej povinnosti 
a každú zmenu týchto skutočnos-
tí do 30 dní odo dňa, keď tieto 
skutočnosti alebo zmeny nastali 
(predaj, dedičstvo, stavebné úpra-
vy a pod.). K daňovému priznaniu 
k dani z nehnuteľnosti je potrebné 
predložiť doklad preukazujúci na-
dobudnutie nehnuteľnosti, vlast-
níctvo, povolenie stavby, list vlast-
níctva, stavebné povolenie, ko-
laudačné rozhodnutie, darovaciu 
zmluvu, osvedčenie o dedičstve. 

Zníženie dane zo stavieb a by-
tov si môžu uplatniť občania po-
berajúci dávku v hmotnej núdzi, 
na základe žiadosti daňovníka, 
ktorej súčasťou je platné rozhod-
nutie. U daňovníkov nad 70 rokov 
správca dane zníženie započíta bez 
uplatnenia nároku pri výrube dane 
za príslušné zdaňovacie obdobie.

Poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady 

Tak ako pri dani z nehnuteľ-
nosti ani pri poplatkoch za od-
pady mesto Michalovce nezvy-
šovalo sadzbu poplatkov. 

Ohlásenie z poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady, ako aj všetky zme-
ny je poplatník povinný podať 
do 31. januára a tiež doložiť do-
klady k vykonaniu zmien a úľav 
(potvrdenie od zamestnávateľa, 
o štúdiu, o zaplatení v inej obci, 
Jánskeho plakety, ZŤP a pod.).

Fyzická osoba podáva ohlá-
senie len vtedy, keď nie je prihlá-
sená na trvalý alebo prechodný 
pobyt a užíva nehnuteľnosť 
na území mesta. Občania pri-
hlásení na trvalý alebo prechod-
ný pobyt ohlásenie nepodávajú. 

VZN umožňuje zníženie po-
platku pre poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi, po predložení 
platného rozhodnutia poplatní-
kom, držiteľovi Jánskeho plakety, 
po predložení platného dokladu 
držiteľa, ZŤP osoby po predlože-
ní preukazu, občanom nad 70 ro-
kov veku automaticky bez uplat-
nenia nároku a v idividuálnych 
prípadoch z dôvodov osobitného 
zreteľa po prehodnotení žiadosti. 

Odpustenie poplatku platným 
VZN je možné u novorodencov 
za rok v ktorom sa narodili, ak 
občan preukáže hodnoverným 
dokladom, že sa viac ako 90 
po sebe nasledujúcich dní zdr-
žuje mimo trvalého pobytu, štu-
duje alebo pracuje na území Slo-
venskej republiky, doloží doklad 
o štúdiu alebo o zamestnaní.

Vyrúbenie daní a poplatkov, 
doručovanie a úhrada 

Mesto Michalovce po spraco-
vaní podkladov zasiela platobný 
výmer o dani z nehnuteľnosti 
a poplatku za TKO v zaužíva-
nom termíne v mesiaci máj, do-
poručene osobným doručením 
do vlastných rúk daňovníka, 
v prípade neprevzatia zásielka je 
doručovaná poštou.

Úhradu poplatku je možné 
vykonať po doručení platobné-
ho výmeru poštovou poukážkou 
na pošte, platbou priamo v po-
kladni MsÚ, prípadne banko-
vým prevodom.

JUDr. Gabriela Štefanová
Súčasťou VZN je aj daň 

za užívanie verejného priestran-
stva. (pokračovanie v budúcom 
čísle Michalovčana)

Daňová povinnosť...

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v objektoch na:
 
A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach 
 (budova B MsÚ Michalovce)
B) Ul. obrancov mieru č. 4 v Michalovciach 
 (malometrážne byty) 
C) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach 
 (základná umelecká škola) 
D) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola) 
E) Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach  (bývalé SOU stavebné)
F) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (materská škola) 
G) Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (základná škola) 
H) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach 
 (bývalá ubytovňa Zekon – prízemná časť) 
I) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv) 
J) Ul. borovicovej č. 1 v Michalovciach (bývalá materská škola)
K) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (nová športová hala)  

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 

20. 1. 2010 do 12,00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Po krátkej prestávke cez sviat-
ky pokračovala 1. hokejová liga 
3. januára ďalším kolom. Micha-
lovská Dukla sa predstavila na 
domácom ľade a privítala celok 
DETVY. Stretnutie vyhrala Duk-
la 4:6. Pričinili sa o to KARLOV 
a MIĽOVČÍK po 2 góly a po jed-
nom pridali STRÍŽ, MACH. Do-
posiaľ získali už 38 bodov a patrí 
im 10 miesto v tabuľke.

Cieľom Dukly je obsadiť po 
základnej časti umiestnenie do 
ôsmeho miesta. Už dnes (pia-
tok 8. januára) ich čaká ďalší 
zápas a znovu v domácom 
prostredí. Privítajú o 18.00 
hod. v zemplínskom derby su-
sedov z TREBIŠOVA. V nede-
ľu 10. januára pocestujú na ľad 
do Prešova.

ka

Dnes na derby

S prípravou na jarnú časť 1. 
ligy začali 5. januára aj futba-
listi MFZ Zemplín Michalovce 
pod vedením trénera Vladimí-
ra RUSNÁKA. V príprave je 26 
hráčov. Káder v závere prípravy 
sa vykryštalizuje. Budú trénovať 
v domácom prostredí a súčasťou 
prípravy by malo byť aj sústrede-
nie na Zemplínskej šírave. Súťaž 

sa začína už 27. februára a Mi-
chalovce sa predstavia v Zlatých 
Moravciach. O týždeň neskôr 
privítajú doma TRENČÍN.

V rámci prípravy odohrajú 
aj prípravné stretnutia. Až v pr-
vom sa predstavia 16. januára 
v Prešove proti účastníkovi Cor-
goň ligy. Potom odcestujú na 
dvojzápas do Maďarska.          ka

Futbalisti v domácom 
prostredí

pokračovanie z 1. strany

Účastník WHIL, hádzanár-
ky michalovskej IUVENTY vy-
užívali prestávku v súťaži kvôli 
reprezentácii na prípravu na 
nastavajúce majstrovské zápo-
lenia. Odohrali aj štyri príprav-
né zápasy. Najprv na Ukrajine 
v Užhorode zvíťazila Iuventa 
dvakrát 30:40 (15:21) a 28:32 
(14:16). Za ďalším dvojzápasom 
cestovali do Rumunska – do 
Klužu. Prvý zápas sme prehrali 
36:33 (18:17). Najviac gólov dala 
Basireva 12/3, Skľaruková 6.

Aj v druhom zápase prehra-
li Michalovce tentoraz iba tes-
ne 35:34, keď vyhrávali polčas 
14:17. Už v sobotu 9. januára 
odohrajú dievčatá ďalšie maj-
strovské stretnutie. Predstavia 
sa v Českej republike – v Zlí-
ne. Potom ich čaká séria troch 
zápasov v domácom prostredí 
v termínoch 16., 23. a 30. ja-
nuára, postupne Jindřichuv 
Hradec, Trenčín a Veselí nad 
Moravou.

ka

iuventa v príprave

Basketbalisti 1. BK Michalov-
ce úspešne skončili zápolenia v 1. 
lige. Skončili na druhej priečke. 
Uhrali 10 zápasov a iba štyrikrát 
prehrali. Postúpili do kvalifiká-
cie ôsmich celkov o postup do 
extraligy. Prvý dvojzápas odo-
hrajú v hlavnom meste Sloven-
ska v Bratislave 16. januára na 
KARLOVKE. Doma ich uvidíme 

30. januára v zápase s košickou 
TECHNIKOU. V skupine je cel-
kom 8 družstiev – po štyri celky 
z východnej a západnej skupiny. 
Potom ich znovu uvidíme doma 
v polovici februára v dvojzápa-
se s ROŽŇAVOU a SPIŠSKOU 
NOVOU VSOU. Verme, že sa 
basketbalistom bude dariť a vy-
túžený postup si vybojujú.       ka

boj o extraligu

pokračovanie v budúcom čísle 

Na snímke júlový zraz turistov v Senici. 


