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Rokovanie otvoril primátor 
mesta Viliam Záhorčák. Po úvod-
ných bodoch a voľbe návrhovej 
komisie sa poslanci zaoberali 
správami o prijatých uzneseniach 
MsR, plnení uznesení mestského 
zastupiteľstva a riešení interpe-
lácií poslancov predložených na 
ostatnom zasadnutí MsZ. Hlavná 
kontrolórka Ing. Marta Bobov-
níková informovala poslancov o 
svojej činnosti v II. polroku 2009.

Potom už mestskí zákono-
darcovia rokovali o jednom 
z najzávažnejších dokumentov, 
keď diskutovali o návrhu Zásad 
hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom Mesta Michalovce. Do 
nových zásad sa zapracovali do-
teraz neobsiahnuté ustanovenia 
novelizácie Zákona o majetku 
obcí a rovnako námety a podnety 
získané počas takmer päťročnej 
aplikácie nateraz platných zásad 
hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta. Poslanci po širokej 
diskusii nové zásady hospodáre-
nia s majetkom mesta schválili.

Aj ďalší bod programu úzko 
súvisel s touto problematikou 
a jeho schválením poslanci 

umožnili uplatňovanie Štatútu 
výberovej komisie na prenájom 
nebytových priestorov a pozem-
kov v Michalovciach.

Na programe zasadnutia boli 
potom ďalšie legislatívne body. 
Jedným z nich bol návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia 
o pešej zóne v meste Michalov-
ce, ktorým sa upravili pravidlá 
pre prevádzku, správu a doprav-
ný režim pešej zóny.

Nasledovalo Všeobecne zá-
väzné nariadenie o letných te-
rasách na území mesta, ktorým 
dochádza k úprave doby pre 
prevádzkovanie letných terás od 
1. apríla do 31. októbra. 

Poslanci schválili jednomy-
seľne aj VZN o prevode vlastníc-
tva bytov a nebytových priesto-
rov v bytových domoch na Ulici 
mlynskej a dodatok k všeobecne 
záväznému nariadeniu o nájme 
bytov.

Náčelník mestskej polície 
JUDr. Kudroč zastupiteľstvu 
predložil správu o stave verejné-
ho poriadku, činnosti mestskej 
polície a stave kriminality na 
území mesta za rok 2009, v kto-

rej sa okrem iného konštatuje, 
že mestská polícia svojou kaž-
dodennou prácou napomáha 
k väčšej bezpečnosti a lepšiemu 
poriadku v meste.

Nasledovalo vyhodnotenie 
činnosti mestského kultúrne-
ho strediska za rok 2009 a plán 
jeho hlavných aktivít na rok 
2010, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. 

Súčasťou programu roko-
vania boli aj informácie o stave 
a pripravovanej modernizácii 
tepelného hospodárstva. Volení 
zástupcovia odobrili na rekon-
štrukciu teplovodov v roku 2010 
sumu 248 tisíc eur a na výmenu 
čerpacej techniky 85 tisíc eur.

Zasadnutie pokračovalo pre-
rokovaním výsledkov výberových 
konaní na prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlast-
níctve mesta a schválením majet-
koprávnych záležitostí. V závere 
ešte poslanci schválili udelenie 
titulu Čin roka navrhnutým jed-
notlivcom a kolektívom. Potom už 
nasledovali interpelácie poslancov 
a úplný záver patril diskusii.

Iveta Palečková

poslanci schválili nové
zásady hospodárenia

Na svojom riadnom XX. zasadnutí sa stretlo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 23. 
februára 2010 v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Na rokovanie mali poslanci pri-
pravených takmer tridsať bodov.

Organizátorom je predmeto-
vá komisia informatiky na GPH. 
Cieľom súťaže je podporovať 
vzdelávanie žiakov a študentov 
regiónu v oblasti informatiky 
a programovania, pomáhať mo-
tivovať žiakov študovať tieto ťaž-
ké predmety na školách a rozví-
jať logické myslenie a tvorivosť 
žiakov. 

Zápolenie oficiálne otvoril 
Rudolf Gadomský, riaditeľ ško-
ly. Súťažilo sa v dvoch kategóri-
ách mladší žiaci – 8. a 9. ročník 
ZŠ a starší žiaci – 1. a 2. ročník 
SŠ a v dvoch kolách. V prvom 
kole bolo úlohou súťažiacich 
naprogramovať pre postavičky 
z rozprávky v prostredí jazyka 
Imagine obrázky podľa predlohy 
- hviezdičky, špirály, farebné zá-
vesy a naprogramovať blikajúci 
semafor. V ďalšej časti súťažiaci 
riešili logické úlohy a hádanky 
na papier mimo počítačov.

Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov 
a študentov z michalovských zá-
kladných škôl, osemročného 
gymnázia a z usporiadateľskej 
školy. Na víťazov čakali vecné 
ceny, ale ani porazení neodišli 

naprázdno. Každý z nich dostal 
sladkú pochúťku a drobnosť 
v podobe programátorského ča-
sopisu.

Výsledky súťaže:
Mladší žiaci: 1. miesto, Mar-

tin Fantazír, Osemročné gym-
názium, Ľ. Štúra 26, 2. miesto, 
Michal Štefančík, Osemročné 
gymnázium Michalovce, Ľ. Štú-
ra 26, 3. miesto, Andrej Barna, 
Osemročné gymnázium Micha-
lovce, Ľ. Štúra 26.

Starší žiaci: 1. miesto, Juraj 
Major, Osemročné gymnázium 
Michalovce, Ľ. Štúra 26, 2. miesto, 
Peter Mikolaj, Gymnázium Pavla 
Horova Michalovce, 3. miesto, 
Roman Kočan, Gymnázium Pav-
la Horova Michalovce.

Tento ročník bol veľmi dobre 
organizačne zvládnutý. Aj v ná-
ročnej situácii s priestormi školy, 
organizácia bežala ako hodinky. 
Výsledky ukazujú, že programo-
vanie v Imagine na základných 
školách ešte nemá dlhšiu tradí-
ciu a možno ani motiváciu. Ve-
ríme, že výchova programátor-
ských talentov na Zemplíne sa 
zintenzívni a aj táto súťaž bude 
oporou pre učiteľov. Podrobnos-
ti o súťaži: http://www.gphmi.
sk/igepehaboj.html. 

RNDr. Mária Spišáková

programátorská súťaž na Gymnáziu p. horova

Mesto Michalovce Vás pozýva 
na stretnutie s

Doc. JUDr. Pavlom Kandráčom, CSc.
Ombudsmanom SR

Verejný ochranca práv navštívi naše mesto 
a stretne sa s občanmi

11. marca 2010 o 15. hodine
v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce

Daňový úraD MICHaLovCE
usporiada 

10. 3. 2010 (v stredu) od 9.30 do 11.30 hod. 
v zasadačke DÚ na 1. poschodí 

konzultačný deň 
k vyplňovaniu daňových priznaní 

na dani z príjmov fyzických osôb typu „A“ a „B“

v zmysle z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov 

Súťaže IGePeHa boj v programovaní sa zúčastnili žiaci a študenti micha-
lovských základných škôl, osemročného gymnázia a Gymnázia P. Horova.

antikvariát
MsKS, Námestie osloboditeľov, 25 Michalovce

Predaj a výkup kníh

Ponúknite knihy rôzneho žánru:
Bližšie informácie o podmienkach predaja a výkupu získate 

v Antikvariáte, alebo telefonicky na čísle 64 235 02.

Navštívte nás:
Antikvariát MsKS, Nám.osloboditeľov 25, Michalovce

Všetko krásne 
na svete sa zrodilo 
z lásky k žene. 

Pekný 
Medzinárodný 

deň žien 
Vám praje

redakcia
Michalovčana 

Už po tretíkrát sa na Gymnáziu Pavla Horova koncom 
februára uskutočnila súťaž v programovaní pre žiakov 
8. a 9. ročníkov základných škôl a 1. a 2. ročníkov stred-
ných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. 
Súťaž nesie názov IGePeHa boj.



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Každá doba má svoje typické prvky a témy, ktoré rezonujú spoloč-
nosťou. Aktuálnosť býva oblečená šatom momentálneho stupňa po-
znania. Základom je neustála pochybnosť a nespokojnosť s dosiahnu-
tým stupňom. Nemenej dôležitým atribútom je predvídavosť, intuícia 
a fantázia. Od čias začiatkov ľudskej komunikácie a odovzdávania si 
informácie tieto nadobudli obrovský význam. 

Ich zaznamenávanie formou písma posunulo odovzdanie informá-
cie o rozmer času a vzdialenosti. 

Od prvých kamenných doštičiek a papyrusov sa v súčasnosti pohy-
bujeme v mori nosičových a mediálnych pamäťových techník. Napriek 
tomu pre človeka a ľudstvo základom zostane ešte dlho slovo písané. 
Nenahraditeľnú hodnotu z tohto uhla má kniha. Nielen kniha ako 
učebnica a dokumentačný predmet vzdelávacieho, ale aj umeleckého 
slova. Odovzdávanie informácie formou písma má nenahraditeľný 
dráždiaci účinok na ľudskú predstavivosť a fantáziu. Je tisíckrát silnej-
šia ako všetky ostatné techniky odovzdávania informácií. I preto me-
dzinárodné organizácie venovali prvý z jarných mesiacov a neustále si 
ho pripomíname ako Mesiac knihy. Vo svete ešte stále nie je gramotnosť 
samozrejmosťou. Napriek obrovskému technickému pokroku ľudstvo 
neustále zápasí s negramotnosťou. 

Neuspokojme sa preto s  dosiahnutou úrovňou a pripomínajme si 
obrovský význam čítania kníh pre každého človeka. 

Začiatok marca ako jarného mesiaca je medzinárodne spojený 
i s ôsmym marcom - Dňom žien. Je spojený s procesom zrovnopráv-
ňovania žien v spoločnosti. Napriek pokrokovým tendenciám i v tejto 
oblasti má naša spoločnosť množstvo nedoriešených otázok. 

Poprajme našim ženám pri pripomenutí si tohto dňa nielen zdravie 
a šťastie, ale hlavne reagujme citlivejšie na ich oprávnené požiadavky 
na prospech nielen ich, ale i celej spoločnosti. 

Dovoľujem si popriať ženám k ich sviatku naplnenie všetkých 
oprávnených požiadaviek. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Marec – Mesiac knihy

Jedným z viacerých klubov ob-
čianskych združení pôsobiacich na 
území mesta Michalovce je i Zväz 
vojakov Slovenskej republiky (ZV 
SR). Je to občianske združenie, 
ktoré je vrcholovou stavovskou or-
ganizáciou profesionálnych voja-
kov, poberateľov výsluhových dô-
chodkov, vojnových veteránov, ich 
manželov a manželiek a zamest-
nancov vojenskej správy. Úlohou 
ZV SR je usilovať o humanizáciu 
výkonu vojenskej služby, presadzo-
vať všeobecné sociálne, pracovné, 
ekonomické, kultúrne a bytové po-
treby svojich členov, ich rodinných 
príslušníkov a pozostalých po pro-
fesionálnych vojakoch. 

V meste Michalovce pôsobí ZV 
SR – klub vojenských dôchodcov, 
v ktorom je organizovaných viac 
ako 60 členov a sympatizantov. 
Činnosť klubu riadi sedemčlenná 
rada klubu vojenských dôchod-
cov na čele s predsedom plk. v.v. 
Miroslavom Monhartom.

Pre klubovú činnosť sú vy-
členené priestory v budove Vo-

jenskej správy budov Michalov-
ce na ulici Štefana Moyzesa.

Na poslednej výročnej člen-
skej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 
na VÚ 1109 Michalovce – Duk-
lianske kasárne, za účasti hostí 
viceprimátora mesta Michalovce 
MUDr. Bančeja, zástupcu veliteľa 
2. mechanizovanej brigády plk. 
Košudu, prezidenta ZV SR Ing. 
Bohunického (na snímke hore) 
– vyhodnotili svoju činnosť a ur-
čili si ďalšie úlohy a akcie. 

Jedným z dôležitých záverov 
uplynulého obdobie je rozšíre-
nie členskej základne o ďalších 
členov a to z radov profesio-
nálnych aj bývalých vojakov. 
V ďalšom období chceme roz-
víjať a upevňovať vo vedomí na-
šich členov ale i občanov nášho 
mesta vojenské revolučné a pro-
tifašistické tradície Zemplína 
a mesta Michalovce a jeho oko-
lia, hrdosť a podporu útvaru, 
kde sme pracovali a mestu, kde 
žijeme.

Dušan Lellák, Ján Dobrovolský 

z činnosti klubu 
vojenských dôchodcov

aktivity primátora
22. 2.  účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov 1 - 3 
23. 2.  rokovanie mestského zastupiteľstva
25. - 26. 2.  účasť na zahraničnej služobnej ceste z poverenia 
 Zastupiteľstva KSK
27. 2.  otvorenie turnaja v bridži Vinianske jazero
2. 3.  rokovanie so starostami SOU
2. 3.  vyhodnotenie športových podujatí O pohár primátora  
 mesta Michalovce
3. 3.  rokovanie s predstaviteľmi KSK
4. 3.  rokovanie s vedením Sladovne
4. 3.  účasť na schôdzi Klubu dôchodcov č. 2
5. 3.  otvorenie mládežníckeho basketbalového turnaja
5. 3.  porada primátora
5. 3.  účasť na slávnostnom nástupe vojakov pri príležitosti  
 odchodu vojenskej jednotky do Afganistanu
6. 3.  účasť na výročnej členskej schôdzi SZSP

NoviNy Mistral
a Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
hostia: Ján petr a radovan Čollák
regionálne poradenské centrum

téma: podpora malých a stredných podnikateľov
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

zázNaM z hádzaNeJ
iuveNta Michalovce – Škp bratislava

denne od soboty 27. 2. o 14.00 hod.

televízia Mistral Michalovce
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

pozor zMeNa!
v programe tv raJa (satelit Thor 3) 

denne o 8:00, 20:00 a 2:00
v programe tv patriot (satelit Thor 5) 

sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45
nedeľa: reprízy 0:45, 4:45, 8:45, 18:45

pondelok: reprízy 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Určite mi to mnohí z rodičov 
dajú za pravdu. No na druhej stra-
ne sa pýtame, ako ho zabaviť, keď 
ho už jeho hračky nebavia a vás 
omrzelo kupovať stále nové, len 
aby sa na chvíľku zabavilo. Ak máte 
tento problém, neváhajte a príďte k 
nám do rodičovského centra Pod 
hrádkom, kde určite nájdete to, čo 
potrebujete. Ponúkame vám dve 
veľké herne vybavené exkluzívny-
mi hračkami a skákací hrad.

Máme otvorené už tri mesia-
ce a po doterajších skúsenostiach 
môžem konštatovať, že veľa rodi-
čov si naše rodičovské centrum 
pochvaľuje hlavne preto, že dieťa 
si zvyká na kolektív a zároveň sa 
tak postupne pripravuje na pred-

školskú dochádzku – na prostre-
die MŠ.

Rodičia využívajú aj službu 
– krátkodobú opateru detí, keď si 
potrebujú vybaviť neodkladné zá-
ležitosti. V rodičovskom centre sa 
konajú rôzne akcie a aj touto for-
mou si vás dovoľujem pozvať na 
deň otvorených dverí 12. marca 
od 9.00 do 16.00 hodiny. 

Tešíme sa na vašu návštevu 
a radi uvítame nie len mamičky, 
ale aj oteckov či starých rodičov 
s detičkami. Nájdete nás na Uli-
ci Vajanského č. 5, Pod hrádkom 
v priestoroch materskej školy. 
Viac informácií vám poskytne-
me na t. č. 0915864203.

Anna Gencová

ak sa dieťa hrá, nezlostí

Pre podnikateľov, ktorí majú 
záujem požiadať o pomoc zo 
štrukturálnych fondov na ná-
kup inovatívnych technológií, 
je určený bezplatný seminár 
o postupe vypracovávania 
žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok.

Informačný seminár sa usku-
toční 10. marca. 2010 v kon-
gresovej sále Obvodného úra-
du v Banskej Bystrici. Výzvu 
na predkladanie žiadosti, ktorá je 
súčasťou Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast, vyhlásilo Minister-
stvo hospodárstva SR 25. januára 
2010. Projekty je možné predkla-

dať do 26. apríla 2010. Podnika-
telia, ktorí postupujú v súlade 
s podmienkami výzvy, môžu za-
čať projekty realizovať od poda-
nia žiadosti o príspevok. Ak bude 
ich projekt úspešný, výdavky im 
budú refundované. Z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu SR môžu do-
stať 40 až 50 percent oprávnených 
nákladov v závislosti od regiónu. 
Podnikateľ môže požadovať mi-
nimálne 60 tisíc eur, maximálne 
6 miliónov eur. Oprávnené sú 
podnikateľské subjekty, ktoré 
vznikli do 1. 1. 2009. 

Bližšie informácie: EDC, resp. 
RPIC Trebišov, komplex Bereho-
vo, tel. 6681360-2, e-mail: rpic@
rpic.sk.

seminár pre žiadateľov 
o europríspevok

Združenie miest a obcí Slo-
venska (ZMOS) oslávi v tomto 
roku 20. výročie svojho vzniku.

Vzniklo na obhajobu spoloč-
ných záujmov všetkých združe-
ných sídiel. Všetky jeho aktivity 
smerujú k reforme verejnej sprá-
vy, k financovaniu obcí a miest, 
k prijatiu nových alebo zacho-
vaniu existujúcich kľúčových 
zákonov o územnej samospráve. 
ZMOS sa venuje prioritne tým 
otázkam, ktoré majú negatívny 
dopad na veľkú väčšinu členských 
obcí a miest. Profit z činnosti 
ZMOS však majú aj nečlenské 
mestá a obce – prostredníctvom 
zmeny legislatívy.

Organizácia obcí a miest sa 
stala súčasťou verejného života 
prakticky ihneď po zásadných 
spoločensko - politických zme-
nách v novembri 1989. Už vtedy 
sa v Prahe, hlavnom meste fede-
rálneho Česko-Slovenska, zišiel 
ustanovujúci zjazd Zväzu miest 
a obcí ČSFR. Jeho predsedom 
sa stal Oldřich Černík, bývalý 
predseda vlády ČSSR a politik, 
známy z obdobia Pražskej jari. 
Za slovenskú stranu bol pod-
predsedom Milan Muška, pred-
seda MsNV a neskôr primátor 
mesta Vranov nad Topľou.

Na ustanovujúcom zjazde sa 
zúčastnili českí aj slovenskí dele-
gáti, už v tom čase však pracoval 

aj prípravný výbor Združenia 
miest a obcí SSR. O ďalšie dva 
mesiace, v marci 1990, bola jeho 
činnosť zavŕšená založením sa-
mostatnej organizácie – Zdru-
ženia miest a obcí na Slovensku, 
ktorého názov sa neskôr zmenil 
na súčasný - Združenie miest 
a obcí Slovenska.

Pramene na informácie sú 
pomerne skúpe. Združenie miest 
a obcí Slovenska založili na usta-
novujúcej konferencii v Žiline 
21. marca 1990 zástupcovia 176 
miest a obcí. Bolo ich spolu 353 
a zastupovali 2 416 754 obyvate-
ľov Slovenska. Účasť vysokých 
predstaviteľov spoločenského 
a politického života nezazname-
nali.

Na ustanovujúcej konferencii 
bol za predsedu zvolený Miloslav 
Hetteš, člen prípravného výbo-
ru, ako aj prvá, 24 - členná Rada 
ZMOS. Ustanovujúca konferen-
cia schválila prvé stanovy ZMOS.

Predstavitelia miest a obcí 
žiadali okamžité a primerané 
zastúpenie združenia v prísluš-
ných výboroch a komisiách Fe-
derálneho zhromaždenia ČSFR 
a Slovenskej národnej rady, 
účasť na legislatívnom procese, 
širokú a demokratickú diskusiu 
o organizácii a postavení miest-
nej samosprávy v spoločnosti

Zdroj: ZMOS

Krátky pohľad 
do histórie ZMoS-u

Obyvatelia sídliska Východ 
sa počas každej zasneženej zimy 
môžu kochať krásnym trávnikom, 
ktorý sa vynorí v rovných líniách 
medzi snehovou pokrývkou. Ta-
kýto pohľad som zachytil na ulici 
Volgogradskej koncom februára. 
Zelená tráva sa koncom zimy 
objaví vďaka starej nedostatočnej 
izolácii teplovodného potrubia, 
ktorým sa privádza voda z cen-

trálnej kotolne do blokov. Tento 
zvláštny botanický jav by bol víta-
ný, keby sme „podlahové  vykuro-
vanie“ trávnika nemali zamonto-
vané do ceny tepla my, obyvatelia 
sídliska. Keby tak vykurovanie 
trávnika mal platiť správca rozvo-
dov DOMSPRAV, asi by sa rýchlo 
snažil zariadiť generálne opravy 
izolácie teplovodov.   

Ing. Mikuláš Čollák

podlahové kúrenie?

Darujte 2 % z dane
Obchodné meno alebo názov: 

Združenie na podporu tvorivých aktivít 
seniorov v Michalovciach

Sídlo – obec: Michalovce, 07101 Partizánska 59
Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa: 31299342

Ekumenický svetový deň 
modlitieb 2010
„nech všetko, čo dýcha, 

chváli Hospodina“
uskutoční sa u sestričiek Saleziánok 

6. marca 2010 o 16. hodine
Ulica Cyrila a Metoda č.13, Michalovce

Hráč Michalovského ša-
chového klubu Zemplín Mi-
chalovce Štefan Mazúr sa stal v 
závere februára v Ružomberku 
majstrom Slovenska v kategó-
rii do 18. rokov. Doposiaľ stále, 
už od svojich začiatkov v tomto 
športe, bol majstrom Slovenska 
vo svojej kategórii. Za odmenu 
dostával postup na majstrovstvá 
Európy, alebo na majstrovstvá 
sveta v šachu. Tentoraz pôjde 
na MS vo svojej kategórii ktoré 
budú v Grécku ( Európsky šam-
pionát bude v Azerbajdžane). 

Výrazný úspech zaznamenali aj 
dospelí šachisti Zemplín Micha-
lovce, ktorí štartujú v prvej lige 
a sú na čele súťaže s 23 bodmi. 
Čaká ich záverečné kolo v so-
botu 6. marca, kedy hostia Sa-
binov a v nedeľu Svit. Výsledky 
definitívne potvrdenia postup 
Michalovčanov do najvyššej 
súťaže šachových mužstiev na 
Slovensku – do extra ligy, kde 
sa pokúšali postúpiť už po viac 
rokov. Majú trojbodový náskok 
pred druhým Bardejovom. 

ka

výrazný úspech

Európska informačná kam-
paň „Rozdiely v odmeňo-
vaní medzi ženami a muž-
mi“ štartuje 5. marca 2010 
v Bruseli.

Cieľom kampane je zvýšiť 
povedomie o znižovaní rozdie-
lov v odmeňovaní medzi mužmi 
a ženami a boj proti týmto roz-
dielom. Kampaň bude oficiálne 
spustená 5. marca 2010 v Bruse-
li, kde sa novinári z 27 členských 
štátov EÚ zúčastnia na infor-
mačnom seminári o rozdieloch 
v odmeňovaní medzi ženami a 
mužmi. Po seminári bude na-

sledovať tlačová konferencia 
organizovaná komisárkou pre 
spravodlivosť, základné práva 
a občianstvo Viviane Reding. 
Kampaň bude spropagovaná 
na medzinárodnej i národnej 
úrovni vo všetkých členských 
štátoch EÚ. Vytvorí sa sieť part-
nerov v rámci každého členské-
ho štátu, ktorá bude ďalej za-
bezpečovať šírenie informačnej 
kampane.

Ďalšie podrobné informácie 
o kampani nájdete na webovej 
stránke http://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?langId=sk&ca-
tId=681. 

rozdiely v odmeňovaní
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� kultúra – školstvo

carMeN
MsKS Michalovce a Slovenské divadlo tanca

v choreografii a réžii Jána Ďurovčíka
12.3.2010 o 19.00 hod. 

sMiech v teMNote
Divadlo Kontra v spolupráci s MsKS v Michalovciach uvádza

Tri jednoaktovky Samuela Becketta.
17.3.2010 o 8.30, 10.30, 12.00 hod. 

Veľká sála MsKS 

to NaJlepŠie, 
Čo v Meste Michalovce MáMe

Slávnostný program spojený s udeľovaním ocenení Čin roka 2009
19.3.2010 o 18.00 hod. 

Veľká sála MsKS 

výstavy

cestou, Necestou
Pohľady na krajinu a prírodu. 

Fotografická výstava – František a Jozef Feigl
1.3 – 12.3.2010

Malá galéria MsKS

astroNoMické pozorovaNia 
pre vereJNosŤ

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok

vesMír oČaMi detí
Celoslovenská výtvarná súťaž

Súťažné práce doručte na adresu hvezdárne do 12. 3. 2010
Podrobné info nájdete na web stránke hvezdárne

výstava obrazov 
ladislava a radoslava repických

do 12. 3. 2010 – galéria ZOS Michalovce 

5. – 7. 3. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 
probléMy v raJi USA /2009/ 113 min. 
Premiéra
Vstupné: 2.30€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

6. 3. sobota – 16,00 hod. USA /2009 / 100 min.
astro boy
/animovaná rozprávka/
Vstupné: 2.10€                     Ml. prístupný Český dabing

10. - 11. 3. streda, štvrtok – 19,30 hod. Premiéra
rollerky USA /2009/ 111 min. 
/komédia/
Vstupné: 2.30€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

13. – 14. 3. sobota, nedeľa – 19,30 hod. 
NeJako sa to koMplikuJe USA /2009/ 116 min.
/komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

14. 3. nedeľa – 16,00 hod. VB, ŠPANIELSKO /91min. 
plaNéta 51
/animovaná komédia/
Vstupné: 2.20€  Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

17.- 18. 3. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
lietaM v toM USA /2009/ 109 min.
/komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské 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:

Václav Záhorčák

Peter Mikula

Dňa 12. marca 2010 uplynie 20 rokov 
od smrti manžela, otca a dedka

eMila baloga

Kto ste ho poznali a spomínate, 
venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a deti s rodinami

spoločenská rubrika

Andrej Virčík, 92-ročný

Karolína Sabolová, 99-ročná

Ing. Peter Mikula, 53-ročný

Štefan Gerba, 88-ročný

Ida Vajdová, 84-ročná

navŽdy sMe sa rozlúčili s tÝMito občanMi nášho Mesta

Dňa 7. marca 2010 uplynie 25 rokov 
od smrti manžela, otca a dedka

ŠtefaNa faJNera

Venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra Iveta, 
dcéra Marta s manželom a vnuci Lukáš, 

Tomáš a Miroslav.

Životný príbeh bratov Fe-
iglovcov je úzko spätý s turisti-
kou, horolezectvom, aktívnym 
športovým pobytom v prírode 
od najútlejšej mladosti doteraz. 
Bola to túžba prekonať a pre-
konávať samých seba a v nej 
zahrnutá aj snaha pokoriť rôzne 
často neprístupné horské terény 
a úskalia s tým spojené. 

Starší brat František (1947) 
začínal s 8 mm kamerou ešte ako 
člen Filmového amatérskeho 
štúdia pri n. p. Chemlon v Hu-
mennom. Po roku 2000 sa vrátil 
k fotografovaniu, s ktorým začal 
ešte pred filmovým koníčkom 
v roku 1966. S vývojom techniky 
došlo aj u Fera k výmene analó-
gového fotoaparátu za digitálny 
a s ním očarenie nad možnosťou 
mnohopočetných záberov. 

Mladší brat Jozef (1960) sa 
tiež začal venovať fotografova-
niu od 14 rokov. Na čas sa od-

mlčal, dal prednosť iným záľu-
bám, ale záujem o fotografiu 
pretrvával a v súčasnosti sa mu 
venuje intenzívne. Sprevádza ho 
na všetkých cestách i za hrani-
cami našej republiky.

V snahe pripraviť celistvú 
kolekciu bol výber orientovaný 
predovšetkým na výseky krajin-
ných celkov, u Joža je to aj snaha 
o výtvarne poetizujúcu fotogra-
fiu. Obaja bratia, technicky a re-
meselne dobre vybavení a zväč-
ša aj spoločne fotografujúci, 
prinášajú, každý za seba a pre 
nás neopakovateľné dobrodruž-
stvo z objavovania a hry, ktorej 
aktérmi je vnímavé a pozorné 
oko, zanietené srdce a odhod-
laná ruka na spúšti fotoaparátu. 
Vyberme sa teda, do Malej galé-
rie MsKS, na výstavu fotografií, 
ktorú nám Fero a Jožo Feiglovci 
pripravili aj pre naše potešenie!

Mgr. Mária Mišková

cestou, necestou...

V Materskej škole na Ul. Jána Švermu č. 8 sa rozhodli zhotoviť nové kŕ-
midlá pre vtáčiky. V prvom februárovom týždni deti pozvali do mater-
skej školy svojich rodičov, aby spoločne vyrobili rôzne druhy kŕmidiel 
pre vtáčikov. Oteckovia vyrábali prevažne z dreva, mamičky z plasto-
vých fliaš a kvetináčov. Operenci sa za starostlivosť odvďačia. Pomôžu 
v boji proti škodcom a spevom spríjemnia chvíle na školskom dvore.    

Anna Mondoková

Pohľady na krajinu a prírodu – František a Jozef Feigl

Mestské kultúrne stredisko 
v Michalovciach vás pozýva 12. 
marca o 19,00 hod. do veľkej sály 
MsKS na vystúpenie Slovenského 
Divadla Tanca, ktoré uvedie str-
hujúco realistickú hudobnú drá-
mu o túžbe, vášni, pomste a smr-
ti s názvom CARMEN. Forma 
totálneho divadla SDT v spojení 
s rukopisom Jána Ďurovčíka, ako 
režiséra a choreografa tohto no-
vého titulu, dáva záruku dokona-
losti a zároveň záväzok voči pub-

liku ako aj odbornej verejnosti 
o dokonalosti spracovania tohto 
známeho divadelného titulu. 
Námetom Bizetovej Carmen sa 
stal príbeh španielskeho vojaka 
Dona Josého a andalúzskej Ci-
gánky Carmen, ako ho vo svojej 
novele zachytil francúzsky spiso-
vateľ Prosper Mérimeé.

Predpredaj vstupeniek je 
v MsKS, na 3. poschodí, An-
tikvariát I. poschodie a v po-
kladni kina Centrum.      demoa

carmen

Stalo sa už tradíciou, že Mest-
ské kultúre stredisko v Michalov-
ciach pripravuje počas jarných 
a jesenných mesiacov koncerty 
vážnej hudby. V tomto roku je 
to už XXXXV. ročník Michalov-
skej hudobnej jari, na ktorom sa 
25. marca o 18,00 hod. predstaví 
Quasars Ensemble – Bratisla-
va v zložení Petra Noskaiova – 
mezzosoprán, Diana Buffa – kla-
vír a Ivan Buffa – klavír. Súbor 
je  jedným z najvýznamnejších 
telies súčasnej hudby na Slo-
vensku, disponuje špecifickým 
zložením, ktoré determinujú 
vzájomne sa inšpirujúci umelci 
s vlastnou spoločnou predstavou 
o interpretácii hudby všetkých 
uplynulých období. V progra-
me zaznejú diela od Jevgenija 

Iršaia, Vladimíra Godára, Ale-
xandra Albrechta, Ivana Buffa 
a Jozefa Podprockého. Súbor sa 
predstavil na festivaloch v Ne-
mecku, Rakúsku, Portugalsku, 
Česku a mnohých ďalších kra-
jinách. Koncert sa koná v rámci 
projektu „Hudba v slovenských 
mestách“ a je podporovaný Mi-
nisterstvom kultúry Slovenskej 
republiky. 

Demoa

Mhj už po 45-krát

B l a h o ž e l a n i a

Dňa 1. marca 2010 sa dožila 70 rokov
manželka, matka, sestra, teta, švagriná, 

svokra, babička
aNNa paulovČáková

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania praje manžel, dcéra 
Alena s krstnou mamou Máriou Šeckovou, 

zať Milan Danko. Vnuci Martin a Tomáš 
babičku vrúcne bozkávajú. K blahoželaniu 

sa pripája aj brat Drahuš Marcin 
s manželkou Jolanou a deti.

Pri príležitosti životného jubilea 
80-tych narodenín 

našej drahej mamičke, babičke

MagdaléNe MikloŠoveJ
zo srdca všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 

a životného optimizmu 
želajú synovia Jozef, Tibor, Martin, 

Peter s rodinami a svacha Čopáková

Dňa 1. marca mal náš anjelik prvý rôčik,
za sebou už aj prvý nesmelý krôčik.

Chceme Ti 
NikuŠka veľasová 

popriať všetko naj, celý život zdravíčka, šťastíčka a lásky maj.
Veľmi Ťa ľúbime, Tvoja mamka s ockom, 
starí rodičia z Michaloviec a Humenného, 

krstní rodičia, bratrančekovia a ujovia.

Dňa 3. februára 2010 nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a brat

Jozef Muľar
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym, ktorí ho prišli vyprevadiť na jeho poslednej 
ceste. Z úprimného srdca vyslovujeme vďaku spe-
váckemu zboru prof. Hlaváča za dôstojnú rozlúčku 
so svojím členom, ktorý bol jedným z nich. Vrelé 

poďakovanie za kvetinové dary a slová útechy. 
manželka Mária 

a synovia Peter a Pavol s rodinami

P o ď a k o v a n i e

S p o m i e n k y
Čas plynie, ale smútok zostáva. 

Dňa 13. marca 2010 uplynie 15 rokov 
od chvíle, keď nás navždy opustil  
náš drahý otec, dedko a pradedko 

 
JáN baŠista 

S láskou a úctou si na neho spomína 
dcéra Dana a syn Vendelín 

s rodinami

Dňa 7. marca uplynie 8 rokov, 
keď nás navždy opustila naša drahá 

edita bodNárová
S láskou na ňu spomína celá rodina.

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

zemplínske osvetové stredisko

predajná výstava veľkonočných kraslíc
Jarmily Lattovej a Emílie Šelepcovej

KráSa
vEľKonočnEJ 

šKrUPInKy
otvorenie výstavy sa uskutoční

14. marca 2010 o 14.00 hod.
v západnom krídle michalovského 

kaštieľa

výstava potrvá do 31. 3. 2010 
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dva tÝŽdne v športe
aerobic

ii. roČNík MiNiMaratóNu v aerobicu
14. 3. 2010, 9. 30 hod.

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

basketbal
1. bk – preŠov

Krajské majstrovstvá mladších žiakov, 6. 3. 2010, 9.00 a 11. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886 

o pohár priMátora Mesta
V. ročník mestskej žiackej ligy SBA, 5. 3. 2010, 9. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, 0902597990

boWlinG
sport – oNe bowliNgová liga dospelých

III. ročník – 5. kolo, 8. 3. 2010, 18. 00 hod.
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

Florbal
o pohár priMátora Mesta

Renoma team – Dream team
15. 3. 2010, 19. 00 hod.
Tigri Zalužice – FRK

17. 3. 2010, 18. 00 hod.
I. ročník Mestskej florbalovej ligy dospelých

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

Futbal
Mfk zeMplíN – iNter bratislava
I. LS/MD-16. kolo, 13. 3. 2010, 14. 30 hod. 

Mfk zeMplíN – as treNČíN
I. liga mužov- 21. kolo, 13. 3. 2010, 14. 30 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

hádzaná
hk iuveNta – treNČíN

I. LS/MD-21. kolo, 6. 3. 2010, 13. 00 hod. a 15. 00 hod.

hk iuveNta – iNter bratislava
WHIL žien-20. kolo, 13. 3. 2010, 18. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

hak – Modra 
I. liga starších dorastencov-15. kolo, 13. 3. 2010, 13. 00 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725 

ĽadovÝ hokej
o pohár MultiŠportu

Tigri – Devils, 18. 3. 2010, 20. 00 hod.
GS 52 – Gasstars, 18. 2. 2010, 21. 30 hod.

I. ročník hokejového turnaja mužov
Info: Ing. Viliam Andrašov, č. tel. 6417-268, 6417-214

stolnÝ tenis
Škst „b“ – kst trebiŠov

III. liga mužov sk. Juh - 19. kolo, 7. 3. 2010, 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

šach
Šak zeMplíN „a“ – Šk sabiNov

I. liga mužov sk.-10. kolo, 6. 3. 2010, 11. 00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery

tenis
teNisový turNaJ babolat cup 2010

mladšie žiačky, 6. - 9. 3. 2010, 9. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

teNisový turNaJ seNiorov “b“
13.-14. 3. 2010, 8. 00 hod.

Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

turistika
po brehu zeMplíNskeJ Šíravy

8. predjarné kiolometre, 13. 3. 2010, 9. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

Malý oznamovateľ
služby

• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda.
 www.extra-job.eu
• Chcete schudnúť? – poradím.
 www.chudnete.sk/klik
• Revolučný spôsob zateplenia – zateplenie zvnútra!!! Jednoducho, 

lacno a účinne si sami zateplíte a zbavíte sa plesní pomocou ter-
moizolačnej hmoty Q-THERM INTERIÉR. Certifikovaný výro-
bok, ktorý sa jednoducho aplikuje maľovaním alebo striekaním. 
Zateplite si váš dom, byt, chatu, garáž... za cenu 6,2 €/m2. Viac 
info na 053/4414 482, 0902 477 937 alebo www.emtrade.sk

• Čistiareň peria ponúka svoje služby - čistenie peria, výrobu pap-
lónov a vankúšov na počkanie. 

•  Odvoz a prívoz v rámci mesta zabezpečíme. 
 ( 0915 325 381, 056 6497 735

práca

•  Prijmeme do TPP čašníka / krupiéra. Nástup ihneď. 
 Požiadavky: evidencia na ÚPSVaR min. 3 mesiace, bydlisko Mi-

chalovce a blízke okolie. Bližšie info na ( 0905 477 953.

kúpa – predaj – prenájom

• Predám Mazdu 1600i hatchback v dobrom stave, strešné okno, 
ťažné zariadenie, centrálne zamykanie, rok výroby 1989, STK do 
roku 2011. Cena 750,- €. Dohoda možná.

	( 0903 120 135
• Predám rodinný dom v Pavlovciach nad Uhom. Cena 20 000 €. 
( 056 6284 588.

• Prenajmem 1 +1 na Ulici okružnej v Michalovciach. Byt je zre-
konštruovaný – plávajúca podlaha, plastové okná, rohová vaňa, 
kompletne zariadený. Cena dohodou.

 ( 00420 731 217 281, e-mail: lenkalienka@post.cz
• Predám elektrický vrátok továrenskej výroby, vhodný pre stav-

bárov.
	( 0907 534 726
• Predám laminátový čln, vhodný pre rybárov.
	( 0907 534 726

V poslednú februárovú so-
botu usporiadala strana SMER 
– SD pre svojich členov a sym-
patizantov už 10. ročník turnaja 
v kolkoch. Okolo sto pretekárov 
a organizatorov sa zišlo v kol-
kárni v Strážskom. Súťaže sa zú-
častnili pretekári z celého okre-
su, vekovo od malých školákov 
až po pokročilých seniorov.

V hlavnej súťaži kolektívov 
štartovalo sedemnásť štvorčlen-
ných družstiev. Hodnotili sa aj 
výsledky jednotlivcov v kategó-
riách muži, ženy a žiaci. Niektorí 
pretekári držali kolkársku guľu 
po prvýkrát v rukách, ale istot-
ne nie posledný raz, lebo tento 
šport sa im zapáčil a určite v bu-
dúcnosti sa s kolkami ešte stret-
nú. Každý pretekár mal 20 hodov 
vždy do plných.  Turnaj  bol veľ-
mi dramatický, až do posledných 
chvíľ sa rozhodovalo o víťazoch. 
Padlo aj 5 deviatok jedným ho-
dom, čo znamená vrcholový hod 
a pretekár obyčajne platí za taký-
to hod fľašu šampanského.

výsledky súťaže: zvíťazilo 
družstvo rodiny lipovských 
(Jozef, vratislav, vladislav a ka-
tarína), v kategórii mužov zví-
ťazil vladislav lipovský, v ka-
tegótii žien katarína lipovská 
a víťazom kategórie žiakov sa 
stala alica pakánová.

Na záver bol turnaj vyhodno-
tený. Ocenili päť najlepších druž-
stiev, najlepších troch mužov, 
ženy a žiakov. Víťazné družstvo 
rodiny Lipovských získalo aj „ Pu-
tovný pohár“ pre najlepší kolektív. 
Okrem toho boli ocenení najstarší 
a najmladší účastníci turnaja.

K desiatemu výročiu turnaja 
čakalo účastníkov turnaja prekva-
penie – torta so sviečkami, ktorú 
upiekla Marianna Fischerová 
zo Strážskeho. Diplomy a vecné 
ceny za vedenie strany Smer – SD 
odovzdali PhDr. Jana Cibereová 
a Marianna Ficherová. 

Úplne na záver sa podával už 
tradičný guľáš a občerstvenie pat-
riace k tradíciám tohto podujatia.

Dr. Ján Mikula

kolkársky turnaj

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb Magio TV Optik 
(okrem programu Magio TV Optik Start) a Magio internet Optik (okrem programu Magio internet Optik 1)
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť ponuky je defi novaná platným cenovým výmerom spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.

Patria k sebe
Magio internetna optike 
na 6 mesiacov zadarmo!

Objednajte si 
Magio TV spolu 

s Magio internetom 
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Vo Vinnom ponúkame na predaj dva pozemky v lokalite KRUHY – novobudovaná ulica.
Pozemky na budovanie majú kompletné inžinierske siete – plyn, voda, elektrika 

a kanalizácia. Pozemky na predaj sú vo výmere – šírka 19 metrov a dĺžka 200 metrov. 
Je možné ich odkúpiť aj o výmere – šírka 19 m a dĺžka 50 m – 60 m, 

resp. podľa dohody. Cena dohodou. ( 0905 334 909

n	z blavy NaprázdNo
Nadstavba o postup 1. basket-
balovej ligy v hlavnom meste 
Slovenska v Bratislave pokračo-
vala ďalším dvojzápasom. Tým 
sa skončila prvá časť. Micha-
lovský 1. BK vyšiel tentoraz na-
prázdno. Prehral v oboch stret-
nutiach s Interom „B“ prehrali 
67:47 a potom aj s Petržalkou 
85:52. Po prvej časti prehrali 
štyrikrát a trikrát vyhrali. Majú 
spolu desať bodov. Odvetnú časť 
začnú Michalovčania v nedeľu 
14. marca v Košiciach s TU. 

n	zápas bol preloŽeNý
Futbalisti MFK Zemplín Mi-
chalovce mali odohrať v sobotu 
27. februára stretnutie odvetnej 
časti v Zlatých Moravciach. 
Keďže terény sú ešte nespôsobi-
lé, riadiaci zväz toto kolo prelo-
žil na 24. marca. Michalovčania 
odohrali ďalšie prípravné stret-
nutia doma a súperom im bola 
Lokomotíva Košice s výsled-
kom 1:0. Ešte predtým odohrali 
dve stretnutia s košickým 1. FC. 
Najprv v Košiciach s rezervou 
vyhrali 1:3 (1:2) a potom doma 
s Corgoň ligistom prehrali 2:0 
(1:0). V sobotu 6. marca by sa 
mal hrať zápas druhého kola 
jarnej časti. Michalovčania by 
mali hostiť Trenčín. Záleží však 
od počasia, či sa bude hrať, ale-
bo aj toto kolo preložia.

n	poloviČNý úspech
Hadzanárky michalovskej IU-
VENTY odohrali ďalšie stretnu-
tia WHIL. Tentoraz doma hostili 
popredný celok ŠKP Bratislava. 
Zápas sa nakoniec skončil deľ-
bou bodov 26:26 (14:15). Micha-
lovčanky majú doposiaľ po 18. 
kole celkom 16 bodov. Patrí im 
7. miesto v tabuľke. V sobotu 
6. marca sa Michalovčanky pred-
stavia v Partizánskom.              ka

krátko 
zo športu


