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Po úvode a voľbe návrhovej 
komisie poslanci prejednali tri 
správy – o prijatých uzneseniach 
za ostatné dva mesiace, o riešení 
interpelácií poslancov a o výs-
ledkoch kontroly.

Výročnú správu a účtovnú 
uzávierku Nemocnice s polik-
linikou Š. Kukuru za rok 2009 
poslanci schválili a odporučili 
primátorovi mesta na valnom 
zhromaždení a.s. rovnako pred-
ložené materiály schváliť. Mesto 
je 10% akcionárom nemocnice 
a povinnosť prerokovať tieto 
dokumenty poslancom priamo 
vyplýva zo stanov spoločnos-
ti. V programe potom mestskí 
zákonodarcovia pokračovali 
schválením podania žiadosti 
o nenávratný finančný príspe-
vok na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia ďalších častí mes-
ta. Nasledovali majetkoprávne 
záležitosti z ktorých najdlhšiu 
diskusiu vyvolal návrh na späť 
odkúpenie budovy rozostavanej 
tržnice a po nich výsledky vý-
berových konaní na prenájom 
nebytových priestorov a pozem-
kov vo vlastníctve mesta.

Ďalším rokovacím bodom 
bol návrh na doplnenie plánu 

rekonštrukcií verejného osvet-
lenia a opravy miestnych komu-
nikácií o svietidlá a chodníky 
v časti plánovanej kruhovej kri-
žovatky Vinianska cesta a Parti-
zánska ulica. Stavbu kruhového 
objazdu zrealizuje Košický sa-
mosprávny kraj, avšak opravy 
chodníkov a verejného osvet-
lenia nie sú oprávnenými ná-
kladmi stavebníka – KSK, preto 
po rokovaniach s realizátorom 
stavby mesto predložilo poslan-
com na schválenie tento návrh. 
Po podnetnej diskusii poslanci 
predložený návrh schválili väč-
šinou hlasov. Potom sa už volení 
zástupcovia zaoberali organizač-
nými štruktúrami materských 
a základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, ktoré vy-
chádzajú z počtu prihlásených 
a zapísaných detí v tomto roku 
na jednotlivé školy.

Uplatňovanie všeobecne zá-
väzného nariadenia o podmien-
kach držania psov na území mes-
ta si vyžiadalo niektoré úpravy, 
týkajúce sa vodenia psov, prípad-
ne povinností majiteľov psíkov, 
ktorí majú zdravotné postihnutie. 
Doplnok k tomuto VZN poslanci 
väčšinou hlasov schválili.

Nové všeobecne záväzné 
nariadenie o riešení sťažností 
v podmienkach mesta Micha-
lovce predkladala hlavná kon-
trolórka Ing. Bobovníková a po-
slanci ho jednohlasne schválil.

V súvislosti s blížiacimi sa 
komunálnymi voľbami (27. no-
vembra 2010) poslanci prero-
kovali a následne schválili roz-
sah výkonu funkcie primátora 
mesta na nasledujúce volebné 
obdobie ako plný úväzok, počet 
25 poslancov mestského zastu-
piteľstva a šesť volebných obvo-
dov, čo je rovnaké zloženie ako 
tomu bolo doposiaľ. Nezmenilo 
sa ani rozdelenie počtu poslan-
cov v jednotlivých obvodoch. 
Na tento bod nadväzovalo aj ro-
kovanie o zmenách a doplnkoch 
poriadku odmeňovania poslan-
cov a rokovací poriadok MsZ. 
Medzi posledné body programu 
patrilo schválenie plánu činnos-
ti hlavnej kontrolórky, rokovaní 
MsZ a mestskej rady, zasadnutia 
redakčnej rady Michalovčana 
a komisií MsZ. 

Záver už tradične patril in-
terpeláciám poslancov a dis-
kusii.

Iveta Palečková

Rokovanie poslancov 
mestského zastupiteľstva

Na svojom dvadsiatom druhom zasadnutí sa stretli v utorok 22. júna poslanci michalov-
ského mestského zastupiteľstva. Na programe mali dvadsať päť rokovacích bodov.

Mestské kultúrne stredisko vás pozýva na 

IV. ročník organových koncertov

Michalovský organ 
Greg Abrahams (Anglicko) 

9. júla 2010 o 19.00 hod. 

Rímsko–katolícky kostol Narodenia Panny Márie

Mesto Michalovce, Rada cirkví a MsKS 
vás pozývajú na 

EKuMEnicKú SlávnoSť 
pri príležitosti sviatku sv. cyrila a sv. Metoda

5. júla 2010 o 17.00 hod. 
Tribúna pri MsÚ

Letmé obzretie je názov 
10. ročníka festivalu kultúrno-
umeleckej činnosti žiakov mi-
chalovských základných škôl so 
zahraničnou účasťou, ktorý sa 
v dňoch 9.-10. júna uskutočnil 
v MsKS pod záštitou Viliama 
Záhorčáka, primátora mes-
ta. Každá škola 
sa prezentovala 
tým najlepším, 
čo v škole v ume-
leckej oblasti má: 
spevom, tancom, 
umeleckým slo-
vom. Tradičné sa 
snúbilo s novým, 
moderné s ľu-
dovým. Každý si 
z takmer dvojho-
dinového progra-
mu mohol vybrať 
to, k čomu inkli-
nuje. 

K vysokej 
úrovni prispeli 
vystúpenia zahraničných hostí: 
umeleckých gymnastiek zo ZŠ 
Letní pole z Vyškova na Mora-

ve, súboru Bandoska z WDK 
z Rzeszowa a vokálno-inštru-
mentálnej skupiny z Blazowej.

Nakoľko sa vystúpenia stretli 
s veľkým ohlasom, 22. 6. 2010 sa 
uskutočnili ešte dve reprízy.

10. ročník nebol len letmým 
obzretím sa za predchádzajúci-

mi ročníkmi, ale aj odhodlaním 
smelo vykročiť do druhej desiat-
ky, vytyčovať si a zdolávať vyššie 
méty. 

Realizácia tak veľkolepého 
diela, ako festival diváci ozna-
čili, by nebola možná najmä 
bez donora – MsÚ – mesta Mi-
chalovce, ochrannej ruky pána 
primátora, našej školskej mamy 
Ing. Kataríny Polákovej, vedúcej 
odboru školstva MsÚ, ktorá chá-

pe detskú i učiteľskú 
dušu, tiež vedení 
škôl, ktoré sa snažia 
vytvárať čo najlep-
šie podmienky pre 
rozvoj záujmovej 
činnosti, pedagógov, 
ktorí neľutujú svoj 
voľný čas venovať 
svojim školským de-
ťom. Tiež spoluor-
ganizátora – MsKS, 
ale najmä žiakov, 
ktorí poznajú, čo je 
tvrdý tréning, odrie-
kanie, ale i s ničím 
nezameniteľný pocit 
šťastia z úspechu. 

Všetkým patrí skromné, ale veľ-
mi úprimné ďakujem.

 Mgr. Jarmila Škrabuľáková

Festival michalovských 
základných škôl jubiluje

prvýkrát v našom meste koncert bratov 

HonZu A FRAnTiŠKA 

nEDvĚDovcov 

29. júna 2010 o 19.00 hod 
veľká sála MsKS

Novinkou sú nádherné pa-
norámy - virtuálne prehliadky 
zaujímavých budov a miest 
nášho mesta ako sú chrám 
Narodenia Presvätej bohoro-
dičky, gréckokatolícky chrám 
sv. Ducha, pravoslávny chrám 
sv. Cyrila a Metoda, kostol Na-
rodenia Panny Márie, radnica, 
fontána s námestím, kaštieľ, 
Groszov palác, či Feldmanov 
dom Pod Kupolou. Zatiaľ pri-
nášame jedenásť panorám, kto-
ré nájdete v ľavej časti stránky  
hneď  pod  webovskými kame-
rami. Vo virtuálnom prehlia-
dači si buď vyberiete z ponuky 
panorám, alebo sa vyberiete 
virtuálnou prechádzkou mes-
tom pomocou žltých značiek 
uprostred panorám a prezriete 
si historické budovy zo všet-
kých strán jednoducho pomo-
cou myši tak, ako sa nachádza-
jú v skutočnom priestore. 

Novou možnosťou je vyhľa-
dávanie na stránke podľa kľú-
čových slov. Ak napríklad na-
píšete slovo „povolenie“ a za-
dáte „Hľadaj“,  získate zoznam 
odkazov na všetky časti, kde sa 

na stránke mesta nachádzajú 
povolenia všetkého druhu. Ve-
ríme, že vám tým skrátime čas 
pri hľadaní informácií v ob-
sahovo rozsiahlych stránkach 
portálu.

Ďalšou novinkou na strán-
ke sú informácie o dátume 
a meninách v aktuálny a nasle-
dujúci deň. 

V oblasti mapových pod-
kladov mesto ponúka na svojej 
internetovej stránke dva druhy 
máp – geografickú informačnú 
mapu s podkladom rôznych 
vrstiev geografických infor-
mácií a interaktívnu mapu 
umožňujúcu prehľadné, rých-
le a jednoduché vyhľadávanie 
ulíc, rôznych štátnych a samo-
správnych inštitúcií, ktoré sa 
nachádzajú v lokalite mesta. 
Práca s interaktívnou mapou 
je jednoduchá a nepotrebujete 
na ňu žiadne špeciálne návody. 
Do horného okna mapy stačí 
zadať názov ulice a na mape 
sa vám ulica okamžite vyzna-
čí. Mapa sa dá interaktívne 
posúvať, približovať. Okrem 
ulíc môžete na mape vyhľadať 

všetky školy, historické pamä-
tihodnosti a úradné inštitúcie 
v meste. Pri pamätihodnostiach 
nájdete aj spomínané virtuálne 
panoramatické prehliadky. Ak 
neviete presný názov objektu, 
stačí do vyhľadávacieho pane-
la zadať kľúčové slovo, napr. 
„škola“ a program vygeneruje 
všetky zoznam všetkých škôl 
v meste. Výber môžete zúžiť 
– napríklad „materská škola“. 
Objekty sa pomocou značiek 
zobrazia priamo na mape a zá-
roveň ponúkajú stručný popis 
jednotlivých inštitúcií so všet-
kými potrebnými informácia-
mi ako sú kontakty, interneto-
vé linky a e-mailové adresy. Pre 
lepšiu orientáciu sa okrem vek-
torovej - grafickej mapy môže 
vybrať aj ortofoto mapa, ktorá 
ponúka detailné letecké sním-
ky z vtáčej perspektívy. Do ma-
py budeme postupne pridávať 
ďalšie inštitúcie, firmy, podni-
kateľské subjekty s možnosťou 
ich vyhľadávania. 

Veríme, že oceníte všet-
ky novinky na stránke mesta 
a stránka sa pre vás stane ešte 
príťažlivejšou. Už teraz chys-
táme ďalšie vylepšenia a no-
vinky.

RNDr. Jana Machová

nové na portáli mesta
Portál mesta www.michalovce.sk prináša denne aktualizo-
vané informácie, ale aj nové možnosti a novinky pre užíva-
teľov a návštevníkov stránok o našom meste. 

Všetkým deťom i rodičom 
prajeme krásne slnečné leto, 
príjemné prežitie prázdnin 
a dovoleniek.

Redakcia Michalovčana

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY



�aktuality – názoRy
z pera viceprimátora

Školský rok sa blíži do finále. Mesto Michalovce je zriaďovateľom 
ôsmich základných škôl a jednej základnej umeleckej školy. 

Počas uplynulého školského roka sa podarilo mestu uspieť v troch 
projekoch na rekonštrukciu troch základných škôl zásadným spôso-
bom. Všetky rekonštrukčné práce sa realizujú výmenou okien, zatep-
lením plášťa budov, premenou rovných striech za sedlové, dokončením 
rekonštrukcie sociálnych zariadení. 

V tomto školskom roku pribudli dve nové multifunkčné ihriská 
s umelým povrchom. Bolo tu aj množstvo menších projektov, o ktoré sa 
uchádzali jednotlivé školy s cieľom skvalitniť vyučovací proces formou 
nákupu učebných pomôcok. Najviac stavebných prác sa zrealizuje cez 
obdobie prázdnin, aby vyučovací proces bol čo najmenej narušovaný 
na začiatku nového školského roka. Všetky zlepšenia stavu škôl smeru-
jú k  čo najlepším podmienkam hospodárenia škôl. 

Určite aj v takto zrekonštruovaných školách sa bude lepšie pracovať 
pedagogickým pracovníkom a aj učiť sa deťom. Je potrebné povedať, že 
v meste sme v ostatnom období zaznamenali viaceré významné umiest-
nenia žiakov michalovských škôl na rôznych celoslovenských súťažiach. 
Do tohto obrazu patrí určite aj zlepšovanie podmienok vyučovacieho 
procesu na školách. Záver školského roka prinesie pre každého žiaka 
vystavenie výsledkov celoročného snaženia v podobe vysvedčenia.

Dovoľte mi obrátiť sa hlavne na rodičov detí, aby vysvedčenie brali 
ako informáciu o dosiahnutých vedomostiach a nie ako dôvod k  tres-
taniu svojich detí. 

Na záver blížiaceho sa školského roka chcem popriať všetkým žia-
kom príjemné prázdniny a načerpanie nových síl. Pedagogickým pra-
covníkom prajem príjemnú dovolenku a nadobudnutie nových síl do  
nového školského roka. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca  primátora

Záver školského  roka aktivity primátora
6. 6. otvorenie hokejbalového turnaja mužov O pohár primátora
12. 6. otvorenie Majstrovstiev Slovenska mladších žiakov a žiačok 

v jude
13. 6. účasť na odpustovej slávnosti v rímsko-katolíckom kostole 

na Stráňanoch
13. 6. vyhodnotenie hokejbalového turnaja mužov O pohár pri-

mátora mesta
14. 6. účasť na besede Stavebného fóra
15. 6. účasť na podujatí Deň Ruska
16. 6. rokovanie so zástupcami KSK a správcami inžinierskych sietí
16. 6. prijatie priamych účastníkov bojov v II. svetovej vojne
17. 6. prijatie žiakov Základnej školy na Ul. Moussona – víťazov súťa-

že Supertrieda Slovenska a žiakov ďalších ZŠ- úspešných repre-
zentantov mesta v republikových vedomostných súťažiach

18. 6. rokovanie s predsedom KSK
18. 6. účasť na podujatí Deň polície
18. 6. pracovné stretnutie so zástupcami banky Dexia
18. 6. stretnutie s mládežníckymi trénermi MFK Zemplín Michalovce
20. 6. účasť na Okresnej konferencii Slovenského zväzu záhradkárov
20. 6.  rokovanie regionálnej rady ZMOS
22. 6. rokovanie mestského zastupiteľstva
23. 6. rokovanie Rady cirkví
24. 6. prijatie nového veľvyslanca Ruskej federácie v SR
24. 6.  stretnutie Rady seniorov
24. 6. porada predsedov komisií zastupiteľstva KSK
25. 6. účasť na podujatí SMM, s.r.o.
25. 6. účasť na podujatí VVS, a.s.
25. 6. otvorenie turnaja v hádzanej dievčat 

Konzul Ukrajiny na Slovensku Jurij Kolodyevsky odovzdáva s pri-
mátorom mesta Viliamom Záhorčákom medaily Viktora Janukoviča 
prezidenta Ukrajiny, priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny. Na 
slávnostnom prijatí sa zúčastnil aj generál Kozlovskij, predseda Ob-
lastnej rady veteránov vojny v Užhorode. Mnohí z ocenených si pre zlý 
zdravotný stav nemohli ocenenie prevziať osobne a tak medaily prebe-
rali ich potomkovia. „Nezabúdame na to, že aj vďaka vám môžeme žiť 
v mieri,“ uviedol Jurij Kolodyevsky vo svojom príhovore a dotkol sa tak 
srdca všetkých prítomných veteránov svetovej vojny.

V klube dôchodcov na Ul. 
obrancov mieru v Michalov-
ciach už druhý rok aktívne pra-
cuje spevácka skupina Seniora 
– VÁNOK. Tá v rámci svojej 
činnosti popri vystúpeniach 
organizuje v súčasnosti aj hu-
dobné dopoludnia SPIEVAJTE 
S VÁNKOM. Na týchto poduja-
tiach členovia VÁNKU spoloč-
ne so svojimi „hosťami“ z radov 
seniorov spievajú piesne svojej 
mladosti. Krásne tangá, polky, 
valčíky a iné zo 60 - 70 rokov, 
samozrejme s hudobným sprie-
vodom, znejú v klube každý 

štvrtok od 10 00 do 11 30
 hodiny. 

Pozývame touto cestou hud-
bychtivých seniorov do nášho 
klubu. 

Každý návštevník dostane 
vytlačené texty a podľa záujmu 
môže aktívne spievať prípadne 
len počúvať „večne zelené“ pies-
ne. Káva, čaj, minerálna voda sa 
podáva zadarmo. 

Túto aktivitu podporuje 
Združenie na podporu tvorivých 
aktivít seniorov v Michalovciach 
s finančnou dotáciou Mestského 
úradu v Michalovciach.

Vladimír Tatarko

náš spev pre všetkých

V treťom júnovom týždni sa 
na svojich pravidelných štvrť-
ročných stretnutiach zišli po-
radné orgány primátora – Rada 
cirkví a Rada seniorov. 

Predstaviteľov všetkých 
cirkví etablovaných na území 
nášho mesta privítal primátor 
Viliam Záhorčák v stredu 23. 
júna. Na stretnutí sa prítomní 
duchovní dozvedeli viac o ak-
tuálnom dianí v meste a podu-
jatiach, ktoré mesto pripravuje 
v najbližších mesiacoch. Zástup-
covia náboženských obcí dis-
kutovali s vedením mesta o po-
žiadavkách jednotlivých cirkví, 
o možnej spolupráci pri riešení 
konkrétnych potrieb veriacich aj 

o pripravovanom ekumenickom 
stretnutí 5. júla na Námestí oslo-
boditeľov.

Vo štvrtok 24. júna sa v za-
sadačke mestskej rady stretli 
s primátorom mesta predsedo-
via siedmich klubov dôchodcov, 
predseda Jednoty dôchodcov 
a ďalší predstavitelia seniorov 
mesta. Rada seniorov sa na svo-
jom rokovaní zaoberala najpál-
čivejšími otázkami našich dô-
chodcov, ich problémami a ak-
tivitami. Samostatnú pozornosť 
venovali druhému ročníku špor-
tových hier dôchodcov, ktoré sa 
uskutočnia 7. júla o 9.00 hodine 
v areáli IV. základnej školy. 

ivpa

poradné orgány 
primátora mesta

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu „Interpelá-

cie“ na XXI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 4. 2010 – pokračovanie
Ing. Martin Pado:
1. V poslednom čase som si všimol nejaký zvýšený výrub stromov 

na severnej časti na Hrádku v okolí kanála Duša na začiatku Topo-
lianskej ulice. Tak sa chcem opýtať, s čím to súvisí?

Odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životné-
ho prostredia a miestneho rozvoja MsÚ v Michalovciach:  
Predmetný výrub bol realizovaný z dôvodu zabezpečenia bezpečnej pre-
vádzky 22 kV vedenia, nakoľko v jeho ochrannom pásme sa nachádzali 
prestarlé naklonené stromy smerom k vedeniu. Výrub bol zabezpečený 
na základe požiadavky VSE. Jeho realizáciu zabezpečovali Lesy SR š.p. 
Banská Bystrica, OZ Sobrance cestou špecializovanej firmy, ktorá má 
oprávnenie na manipuláciu s drevnou hmotou v blízkosti vodičov vy-
sokého napätia. Z uvedeného dôvodu musela byť zabezpečená 24.3.2010 
čiastočná výluka vedenia. Výrub bol realizovaný na lesnom celku - Lesy 
Remetské Hámre, dielec 645. Predmetný výrub bol schválený v rubnom 
pláne, pričom bol klasifikovaný ako kalamitná ťažba. V súčasnom obdo-
bí prebieha ešte dočistenie plochy od konárov a to štiepkovaním. Práce 
by mali byť ukončené do 15.5.2010. Predmetný výrub nebol povoľovaný 
mestom, nakoľko tento nespadá do pôsobnosti mesta. 

2.  Dostal  som  list  od  občanov,  ktorí  poukazujú  na  neoprávnené 
orezávanie  stromov  začiatkom  tohto  roka  okolo  bloku  A2.  Potom 
sťažnosť na nedostatočné odpratávanie snehu. 

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
TaZS mesta Michalovce začiatkom roku 2010 realizovali čiastočný 

výrub a orez stromov poškodených snehovou kalamitou pred bytovým 
domom A2 na Ulici Komenského. Orez sa realizoval na základe metodic-
kého usmernenia pracovníkov MsÚ, odboru výstavby ŽP a MR a v súla-
de s písomnou požiadavkou obyvateľov obytného domu A2 na Ulici Ko-
menského. Početná skupina obyvateľov bola prítomná pri výkone práce. 

3. Od tých istých občanov je sťažnosť na necitlivý výrub stromov 
v počte viac ako 10 ks koncom roka 2009 v okolí bloku A2. Chcel by 
som  v  tejto  súvislosti  povedať,  že  som  sa  tam  bol  pozrieť,  nevyzerá 
to  veľmi  vábne  a    aj  na  základe  toho,  čo  je  v  tom  liste  napísané,  by 
sa možno žiadalo citlivejšie posudzovať výrub stromov a možno viac 
komunikovať s občanmi žijúcimi v danom priestore. 

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Výrub stromov v meste Michalovce TaZS mesta Michalovce realizujú 

iba na základe rozhodnutia mesta Michalovce, ktoré je ako príslušný or-
gán správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. Obyvatelia bloku A2 opakovane v minulosti 
požadovali výrub niektorých stromov v blízkosti obytného domu z titulu 
poškodzovania a znečisťovania obytného domu. Poslednú žiadosť o výrub 
stromov podpísalo 54 obyvateľov obytného domu A2, z nich 50 obyvateľov 
požiadalo o výrub uvedených drevín a štyria obyvatelia nesúhlasili alebo 
mali podmieňujúce požiadavky. Mesto Michalovce požiadalo o odborné 
stanovisko o udelenie súhlasu na výrub Štátnu ochranu prírody Slovenskej 
republiky – správu chránenej krajinnej oblasti Latorica, ktorá po terénnej 
obhliadke súhlasila s požadovaným výrubom až na 2 ks brezy, s výrubom 
ktorých nesúhlasí. Na základe uvedeného mesto dalo súhlas na výrub dva 
stromy - smrek obyčajný, tri stromy - jedľa a 1 strom buk lesný. 

4. Chcem sa obrátiť so sťažnosťou občanov na problémy s otáča-
ním  na  uliciach  Severná  a  Kukučínova.  Jedná  sa  o  nákladné  vozid-
lá a v tomto prípade sa jedná aj o vozidlá technických služieb, ktoré 
majú problém v tomto priestore sa otočiť, a došlo tam už aj k plateniu 
pokút. Bolo by dobré tento problém riešiť, aby ľudia, ktorí vykonávajú 
obslužnú činnosť, nemuseli platiť za to pokuty. 

Odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce sú správcom 
miestnych komunikácií a zabezpečujú aj vývoz TKO. Z uvedeného dô-
vodu je potrebné, aby v rámci vlastnej činnosti problémy prehodnotili 
a navrhli vhodné riešenie. Z hľadiska dopravnej problematiky sa javí ako 
najvhodnejšie zokruhovanie Ul. M. Kukučína s Ul. konečnou. Odbor vý-
stavby ŽPaMR spolu so správcom MK a ODIPZ posúdi túto možnosť. 

6.  Chcel  by  som  ďalej  požiadať  o  posúdenie  križovatky:  Kuku-
relliho – Farská – Sztarayova, pretože pri vjazde z Kukurelliho ulice 
na Farskú je tam stopka, čo je úplne v poriadku, z opačnej strany stop-
ka nie je. Pritom tá ulička je ďaleko užšia a prehľad pri predchádzaní 
z pravej strany je horší. Takže by bolo dobre toto posúdiť. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru vý-
stavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.

Dopravné značenie na križovatke je v súlade s dopravnými pred-
pismi. Toto bolo odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom 
v Michalovciach. Čo sa týka samotnej Ul. A. Sztárayho táto slúži v pod-
state pre malý okruh bývajúcich v tejto lokalite, kde nepredpokladáme, 
že účastníci cestnej premávky nie sú informovaní o dopravnej situácii 
na križovatke. Samotná premávka na Ul. Ľ. Kukorelliho si vyžaduje, 
aby vodiči boli upozornení na to, že sa približujú ku križovatke, ktorá je 
neprehľadná a je potrebné vozidlo zastaviť na takom mieste, odkiaľ má 
na križovatku náležitý rozhľad.                  pokračovanie v budúcom čísle 

Mestský úrad Michalovce 
a Jednota dôchodcov 

oznamuje dôchodcom mesta Michalovce,
že po vydarenom 1. ročníku športových hier 

dôchodcov mesta Michalovce usporiada 
7. júla 2010 o 9.00 hodine v areáli iv. základnej školy 

ii. RočníK ŠpoRTovýcH HiER DôcHoDcov, 

na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. 

Športový deň sa bude konať pod záštitou primátora 
mesta Michalovce. Zúčastniť sa ho môžu dôchodcovia zo 
všetkých klubov, ale aj nečlenovia, ktorých účasť je vítaná. 
Prihlásiť sa môžete vo svojich kluboch, nečlenovia v klu-
boch 1 a 3 na Ul. obrancov mieru (malometrážne byty), 
vždy v pondelok od 9.00 do 12.00 u Ing. Egryho.

Orange reaguje na aktuál-
nu situáciu v krajine vyvolanú 
ničivými povodňami a spolu 
so svojimi zákazníkmi a za-
mestnancami podáva pomocnú 
ruku tým, ktorí sa ocitli v dô-
sledku tejto prírodnej katastro-
fy v bezprostrednej hmotnej 
núdzi. Prostredníctvom Nadá-
cie Orange okamžite vyčlenila 
35 tisíc eur na pomoc obyvate-
ľom najpostihnutejších obcí vý-
chodného Slovenska. Nadácia 
Orange pripravuje tiež zriade-
nie krízového fondu, prostred-
níctvom ktorého rozdelí ďal-
ších 25 tisíc eur individuálnym 
žiadateľom. Do pomoci pre po-
stihnuté oblasti zapája Orange 
aj svojich zákazníkov. Dobro-
voľní darcovia z radov zákaz-
níkov Orangeu môžu prispieť 
prostredníctvom SMS zaslanej 

na krátke číslo 855 s ľubovoľ-
ným textom. Cena zaslanej 
SMS je 2 EUR. Na stanovený 
účel zbierky vyhlásenej televí-
ziou JOJ bude odvedených 100 
percent výťažku zbierky bez 
akýchkoľvek administratívnych 
či iných nákladov. 

Pomôcť postihnutým obča-
nom chcú aj zamestnanci Oran-
geu, ktorí sa už zapojili do finan-
čnej zbierky prostredníctvom 
zrážok zo svojich miezd. 

Nadácia Orange je nezisko-
vá organizácia, ktorá realizuje 
filantropické aktivity s cieľom 
pomôcť riešiť problémy rôznych 
deficitných skupín spoločnosti 
na Slovensku. Pod názvom Konto 
Orange vznikla v roku 2002, pri-
čom nadviazala na aktivity Kon-
ta Globtel, ktoré na slovenskom 
trhu pôsobilo od roku 1998.     ts

nadácia pomáha
po povodniach

Úrad Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie vás 
v dňoch 4. – 5. júla 2010 

pozýva na celoeparchiálne slávnosti pri príležitosti 

60. výročie založenia 
Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie

program slávností:
4. júl 2010

17.00 veľká večerňa s lítiou v katedrálnom chráme svätých 
Cyrila a Metoda v Michalovciach

 
5. júl 2010

8.30 sprievod z úradu eperchiálnej rady do katedrálneho 
chrámu

8.45 privítanie metropolitu Kryštofa a a rchijerejov v katedrál-
nom chráme

9.00 archijerejská liturgia, po liturgii sprievod so svätými ostat-
kami a ikonou eparchiálnych patrónov okolo chrámu

Okresná organizácia strany 
SMER – SD 

                         ďakuje všetkým svojim voličom a priaznivcom 

                    za podporu vo voľbách do Národnej rady SR.

NOVINy MISTrAl,
ŠPOrTOVÉ SPrÁVy A MAGAZÍN KSK 

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

ŽIHADlO
Koniec vojny, koniec pamäti – dokument TV Liptov

v premiére v piatok 
a v reprízach v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
z rokovania MsZ zo dňa 22. 6. 2010

denne od 14.00 hod.

TeleVÍZIA MISTrAl MICHAlOVCe
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe TV PATrIOT (satelit Thor 5): 
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45

nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45
pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45

Milí priatelia, známi, sympatizanti,

veľmi pekne Vám chcem poďakovať za podporu strany Smer-SD vo voľbách 12. júna 
2010. Som veľmi vďačná za 5 097 preferenčných hlasov odovzdaných priamo pre mňa. 
Tie mi predurčili 1. miesto poslanca NR SR za okres Michalovce. Vážim si každý Váš 
hlas, ďakujem za Vašu dôveru, ktorá zaväzuje a verím, že Vás svojou prácou a prístu-
pom v parlamentnej politike nesklamem a budem Vám naďalej nápomocná.

PhDr. Ľubica Rošková, poslankyňa NR SR



� kultúRa – školstvo

Dva tÝŽDne v kultúRe

S p o m i e n k y

michalovčan informuje

Dňa 21. 6. 2010 uplynulo 29 rokov, 
kedy nás navždy opustil

JOZeF MIŠKOVIč ml. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Spomína brat Kristián Miškovič

Ing. Ján Hežely, 76-ročný

František Vojtovič, 39-ročný

Veronika Kusá, 64-ročná

Marta Cupáková, 82-ročná

Mária Bakošová, 88-ročná

navŽDy sme sa Rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

spoločenská rubrika

radošinské naivné divadlo
MÁM OKNO

Najnovšia trpká komédia Stanislava Štepku
28. 6. 2010 - 19.30 hod 

veľká sála MsKS
Vstupné 11 €

eKuMeNICKÁ SlÁVNOSť PrI PrÍleŽITOSTI 
SVIATKu SV. CyrIlA A SV. MeTODA

5. 7. 2010 o 17.00 hod. 
Tribúna pri MsÚ

„VITAJCe u NÁS“
tanečný program folklórneho súboru Východná z Toronta 

s doprovodom ľudovej hudby súboru Zemplín 
a folklórneho súboru Zemplín

6. 7. 2010 o 17.00 hod. - Tribúna pri MsÚ

MICHAlOVSKý OrGAN 
IV. ročník organových koncertov - Greg Abrahams (Anglicko)

9. 7. 2010 o 19.00 hod.
Rímsko–katolícky kostol Narodenia Panny Márie

VýSTAVy
VýBer Z TVOrBy M. WyZIKOVSKeJ

1. 7. - 30. 7. 2010 
Malá galéria MsKS

lADISlAV HreHA 
autorská výstava obrazov 

1. 7. – 20. 7. 2010 
galéria ZOS Michalovce

25. - 27. 6. piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod.  
SeX V MeSTe 2  USA / 2010 /146min./
/romantická komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.80€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

1. - 4. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod.
rOBIN HOOD  USA / 2010 /148 min./
/historický/ Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

4. 7. nedeľa - 17,00 hod.
DAŽĎOVÁ VÍlA  ČR / 2010 /96min./
/romantická rozprávka/ Premiéra
Vstupné: 2.00€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

7. 7. streda - 19,30 hod.
AlICA V KrAJINe ZÁZrAKOV  USA / 2009 /95 min./
/dobrodružný, rodinný fantazijný film/ 
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

8. 7. štvrtok - 19,30 hod.
PArANOrMAl ACTIVITy  USA /2007/ 86 min./ 
/horor/
Vstupné: 2.00€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

9. - 11. 7. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
PÚŠTNy KVeT  VB / SRN / RAKÚSKO /2009/124 min./
/životopisná dráma/ Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

mestské kultúrne stredisko

Dňa 19. júla uplynuli štyri roky, 
kedy nás vo veku 46 rokov 

navždy opustil môj milovaný syn

PeTer MIlICHOVSKý

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína mama

program kina centrum

V  snahe pripraviť už žiakov 
základnej školy na čo najlepšie 
uplatnenie v spoločnosti, dáva-
me dôraz na získanie základ-
ných vedomostí v informačno 
– komunikačných technológiách 
a skvalitňujeme vyučovanie cu-
dzích jazykov. V Základnej škole 
na Krymskej ulici sme aj vďaka 
množstvu realizovaných pro-
jektov dosiahli nemalé úspechy 
v tejto oblasti. Jedným z nich je 
projekt Pomôžme  sebe,  no  ne-
zabúdajme  pritom  na  iných, 
ktorý vypracovala a zrealizo-
vala  zástupkyňa riaditeľa školy 
Mgr. D. Šalapová, v grantovom 
programe Hodina deťom, ktorý 
je organizovaný Nadáciou pre 
deti Slovenska. Žiakov chceme 
naučiť, že sa môžu navzájom 
obohacovať. Pripravujú učebné 
pomôcky pre spolužiakov v niž-
ších ročníkoch, čo ich motivuje 
k zvládnutiu učiva, k  tímovej 
práci. Učebné pomôcky budú 
mať rôzne podoby – minikniha, 
nástenka, skladačka pexeso, le-
porelo, mapa, schéma gramatic-
kého javu, jednoduchý výklado-
vý slovník. V prvej fáze účastníci 
projektu v rámci vyučovania an-
glického jazyka pripravujú mate-
riál za pomoci počítača, tlačiar-
ne, skenera. Množstvo materiálu 
treba vytriediť a so zreteľom 
na konečnú podobu pomôcky 

spracovať návrh. Skompletizovať 
materiál a dať konečnú podobu 
budúcej pomôcke je jedna z naj-
ťažších častí, pri ktorej pomáha 
vyučujúci. Na každom dielku 
bude logo Hodina deťom. Pre-
zentovať svoje výtvory bude kaž-
dý z účastníkov. 

Výstava nainštalovaná v Kniž-
nici Gorazda Zvonického by 
mohla inšpirovať aj iných. 

Mgr. Anna Bučková 

učíme sa po anglicky 

Gymnazisti z 2. G triedy 
GPH v dňoch 7. – 11. júna už 
tretíkrát absolvovali Nemecký 
jazykový týždeň na Zemplín-
skej šírave, aby svoje jazykové 
kompetencie prehĺbili v prí-
rode. Išlo o žiakov jazykovej 
triedy s posilnenou dotáciou 
hodín nemeckého jazyka, ktorí 
sa pripravujú na skúšku Ne-
meckého jazykového diplomu. 
Gymnázium Pavla Horova je 
totiž začlenené do programu 
DSD škôl na Slovensku a po-
núka svojim štvrtákom mož-
nosť vykonať na škole Nemec-
ký jazykový diplom (Deuts-
ches Sprachdiplom – DSD) na 
úrovni C1, príp. B2 podľa Eu-
rópskeho referenčného rámca.

Organizátormi jazykového 
týždňa a garantmi DSD sú uči-
teľka nemeckého jazyka Mgr. 
Ľudmila Sušková a nemecký 
lektor Christoph Henssen. 
S myšlienkou tejto aktivity pri-

šiel nemecký lektor – Hartmut 
Hapke, ktorý pomohol do-
stať DSD na naše gymnázium 
a ktorému chceme touto cestou 
srdečne poďakovať.

Počas piatich dní žiaci v sku-
pinách i individuálne riešili 
rôzne úlohy, ktoré vychádzali 
z prečítaného literárneho diela 
formou tzv. staničného učenia, 
ktoré poskytuje žiakom mož-
nosť kreativity, autonómneho 
učenia, konfrontácie s vlast-
nými skúsenosťami, pričom 
ich učí i sociálne kooperovať. 
Išlo dokopy o 45 vyučovacích 
hodín, ktoré spestrili nemecké 
piesne, hry, film. Všetko na-
koniec vyústilo do prezentácie 
vlastných produktov, akými 
boli kolážové projekty, drama-
tické dielka, dabing filmu či ná-
vrh na vytvorenie mládežníc-
keho klubu v meste s konkrét-
nymi predstavami a aktivitami.

Mgr. Ľudmila Sušková

nemecký jazykový 
týždeň 

Na dvore Materskej ško-
ly na Okružnej ulici 19 bolo 
10. júna rušno. Zišlo sa tu 36 
detí z deviatich škôlok so svo-
jimi učiteľkami, aby si zmerali 
pohybové zručnosti v štyroch 
športových disciplínach- hod 
kriketovou loptičkou, skok 
do diaľky, preliezanie prekážok 
a beh na 20 metrov. Po zazne-
ní hymny mesta Michalovce 
prítomných hostí a zástupcov 
mesta privítala riaditeľka školy 
Melánia Kelemenová. Malým 
športovcom a ich pedagógom sa 
prihovoril aj primátor mesta Vi-
liam Záhorčák. Sľub športovcov 
zložili rozhodcovia aj malí špor-
tovci a zapálili olympijský oheň. 
Súťažiaci, ktorých neunavili pri-
pravené disciplíny, si zacvičili 
na detskom fitnes náradí. Na zá-

ver sa najšikovnejšie deti ocitli 
na stupni víťazov a ocenenia im 
odovzdala Ing. Katarína Poláko-
vá. Putovný pohár a 1.miesto si 
odniesla MŠ Komenského ulica 
2. Na 2. mieste skončila MŠ Uli-
ca školská 5 a  3. miesto získala 
MŠ Ulica Fr. Kráľa 78. Za veľkú 
snaživosť a vytrvalosť boli po-
chválení všetci súťažiaci. Od-
menou pre organizátorov bola 
radosť detí zo súťaženia a túžba 
športovať ešte viac. Tým sa na-
plnil aj zámer IX. ročníka mest-
skej športovej olympiády detí 
MŠ - podávať hodnotné výkony, 
ale predovšetkým zaujať deti 
a motivovať ich k pravidelným 
športovým aktivitám. O rok do-
videnia na X. ročníku športovej 
olympiády.

Gabriela Sokologorská

Detská športová 
olympiáda

zemplínske osvetové stredisko

Do stavu manŽelského vstúpili tieto snúbenecké páRy:

Ing. Valér Ferenci 
a Ing. Zuzana Vrlíková

Ing. Miroslav Kačmár 
a Ing. Silvia Semanová

vítame meDzi nami našich najmenších:

Oliver Popadinec

P o ď a k o v a n i e
Chcem sa poďakovať 

MuDr. Bogdanovi Koziakovi 
lekárovi chirurgického oddelenia v Michalovciach 

za príkladnú starostlivosť o moje zdravie a zdravie ostatných 
pacientov, za jeho ľudskú obetavosť, pozornosť 

a úctu ku každému. 
Ako vynikajúci odborník si zaslúži verejné poďakovanie 

so želaním dobrého pracovného elánu.

Vďačná pacientka

Dňa 2. 6. 2010 nás náhle opustila 
milovaná manželka, sesternica a teta

MArTA ZBOJANOVÁ

Týmto sa chceme srdečne poďakovať 
všetkým príbuzným, susedom, 

priateľom a známym, 
ktorí sa zúčastnili pri poslednej rozlúčke, 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Ďakuje manžel a smútiaca rodina

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 

milovaným manželom, otcom a dedkom 

MIlANOM MAťAŠOM

na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
Manželka a dcéry s rodinami

Skutočnou hviezdičkou tejto 
speváckej súťaže sa stala Žofka 
Hlavatá (10 rokov) , žiačka 
Základnej školy na Ulici T. J. 
Moussona. Semifinálové kolo, 
do ktorého postúpila, sa konalo 
7. júna v Trebišove a jeho orga-
nizátorom bol stále populárny 
Vlado Železňák. V kategórii 
ročníkov 1. – 4. sa stala abso-

lútnou víťazkou a reprezentovať 
región Zemplín bude vo finále, 
ktoré sa uskutoční v októbri 
v Košiciach. Nie je to jej prvé 
víťazstvo, lebo prvenstvo zís-
kala aj v súťaži Havran. Takto 
si I. ZŠ pripísala na svoje konto 
ďalší úspech. Držme jej preto 
palce.

 Mgr. Zuzana Tongeľová

hviezdička
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Dva tÝŽDne v špoRte
háDzaná

TurNAJ OlyMPIJSKýCH NÁDeJÍ KrAJÍN V-4
25. 6. 2010   15. 30 hod.   Poľsko – Maďarsko, 

17. 15 hod.   Slávnostné otvorenie turnaja, 
18. 00 hod.   Slovensko A – Slovensko B, 

26. 6. 2010   15. 30 hod.   Maďarsko – Slovensko B, 
18. 00 hod.   Slovensko A – Poľsko, 

27. 6. 2010   10. 30 hod.   Slovensko A – Maďarsko, 
12. 30 hod.   Poľsko – Slovensko B, 

14. 00 hod.   Slávnostné vyhodnotenie turnaja
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

splavovanie zemplínskyh Riek
15. rOčNÍK

2. – 4. 7. 2010, štart 2. 7. 2010 o 8. 00 hod.
Info: Občianske združenie Návraty, 

č. tel. 0915289327, 0907931722

špoRtové hRy DôchoDcov 
mesta michalovce

II. rOčNÍK
7. 7. 2010, 9. 00 hod.

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

tenis
MICHAlOVSKÁ TeNISOVÁ lIGA VeTerÁNOV

VIII. ročník   26. 6. 2010-7. kolo   Minimax – Family/Malex
Info: Ing.Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

MICHAlOVCe CuP 2010 
Celoštátny turnaj detí do 9 rokov

26. - 27. 6. 2010   9. hod.

BABOlAT CuP 2010 
Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kat.“B“

Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

tuRistika
KrÁľOVA HOľA

26. 6. 2010   5. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

56. SlOVeNSKý ZrAZ TurISTOV KST – DOlNý KuBÍN
1. - 5. 7. 2010

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

malý oznamovateľ
služby

• Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
• Vymaľujem byty, rodinné domy, kancelárie. Cena dohodou. 
 ( 0944 459 079
• Zatepľovanie, fasády, plastové okná, dvere, garážové brány. Pre-

daj, montáž. ( 0948 937 934, ( 0908 362 164
• Urobím oporné múry, ploty, sokle z kameňa. ( 0918 516 864

práca
• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
• Basketbalový klub 1. BK Michalovce hľadá pracovníka na pozí-

ciu referent. Bližšie informácie na www.1bkmi.sk v sekcii PRI-
HLÁS SA , alebo na ( 0903 883 886

• Hľadáme skúsených mäsiarov na vykosťovanie bravčových pliec 
do Francúzska. Info ( 0907 082 835

• Staviame strechy, altánky, parkovacie dlažby a chodníky. 
 ( 0911 929 039

kúpa – predaj – prenájom/byty, domy
• Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda 

60, Michalovce. Cena 200 000 €.( 0907 997 006
• Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a pivni-

cou v pôvodnom stave v Michalovciach, Ulica Martina Rázusa 2. 
( + 48/ 606 974 116, ( 0905 618 423

• Predám garáž pri Chempiku s vysporiadaným pozemkom. 
 Kontakt: 0915 656 515
• Predám veľkú chatu na Zemplínskej šírave, stredisko Medvedia 

hora. Cena dohodou. ( 0908 330 248, Foto cez MMS.
• Odpredám stavebný pozemok o výmere 25 árov, obec Naciná 

Ves. ( 0908 330 248 
• Predám 3-izbový byt v OV v Michalovciach na Ul. užhorodskej 

č. 8. Cena 35 000 EUR. ( 0905 737 896

Rôzne
• Predám veslový laminátový čln (vhodný pre rybárov). 
	( 0907 534 726
• Predám 3 ks plyšových kobercov – rozmer 2m x 3m, bordovej 

farby. Cena jedného kusa koberca je 40 €. 
 Informácie na ( 0905746530
• Predám šteniatka nemeckého ovčiaka s PP v type REX po vý-

borných rodičoch. Cena dohodou. ( 0903 120 135
• Predám drevo – červený smrek – dosky, fošne – 5 m3 iba vcelku. 
( 0903 666 332

• Predám príves (Sport Jacht) za osobným autom, nový kladivko-
vý šrotovník + kábel, vibračný elektrický stroj na výrobu tvárnic 
(rozmer 45 x 30 cm). ( 0944 310 880

• Darujem trojmesačné mačiatka. ( 0918 876 616
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n NOVý TrÉNer
Po skončení účinkovania do-
terajšej trénerskej dvojice – V. 
Rusnák ml. a E. Sudimák - druž-
stvo dočasne vedie tréner O. 
Duda, ktorý bude potom asis-
tentom nového trénera. Vede-
nie MFK Zemplín už podpísalo 
v Prahe dohodu s novou tré-
nerskou tvárou. Je to Vlastimil 
Petržela z Prahy. Tento vyše 56- 
ročný tréner trénoval pražské 
celky Sláviu, Spartu, Bohemians 
ďalej Liberec, Mladú Boleslav, 
Olomouc, Viktóriu Žižkov, zah-
raničné celky ZENIT Petrohrad, 
NEFTČU BAKU (Azerbajdžan). 
Zmluvu podpísal na jeden rok 
s ročnou opciou. Trénovania sa 
ujal v stredu 23. júna. V. Peržela 
všade dosahoval dobré výsledky. 
Verme, že sa mu bude dariť aj 
u nás. Už je vyžrebovaný aj nový 
ročník I. ligy. Michalovce sa 
predstavia v domácom prostre-
dí proti rezerve Corgoňligistu 
z Ružomberku.

n ZAčÍNAJÚ  V  BÁNOV-
CIACH NAD BeBrAVOu

Začiatkom septembra odštartuje 
nový ročník WHIL v hádzanej 
žien. V nej oproti doterajším 
ročníkom došlo k zmene. Dopo-
siaľ štartovali 12. účastníci ( po 6 
z Českej republiky a Slovenskej 
republiky). Teraz prichádza zme-
na. Účastníkov bude 14 ( z toho 
6 zo Slovenska a 8 z Česka). Už 
4. septembra začíname I. kolom 
v domácom prostredí s nováči-
kom Bánovcami nad Bebravou. 
V drese hostí sa predstaví aj 
naša bývala hráčka, ktorá vlani 
hrávala v Šali, Tóthová. Z Česka 
nováčikmi sú Poruba a Most. 
V druhom kole sa IUVENTA 
predstaví v Jindřichovom Hrad-
ci a potom privítame vlaňajšieho 
majstra ŠKP Bratislavu. V ok-
tóbri čaká Michalovce aj zápas 
Pohára EHF.                             ka

k R á t k O 
z O  š p O R t u

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 a Optik Mini) 
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 

33.32.02_PATRIAKSEBE_MICHALOV_132X200_CB.indd   1 3.6.2010   11:00

Veľká nadnárodná spoločnosť 
hľadá pracovníkov 

na viaceré pozície na hlavný aj čiastočný pracovný úväzok

požadujeme:  • pracovitosť
 • zodpovednosť
 • ochotu vzdelávať sa
 • čestnosť

ponúkame: • dlhodobú perspektívu
 • zázemie veľkej spoločnosti
 • zaujímavé finančné ohodnotenie
 • možnosť kariérneho rastu
 • stabilitu
 • bezplatné vzdelávanie
 • firemné benefity

V prípade záujmu zúčastniť sa výberového pohovoru 
nás kontaktujte telefonicky do 8. 7. 2010.

Kontaktná osoba: Bc. Marianna Tomková, tel. 0908 991 556

Výrazný úspech v uplynulých 
dňoch na školských Majstrov-
stvách Slovenska v atletike v Ban-
skej Bystrici dosiahol výber nášho 
mesta, ktorý bol zložený zo žiakov 
ZŠ na Ul. Komenského, ZŠ na Ul. 
školskej a ZŠ na Ul. okružnej. 
V silnej konkurencii pretekárov 
z atletických škôl Slovenska naši 
mladí atléti získali tri prvé a tri 
druhé miesta. Majstrami Sloven-
ska sa stali: Jana ŠPAKOVÁ ZŠ Ul. 
okružná v hode kriketovou loptič-
kou výkonom 61,74 m, družstvo 
chlapcov  ZŠ  ul.  Komenského 
v štafete na 4x60 m časom 28,29 s. 
a 10 členné družstvo chlapcov ZŠ 
ul.  Komenského, ktoré v celko-
vom bodovaní všetkých disciplín 
a to 60 m, 300 m, 1000 m, 4x60 m, 
výške, diaľke, gule a v krikete ob-
sadilo 1.miesto. Strieborné medai-

ly získali: Roman Olejník ZŠ Ul. 
Komenského v behu na 300 m ča-
som 38,00 s., Michal Kurcik ZŠ Ul. 
Komenského v diaľke výkonom 
605 cm a družstvo dievčat ZŠ Ul. 
Komenského v štafete na 4x60 m 
časom 32,15 s. Medailovú žatvu 
doplnil 3. miestom Roman Olej-
ník ZŠ Ul. Komenského v behu 
na 60 m časom 7,54 s. V prvej de-
siatke sa ešte umiestnili: Michal 
Kurcik ZŠ Ul. Komenského 5. 
miestom v skoku do výšky výko-
nom 175 cm, Martin Boboš ZŠ Ul. 
školská 5. miestom vo vrhu guľou 
výkonom 14,09 m, Ján Havránek 
ZŠ Ul. Komenského 6. miestom 
v hode kriketovou loptičkou výko-
nom 68,48 m a Patrícia Dermeko-
vá ZŠ Ul. Komenského 7. miestom 
v behu na 300 m časom 45,25 s. 

                                                 nk

úspešní mladí atléti

Mestský úrad Michalovce, 
koordinačná komisia mestských 
športových súťaží v spolupráci 
so ZŠ na Ulici školskej 2 uspo-
riadali II. ročník súťaže v plávaní 
pre žiakov a žiačky 4. ročníkov 
základných škôl O pohár primá-
tora mesta Michalovce. Pretekári 
z piatich michalovských škôl sú-
ťažili v troch plaveckých disciplí-
nach a to 25 m znak, 25 m kraul 
a 25 m prsia v kategórii chlapcov 
a dievčat. Najvšestrannejším 
plavcom sa stal Miroslav BOD-
NÁR zo ZŠ Ul. Komenského, 
ktorý zvíťazil vo všetkých troch 

disciplínach. V medailovom 
umiestnení škôl najúspešnejšou 
školou bola ZŠ Ul. Komenského 
so 6 získanými medailami, pred 
ZŠ Ul. školská a ZŠ Ul. okružná 
so 4 medailovými miestami. Ví-
ťazmi v jednotlivých disciplínach 
sa stali: 25 m znak-Miroslava Ba-
dinová ZŠ Ul. Školská, Miroslav 
Bodnár ZŠ Ul. Komenského, 25 
m prsia-Nikola Rovňáková ZŠ 
Ul. okružná, Miroslav Bodnár ZŠ 
Ul. Komenského, 25 m kraul Na-
tália Bodnárová ZŠ Ul. Švermu, 
Miroslav Bodnár ZŠ Ul. Komen-
ského.                                        nk

najvšestrannejší 
miroslav bodnár

Štadión MFK Zemplín Michalovce bol dejiskom vyhlásenia Jedenástky 
roka VsFZ. Súčasťou podujatia bol exhibičný súboj medzi Jedenást-
kou VsFZ a Výberom ObFZ Michalovce, ktorý skončil remízou 3:3. 
Po skončení oficiálnej časti sa domáci aj hostia stretli na slávnostnej 
recepcii v hoteli Stadio. Zloženie Jedenástky sezóny: Dušan Molčan, 
Miroslav Hanuščák, Peter Adamišin, Vladislav Palša, Jozef Lukáč, Pe-
ter Uhrin, Marek Bubenko, Albín Mišenčík, Martin Vasiliak, Ladislav 
Šuster, Miroslav Bučko.


