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1. Daň z nehnuteľnosti
- je povinný podať daňovník, u ktorého v r. 2007, od 1. 1. – 31. 12. 
2007 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane:
· stal sa vlastníkom nehnuteľnosti (zdedil, kúpil, dostal na základe 
darovacej zmluvy a podobne) 
· mal právoplatné stavebné povolenie
· uskutočnil prístavbu, nadstavbu, dostal kolaudačné rozhodnutie, 
začal stavbu užívať
Podať daňové priznanie je možné osobne alebo poštou a to doporu-
čene do 31. 1. 2008 vrátane.
K daňovému priznaniu je každý občan povinný doložiť:
· list vlastníctva (fotokópia)
· kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie (fotokópia)
· darovaciu zmluvu, kúpnopredajnú zmluvu, osvedčenie o dedič-
stve - podľa spôsobu nadobudnutia (fotokópia)
2. Daň za psa
- v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splat-
ná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia
- spôsob preukazovania zániku daňovej povinnosti:
· doklad o prevode vlastníctva psa
· doklad o úhyne psa
· vo výnimočných prípadoch čestné vyhlásenie potvrdené jedným 
bezprostredným susedom s úradne overeným podpisom
- oslobodenie od platenia dane za psa platí pre:
· daňovníka vlastniaceho psa so špeciálnym výcvikom záchranár-
skeho psa 
· držiteľa preukazu ZŤP /občan s ťažkým zdravotným postihnutím/
· osamelo žijúcich občanov, ktorí majú 70 rokov a viac
3. Daň za preDajné automaty
- daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné auto-
maty prevádzkuje (čl. 10 VZN č.103/2007 - ohlasovacia povinnosť)
- sadzba dane je 1 500,- Sk - za jeden predajný automat a kalendárny rok
4. Daň za nevýherné hracie prístroje
- daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 
prístroje prevádzkuje, (čl. 11 VZN č. 103/2007 - ohlasovacia povinnosť)
- sadzba dane je 3 500,-Sk - za jeden nevýherný hrací prístroj a ka-
lendárny rok
platné znenie vzn č.103/2007 mesta michalovce je zverejnené na 
www.michalovce.sk, na verejnej tabuli v budove msÚ v michalov-
ciach. prípadné informácie na č. dverí 141, 142, 143, 144, 145.

MsÚ, finančný odbor

Pri tejto príležitosti sa 
v priestoroch Mechanizované-
ho práporu generála Mikuláša 
Markusa uskutočnil slávnost-
ný rozlúčkový ceremoniál pre 
týchto príslušníkov odchádza-
júcich do mierových operácii 
KFOR a ALTHEA. 

Vyvrcholením slávnostného 
ceremoniálu bolo prepodriade-
nie oboch jednotiek z podria-
denosti veliteľstva Pozemných 
síl OS SR a vojenskej polície do 
podriadenosti centra riadenia 

operácií Generálneho štábu 
ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. 

S vojakmi odchádzajúcimi 
plniť úlohy na Balkán sa prišiel 
rozlúčiť minister obrany SR 
Mgr. František Kašický, ako aj 
poslankyňa NR SR PhDr. Ľu-
bica Rošková, náčelník Gene-
rálneho štábu ozbrojených síl 
SR generál Ing. Ľubomír Bulík 
CsC., veliteľ Pozemných síl OS 
SR generálmajor Ing. Milan 
Maxim a ďalší významní pred-

stavitelia rezortu obrany, štát-
nej a miestnej samosprávy. 

Na pôsobenie slovenských 
vojakov v zahraničí sú hrdí aj 
obyvatelia mesta Michalovce, 
čo vyjadril v príhovore primá-
tor mesta Viliam Záhorčák. 
Po skončení nástupu minister 
obrany prestrihol stuhu na zre-
konštruovanej budove UB 300 
a slávnostne ju odovzdal do 
užívania práporu.  

npor. Mgr. Ján Čupalka

Na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hnojnom 
20. decembra 2007 bolo odovzdané ocenenie PhDr. Ľubici Roškovej, 
poslankyni Národnej rady SR – Cena obce Hnojné, za šírenie dobrého 
mena a zveľaďovanie obce. Na snímke ocenená poslankyňa parla-
mentu (vpravo) so starostkou Hnojného Helenou Kráľovou.

Mestský úrad v Michalov-
ciach, v súlade so schváleným 
rozpočtom mesta Michalov-
ce pre rok 2008 a podľa VZN 
č.85/2005 – plné znenie z r. 
2007, týmto zverejňuje možnosť 
podávania žiadostí o nenávrat-
né finančné príspevky – dotácie 
z rozpočtu mesta.

Žiadosť o dotáciu môžu 
podať právnické a fyzické oso-
by – podnikatelia, ktorí majú 
sídlo alebo trvalý pobyt alebo 
pôsobia na území mesta Mi-
chalovce.

Žiadosť sa podáva na sa-
mostatnom formulári, ktorý je 
k dispozícii na Odbore infor-
matizácie a grantov (mgr. Bie-
lovský, č. dv. 175, tel. 056/68 

64 175, bielovsky@msumi.sk) 
a na internetovej stránke mesta 
www.michalovce.sk.

Termín uzávierky podávania 
žiadostí je 28. február 2008.

V prípade podania žiadosti 
poštou, rozhoduje dátum po-
dacej pečiatky.

Žiadosti podávajte na: 
mestský úrad michalovce
odbor informatizácie 
a grantov
nám. osloboditeľov 30
071 01 michalovce

Bližšie informácie poskytne 
Odbor informatizácie a gran-
tov, MsÚ Michalovce – Mgr. 
Tomáš Bielovský

Miestne dane v roku 2008 Rok 2007 v Michalovciach
V uplynulom roku sa v Mi-

chalovciach narodilo 937 detí, 
z toho 480 chlapcov a 457 diev-
čat. Z nich 321 bolo Michalov-
čanov. Najčastejšie dievčenské 
mená boli Viktória, Michaela, 
Daniela a Sára. Pre chlapcov 
rodičia uprednostňovali mená 
Jakub, Martin, Patrik a Samuel.

Počet uzavretých sobášov 
v minulom roku bol 276, z toho 
194 bolo cirkevných sobášov a 82 
civilných. V našom meste bolo 
v roku 2007 uzavretých 16 sobá-
šov s cudzincom. Počet sobášov, v 
ktorých aspoň jeden z novoman-
želov bol Michalovčan bolo 223.

Počas dvanástich mesiacov 
roku 2007 sa do nášho mesta 
prisťahovalo 446 ľudí a odsťa-
hovalo sa 727. V uplynulom 
roku sa v rámci mesta presťa-
hovalo 818 obyvateľov.

V roku 2007 v Michalov-
ciach zomrelo 736 obyvateľov, 
z toho 389 mužov a 347 žien. 
Zomrelých Michalovčanov bolo 
285.

počet obyvateľov mesta mi-
chalovce k 1. januáru 2008 bol 
40 255, z čoho je 19 450 mužov 
a 20 805 žien.

Zdroj: MsÚ, matrika a evi-
dencia obyvateľstva

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU

Odchod slovenských 
mierotvorcov na Balkán
Vo štvrtok 10. januára mala michalovská verejnosť možnosť už po niekoľkýkrát 
rozlúčiť sa s príslušníkmi Ozbrojených síl SR, odchádzajúcimi na plnenie úloh v za-
hraničí. V nasledujúcich dňoch naše Slovensko opustí 166 príslušníkov a to 131 
pôsobiacich v Kosove a 35 v Bosne a Hercegovine.

Prvou občiankou Michaloviec, narodenou v tomto roku, je Radka 
Hutníková (4100 gramov a 51 centimetrov), ktorá prišla na svet desať 
minút po polnoci 2. januára v michalovskej Nemocnici s poliklinikou 
Štefana Kukuru. S kyticou kvetov a finančným darom ju privítali pri-
mátor mesta Viliam Záhorčák, viceprimátor Benjamín Bančej a ria-
diteľ NsP Pavol Kuchta. Mladej rodinke srdečne blahoželáme!

S príslušníkmi ozbrojených síl sa pred odchodom na Balkán sprišli rozlúčiť nielen rodinní príslušníci, ale aj 
minister obrany Slovenskej republiky Mgr. František Kašický.                                   Foto: František Demský

Chrípkové obdobie je tu, a na 
očkovanie je najvyšší čas. Chríp-
ka je vysoko nákazlivé infekčné 
ochorenie, ktoré sa objavuje kon-
com jesene, v zime a na jar. Šíri sa 
kvapôčkovou infekciou. Chrípka 
je síce vnímaná ako bežné ocho-
renie, v skutočnosti sa môže znač-
ne skomplikovať. Preto je veľmi 
dôležité dať sa zaočkovať. Očko-
vacia sezóna je od septembra do 
decembra. Nie je však vylúčená 
ani aplikácia v januári či febru-
ári, pretože chrípkové nákazy sa 
vyskytujú až do marca.           (rr)

Zástupcovia mesta Michalovce sa v dňoch 10. – 12. januára zúčastnili 
na výstave cestovného ruchu REGIONTOUR 2008 v Brne, kde pre-
zentovali turistické a rekreačné možnosti nášho regiónu. 

Mestský úrad v Michalov-
ciach v týchto dňoch obdržal 
októbrové číslo časopisu „Flo-
ridian Slovak“ zo Spojených 
štátov amerických. Nie len ti-
tulná a záverečná strana, ale 
aj značná časť obsahu bola ve-
novaná nášmu mestu. Článok 
o histórii aj súčasnosti Micha-
loviec, s bohatou fotografickou 
prílohou, a príhovor primátora 
V. Záhorčáka predstavuje naše 
mesto čitateľom „Floridského 
Slováka“. Sme radi, že o nás 
píšu aj v USA!                        (ip)

Plesovú sezónu v našom meste otvoril 1.reprezentačný ples mesta 
v piatok 11.januára v hoteli Družba. Príjemnú atmosféru plesajúcim 
Michalovčanom navodili aj umelci svojím programom.



2AkTUAlITy – NÁzORy

z poslaneckých interpelácií

z pera viceprimátora

sleDujte tv mistral

noviny mistral 
každú párnu hodinu 

ŽihaDlo 
v piatok, pondelok a stredu o 18.00 hod.

s JUDr. Dušanom Šantom, 
okresným riaditeľom PZ SR

1. 1.  –  Účasť na bohoslužbe v chráme reformovanej cirkvi
2. 1.  –  Novoročné stretnutia s pracovníkmi TaZS, MsÚ, det- 
  ských jaslí, stravovne v MMB, zariadenia opatrovateľskej  
  služby, domova dôchodcov a vedením Domsprav 
5. 1.  –  Otvorenie predajne Mauntfield
6. 1.  –  Účasť na bohoslužbe v chráme pravoslávnej cirkvi
7. 1.  – Stretnutie k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
            Účasť na rokovaní Predstavenstva Východoslovenskej vo- 
  dárenskej spoločnosti
8. 1.  –  Rokovanie so zástupcami farmaceutov
10. 1. –  Rokovanie so zástupcami UPC
             Účasť na rozlúčke s účastníkmi vojenských mierových mísií
             Zasadnutie Rady ZMOS – Zemplín – michalovský región
             Rokovanie o Spoločnom obecnom úrade
11. 1. –  Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spo- 
  ločnosti
             Ples mesta Michalovce

Sme iba niekoľko drobných krôčikov v novom kalendárnom roku 
2008.

Ešte stále sa obzeráme za uplynulým rokom 2007. Často sa ešte 
zaoberáme tým, aký bol. Čo všetko sa stalo, čo sa nestihlo urobiť tak, 
ako sme si predstavovali. Čo sa naopak podarilo. Pominula už aj 
eufória z vítania nového roka.

Niektoré z predsavzatí sa už pokúšame dodržiavať a realizovať.
Nastal ničím nerušený pravidelný pracovný režim a pre deti ná-

ročný školský cyklus. Dni sa pomaly predlžujú. Mierna zima nenaz-
načuje úplne kalendárny čas a vrchol kalendárnej zimy. 

Je tu obdobie medzi sviatkom Troch kráľov a začiatkom pôstneho 
predveľkonočného obdobia – Hromnicami, ktoré tradične bolo ob-
dobím spoločenskej zábavy. Toto fašiangové obdobie je v tomto roku 
ohraničené necelým mesiacom svojho trvania.

Tradičné, pre fašiangy typické sú „plesové“ spoločenské akcie a zá-
bavy. Organizujú ich rôzne organizácie, podniky, spoločenské zdru-
ženia, ale i vydavatelia médií. Naznačujú voľnejšiu možnosť spolo-
čenskej zábavy. 

Stretávanie sa ľudí v tomto období je spojené s veselím, zábavou, 
hudbou a tancom.

Na začiatok tohto fašiangového času sa i mesto pripravilo orga-
nizovaním 1. reprezentačného plesu mesta. Jeho organizačným ga-
rantom bolo Mestské kultúrne stredisko. Myšlienka začiatku fašian-
gového obdobia viedla aj k výberu dátumu na 11. 1. 2008. Medzi 
pozvanými hosťami plesu boli aj ocenení darcovia krvi za rok 2007.
Takéto pozvanie je len drobnou pozornosťou a poďakovaním sa za ich 
humánny čin.

Dovoľte mi popriať všetkým organizátorom a účastníkom plesov 
a iných fašiangových spoločenských akcií vydarený výber programov 
a dobrú úroveň spoločenského vyžitia.

MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora

Ďalšie interpelácie poslancov MsZ z 30. 10. 2007, ktoré ne-
boli doposiaľ zverejnené v mestských novinách:

mgr. ján váraDy:
1. naše stredné školy na ul. kapušianskej, konkrétne obchodná 

akadémia a združená stredná škola technická (spoŠ, soŠ a sous) sa 
už vyše dvoch mesiacov stali ostrovmi uprostred rôznych technických 
stavieb, súvisiacich s prívodom inžinierskych sietí k novému priemy-
selnému areálu firmy yazaKi. v súvislosti s týmito aktivitami je ob-
medzený pohyb peších (chodcov), ale aj motorových vozidiel. vznika-
jú veľké kolóny áut, ktoré znečisťujú exhalátmi a emisiami zvlášť okolie 
a prostredie týchto škôl. ak zaprší, potoky blata stekajú z výkopových 
háld na chodníky, vozovky, trávniky a iné plochy. tento stav je kritický 
a hraničí s bezpečnosťou týchto chodcov - žiakov, ale aj občanov danej 
prímestskej časti (vrbovec, meďov, tichá, tešedíkova). 

Žiadam kompetentné orgány mesta, aby pravidelne kontrolovali 
čistotu a stav daných komunikácií, avšak aj upozornili staviteľov (a 
i. subdodávateľov) na nedostatky aj penalizáciou a pokutami. veď 
vozovky a chodníky sú šmykľavé ako klziská. nestačí ich len na kon-
ci zmeny symbolicky „poškriabať“ lopatami až dvoch pracovníkov. 
tu sú potrebné čistiace vozy, kropiace vozy, rotačné kovové kartáče 
a prúdy tlakovej vody. ale o tom by som snáď ja - laik nemal poúčať 
kompetentných odborníkov!

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Komunikácia, ktorú spomínate, je cestou I.triedy. Ide o štátnu cestu, 

ktorá je v správe Slovenskej správy ciest, teda nejde o miestnu komuni-
káciu. Kontrolným orgánom nie je mesto, ale Krajský úrad,odbor do-
pravy a cestného hospodárstva. „Penalizácie“, sú v kompetencii vecne 
príslušného orgánu v zmysle zákona o správnom konaní, čo v danom 
prípade neprislúcha mestu Michalovce.

2. nie som spokojný s odpoveďou na moju predošlú interpeláciu ohľa-
dom výstavby kruhového objazdu na ul. hollého - moskovská - okruž-
ná. Keď som už pred dvoma mesiacmi kriticky konštatoval, že stavba má 
časový sklz, bolo mi vedúcou odboru výstavby dokazované, že tomu tak 
nie je. Ba aj písomnou odpoveďou mi bolo oznámené, že zo strany zhoto-
viteľa bude dodržaný skorší termín ako bol pôvodný a to 31. 10. 2007. 

Dnes vidíme, že to tak nie je, ani nebude a som veľmi zvedavý 
(spolu s občanmi mesta), či vôbec bude dodržaný termín podľa uzav-
retej zmluvy o dielo s inžinierskymi stavbami, a.s. Košice a tým je 
dátum 19. 11. 2007. verme, že tomu tak bude, lebo dopravná situ-
ácia na ul. užhorodskej je neznesiteľná. v rannej a popoludňajšej 
„špičke“ čakajú autá nie 2-3 minúty (podľa msp), ale v priemere 5-6 
minút pri výjazde z užhorodskej ul. na sobranskú ulicu. mobilné 
semafory na sobranskej fungovali len krátky čas a príslušníci msp 
a štátnej polície sa ukážu tiež sporadicky. začínam mať obavy, či 
záujmy občana sú prvoradé, ba či znovu sa do popredia nedostáva 
byrokracia a „úradnícky šimeľ“.

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Stavba bola v lehote ukončená a odovzdaná do užívania v zmysle 

podpísanej ZoD.
Obavy, či záujmy občana sú prvoradé a či sa do popredia nedostá-

va „úradnícky šimeľ,“ určite nie sú na mieste. Realizácia tejto stavby je 
pre občana a je riešením práve jeho záujmov. Križovatka Hollého-Mos-
kovská, tak ako ju poznáme z  nie vzdialenej minulosti, bola miestom 
častých dopravných nehôd. Práve v „záujme občana“ a „jeho bezpeč-
nosti“ sa už vyše štyroch rokov odbor výstavby snažil dopracovať k vy-
daniu stavebného povolenia, aby sme pre občanov a „v záujme občanov“ 
postavili modernú a bezpečnú križovatku (najväčšie zdržanie v procese 
projektovej a predprojektovej prípravy prinieslo majetko-právne vyspo-
riadanie pozemkov pod telesom navrhovanej komunikácie ).

3. navrhujem riešiť dodatkom k novému organizačnému poriad-
ku msÚ a s ním súvisiacej zmene organizačnej štruktúry preradenie 
zpoz (zboru pre občianske záležitosti) spod kurately matriky pod 
znovuobnovený oŠaK (odbor školstva a kultúry), kde vždy v predoš-
lých štruktúrach patril. K zmene došlo až pred štyrmi rokmi, kedy sa 
udiala posledná organizačná zmena štruktúry a siete odborov, odde-
lení a referátov. je to potrebné pre profesionálny rast a skvalitňova-
nie práce zpoz, tiež oživenie obradov pre občanov mesta.

Na interpeláciu v bode 3 odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Predmetnou problematikou sme sa pri spracovaní nového organi-

začného poriadku zaoberali a zvažovali aj alternatívu, ktorú navrhujete. 
Po vyhodnotení všetkých kladov a nedostatkov sme však navrhli pone-
chať ZPOZ pod organizačným odborom. Takýto návrh bol aj mestským 
zastupiteľstvom schválený. 

ZPOZ v minulosti pred delimitáciou matrík zo štátu na obce do 
roku 2002 fungoval kombinovane a to tak, že členov ZPOZ vykonáva-
júcich občianske obrady zamestnával a teda riadil a platil štát vrátane 
matrík, v ktorých náplni činnosti bolo ZPOZ a účinkujúcich zamestná-
val, riadil a platil mestský úrad, v tom čase prostredníctvom samostat-
ného odboru kultúry. Po reforme verejnej správy a prechode niektorých 
kompetencií zo štátu na obce zákonom č. 416/2001 bol následnými or-
ganizačnými zmenami samostatný odbor kultúry zrušený. V tom čase 
prešla cela agenda pod organizačný odbor, kde funguje ZPOZ podľa 
nášho názoru dobre až doposiaľ. 

 Z tohto hľadiska nevidíme vážnejší dôvod na presun tejto agendy na 
vami navrhovaný odbor. 

Napriek zásahom mestskej 
i štátnej polície sa nepodarilo 
krátko po 13. hodine zabrá-
niť v streľbe pred mestským 
úradom. Už od obeda sa pred 
MsÚ v Michalovciach „potu-
lovali“ podozrivé osoby, ktoré 
v chladnom silvestrovskom dni 
pod svojimi kabátmi skrývali 
„podozrivé zbrane.“ Tentoraz 
sa jednalo o legálne zakúpené 
zbrane. Išlo totiž o netradičnú 
disciplínu - vystreľovanie zátky 
zo šampanského do diaľky.

Krstným otcom tejto myš-
lienky v meste bol Ing. Ján Ďu-
rovčík, ktorý túto dlhoročnú 
tradíciu „prepašoval“ do ulíc 
mesta so svojimi priateľmi zo 
záhradkárskej osady.

Víťazom 8. ročníka tejto net-
radičnej súťaže sa stal Ing. Ján 
Ďurovčík (21,20 m) pred Ma-

riánom Varkondom (20,70 m) 
a Ing. Radovanom Čollákom 
(20,60 m). Česť žien mesta há-
jila jediná žena - Alena Jurčo-
vá, ktorá obsadila pekné šieste 
miesto pred ostrieľanými ko-
zákmi zo záhradkárskej osady. 
Ceny vďaka štedrým sponzo-
rom odovzdali primátor mesta 
Viliam Záhorčák a zástupca 
primátora MUDr. Benjamín 
Bančej. Nasledovali úprim-
né gratulácie, prvé dojmy pre 
médiá a prípitky šampanským 
medzi účastníkmi či okoloidú-
cimi.  Napriek tomu, že nepadol 
rekord tejto disciplíny - viac ako 
30m, všetci zúčastnení boli spo-
kojní ak nie so svojimi výkonmi 
tak aspoň s dobrou náladou. Už 
teraz sa usporiadatelia tešia na 
ďalší ročník tejto jedinečnej dis-
ciplíny.         text a foto: M. Oros

Aktivity primátora Fašiangový čas

Silvestrovská streľba pred radnicou
vytváranie nedovolenej skládky objasňuje MsP na Ulici prof. 

Hlaváča. Ako podozrivý bol zistený Dušan P. z Michaloviec.
priestupky proti majetku – krádeže, riešila mestská polícia 

v obchodných centrách.
V OC Kaufland zaznamenali v prvých desiatich dňoch nové-

ho roka až deväť krádeží, ktorých sa dopustili 2. 1. – Kamil P. (nar. 
1972) z Michaloviec a Jana G. (nar. 1978) z Nižného Hrabovca, 4. 1. 
– Magdaléna K. (nar. 1987) z Michaloviec a Helena K. (nar. 1992) 
z Falkušoviec, 7. 1. – Emília S. (nar.1941) z Kaluže, 8. 1. – Václav 
B. (nar. 1963) a Tomáš B. (nar. 1990) obaja z obce Vojnatina, 9. 1. 
– Mário Č. (nar. 1990) z Michaloviec a 10. 1. – Ján D. (nar. 1990) 
z Lesného.

V OC Hypernova bola pri krádeži prichytená Michalovčanka 
Jana Ch. (nar.1956). Mestská polícia prípady rieši ako priestupky 
v rámci blokových pokút.

Dňa 9. 1. na Námestí osloboditeľov v Michalovciach bolo zistené 
znečistenie verejného priestranstva nedovoleným výlepom plagá-
tov neznámym páchateľom. Vec je v štádiu objasňovania.

Na Ulici nad Laborcom a na Kyjevskej ulici v Michalovciach  
MsP odchytila troch psov a následne ich odovzdala do útulku 
v Trebišove.

V priebehu dvoch týždňov zistili hliadky MsP a monitorovacie-
ho kamerového systému dvanásť prípadov porušenia zákazu vjaz-
du do pešej zóny. Počas rovnakého obdobia parkovali na miestach 
vyznačených pre telesne postihnutých dvaja nezodpovední vodiči.  

JUDr.B. Kudroč, náčelník MsP

Zemplínske múzeum už od 
roku 1987 organizuje silvestrov-
ské vernisáže, ktoré sa stali tra-
díciou. Sú záverom výstavnej se-
zóny, jej vyvrcholením, prezen-
táciou tvorby významných slo-
venských umelcov, sú sviatkom 
výtvarného umenia. Tentoraz, 
v roku 50-teho výročia vzniku 
Zemplínskeho múzea, to bola 
taktiež jubilejná 20-ta silvestrov-
ská vernisáž – prezentácia diel 
jubilanta, maliara, Zemplínčana 
s veľkým „Z“ Štefana Bubána. 

75 rokov života a takmer 
polstoročie tvorivej činnos-

ti, obdobie premeny – vývinu 
výtvarného umenia, obdobie, 
v ktorom majster reagoval  na 
vývin výtvarného umenia po 
svojom, vlastným prístupom, 
vlastnou cestou. Maliar z ma-
lého mestečka na východe Slo-
venska, umelec, ktorý prekročil 
hranice mesta, regiónu, krajiny. 
Vo svete vnímaný ako umelec 
prekračujúci všetky tieto hrani-
ce. Jeho tvorba prerastá zo slo-
venskej do európskej dimenzie.

Výstava v Zemplínskom 
múzeu potrvá do 28. februára 
2008.                    Dana Barnová

Výstava jubilanta Štefana Bubána

z čINNOSTI MESTSkEj POlÍCIE

Silvestrovská vernisáž vo výstavných priestoroch západného krídla 
kaštieľa v Michalovciach.                                                         Foto: ivpa



� kUlTúRA – ŠkOlSTVO
Tunisko očami entomológa Rudolfa Gabzdila – 2. časť

EL – JEM

Výstavu pod názvom Z pa-
lety Ľudmily Lakomej - Krau-
sovej pripravilo pre milovníkov 
výtvarného umenia Mestské 
kultúrne stredisko v Micha-
lovciach. Autorka svoju tvorbu 
predstavila v galérii MsKS v de-
cembri minulého roka.

Je absolventkou výtvarného 
odboru Pedagogického inšti-
tútu UPJŠ v Prešove. V roku 
1982 získala doktorát v odbore 
výtvarná pedagogika. Do roku 
1989 bola členkou Zväzu slo-
venských výtvarných umelcov 
v Bratislave a od roku 1990 bola 
členkou Združenia výtvarných 
umelcov Košice pri Slovenskej 
výtvarnej únii v Bratislave. Za 
úspešnú a zaslúžilú činnosť 
v prospech mesta jej v roku 1999 
bola udelená Cena primátora 
mesta Michalovce. Okrem toho 
získala Cenu predsedu košické-
ho samosprávneho kraja ako aj 
Cenu FRA ANGELICA 2006. 
Má za sebou nespočetné množ-
stvo kolektívnych a samostat-
ných výstav doma i v zahraničí, 
ako aj množstvo medzinárod-
ných plenérov a sympózií.

Maliarkina umelecká tvor-
ba je harmonickým súzvukom 
strún srdca, nekonečnou stup-

nicou zážitkov a experimentov. 
Stvárňuje to, čo nezastrel čas či 
civilizačný nápor. Jej diela, vy-
jadrujúce lásku k tradičnému 
zemplínskemu folklóru, dreve-
ným kostolíkom východných 
cirkví či cyrilometodskému 
odkazu, sú v súčasnej kríze 
hodnotovej orientácie človeka 
obzvlášť aktuálne. Krajiny či 
zátišia vyznievajú ako umelec-
ké projekcie jej citov s vlastným 
maliarskym rukopisom a fareb-
nou funkciou. Farba vyjadruje 
jej vnútornejšie pocity, má ex-
presívno-emocionálnu funkciu 
a súčasne vytvára krásu a har-
móniu tvarov v kompozícii diel. 
Treba oceniť, že maliarka stále 
viac zvýrazňuje prírodný rámec 
ľudskej existencie, poetickú 
krásu národopisných a duchov-
ných tradícií, ktoré sú vyzna-
ním jej lásky k týmto hodnoto-
vým orientáciám. Svoje námety 
stvárňuje rôznymi technikami 
/maľba, kresba, grafika, ilustrá-
cia, technická tvorba – gobelín, 
art protis/ v rôznych maliar-
skych žánroch /krajina, zátišie, 
figurálna maľba../ Inšpiráciu 
vyhľadáva v najbližšom svete. 
Je známa ako maliarka rodného 
Zemplína.                           Demo

Predstava rozpáleného piesku púšte a pomaly postu-
pujúcej karavány tiav v súčasnosti ustupuje atraktív-
nym cieľom, kam smerujú zastupy turistov... 

Za rozsiahlou bielou pláňou vyschnutého soľného jazera Sebkha 
sidi el Hani, 40 km od Mahdie stojí monumentálny skvost severnej 
Afriky, bývalé rozkvitajúce mesto starovekej rímskej ríše – Thyrdus 
– súčasné El – Jem. 

Po rímskych palácoch, chrámoch a veľkolepých kúpeľoch neos-
tala ani stopa. Dominantné mestečka gigantické koloseum vyzerá 
v rannom slnku ako kulisa amerického veľkofilmu. Obrovská ka-
menná aréna, druhý najväčší amfiteáter sveta pôsobí na návštevní-
kov fantastickým dojmom. Bol postavený v roku 230 pre 30 000 
divákov. Tento ohromný komplex sa po rozpade starovekého Ríma 
premenil na tvrdošijnú, nedobytnú pevnosť, ktorá sa zachovala ne-
porušená až do 17. stor., keď ju pri akejsi vzbure narušilo turecké 
delostrelectvo. V druhej svetovej vojne slúžil ako útočisko armády  
a bol z časti zbombardovaný nemeckými vojskami. 

V úžase prechádzame najväčšou rímskou stavbou severnej Af-
riky. V myšlienkach nám blúdi, koľko krvi a hláv padlo tu pod ho-
rúcim africkým nebom pre potešenie vládcov a bohov. Kamenné 
lavice a schodištia dýchajú históriou, kobky gladiátorov v pod-
zemí chladom. znie to neuveriteľne ako rozprávka. africká roz-
právka! S El Jemom sa lúčime pohľadom na kamenné trosky stavby, 
ktorá navzdory času pretrvala do dnešnej doby a druhým najväčším 
mestom krajiny – Sfax pokračujeme v ceste na juh. Krátko sa zasta-
víme v rybárskej dedinke Mahres, kde si zajeme vynikajúci kebab 
z kozľaciny ochutený pekelne ostrou harisou. Ďalšia cesta vedie prí-
morskou oázou Gábes, preslávenou pestovaním heny. Za oknami sa 
mihne šakal i pyramída umelohmotných bandasiek s benzínom pa-
šovaným z Líbie. skúpa zeleň akácií a tamariškov ustupuje zožlt-
nutým trsom púštnej trávy, kaviľu prepevného nazývaného halfa. 
Neskôr už vidíme iba žltohnedú krajinu kopcov a skál, ktoré robia 
z tohto kraja ideálnu rezerváciu pre hady a veľké jašterice, ktorých 
kože vidíme často predávať na trhoch.  

matmata
Vyprahnutá, kamenistá, hlboko erodovaná pustina nachádzajúca 

sa v púštnom pohorí Dahar je domovom pôvodných obyvateľov juž-
ného Tuniska, herodotových bájnych troglodytov. Berberov žijúcich 
v bizarných jaskynných príbytkoch, ktoré z diaľky vyzerajú ako hl-
boké kruhové krátery. mesačný vzhľad krajiny využili aj tvorcovia 
filmov ježiš nazaretský, anglický pacient či hľadanie stratenej 
archy. K dedinke Matmata sa od pobrežia Malej Syrty, ako sa zvykne 
hovoriť Gábeskému zálivu, dostaneme za necelú hodinku. 

V štýlovej reštaurácii, vlastne jaskyni vytesanej v skale, si do-
prajeme kurací kus-kus a arabské placky plnené kapustou. Pri 
neodmysliteľnej entomologickej prehliadke okolia nachádzam 
púštnych nosánikov so zaujímavou zrnitosťou kroviek, huňatých 
krasoňov z rodu Julodis a žltočierne májky. Pozorujeme pitoresk-
né zvieratká pripominajúce maličkých klokanov tarbikov egypt-
ských (Jaculus jaculus). Sú to šedo sfarbené hlodavce s nápadne 
vyvinutou zadnou časťou tela. Zadné nohy majú mnohonásobne 
dlhšie ako predné, ktoré pri 
dlhých skokoch majú skríže-
né na hrudi. Pri vyrušení letia 
ako vystrelený žltošedý šíp. 
Neskôr prijímame pozvanie 
čiernookej berberky. Úzkym 
tunelom vchádzame na okrúh-
ly dvorček, okolo ktorého sú do 
skaly vytesané obytné miest-
nosti a stajne pre ovce a kozy. 
Vidíme dokonca aj mláďa ťavy. 
v miestnosti spí na zemi malé 
dieťa v druhej na prastarom 
kamennom žarnove melie 
múku na kus-kus pestro oble-
čená starena. Unikátna kultú-
ra tohto berberského kmeňa je 
hlboko vpísaná do vôkol vysta-
vených dekoratívnych predme-
tov, kobercov, šperkov i účesov. 
Návšteva týchto bielo natretých 
jaskýň vytesaných v kameni 
patrí medzi najzaujímavejšie 
na našej ceste. Znamená pre 
nás poznanie odlišnej kultúry, 
ale aj akýsi návrat k legendám 
staroveku.             Pokračovanie

Ekonomická univerzita Bratislava, 
Podnikovohospodárska fakulta Košice, 
pobočka Michalovce 
a Nadácia profesora Čolláka Michalovce

o z n a m u j ú

všetkým záujemcom o štúdium na vysokých školách s ekonomickým 
zameraním, že pripravujú z predmetov MATEMATIKA, EKONOMIKA 

A CUDZÍ JAZYK (A, N, R) tieto prijímačkové kurzy:

Dlhodobý jarný – rozsah 80 hodín, od 13.2. do 25.4.2008 
cez týždeň v čase od 15.00 do 18.15 hod. Prihlášky do 5.2.2008.

Intenzívny – rozsah 48 hodín, od 8.3. do 19.4.2008, 
počas sobôt v čase od 8,30 do 16,15 hod. Prihlášky do konca februára 2008.

Prihlášky zasielajte písomne na adresu: PHF EU, Masarykova 9, 071 01 Michalovce,
e-mail: maria.barnova@euke.sk, tel.: 056/64 432 90 alebo tel./faxom: 056/64 313 33.

V dňoch 15. – 16. 2. 2008 Vás srdečne pozývame na dni otVorEnýcH dVErí.
Viac informácií na www.eumi.sk

Foto: Rudolf Gabzdil

DVA TÝŽDNE V kUlTúRE
Mestské kultúrne stredisko

30. 1. 2008 o 9,00 a 10,30 hod. – Veľká sála MsKS
Bábkové divadlo BABADLO z Prešova uvádza 

„princezná na hrášku“.
Detské divadelné predstavenie, v ktorom nebude chýbať 

mnoho pekných pesničiek. 

10. – 31. 1. 2008 – galéria MsKS
renáta antolíková – Trebišov – výstava obrazov

zemplínske múzeum
31.12.2007 – 28.2.2008 

výstavné priestory hlavného kaštieľa
Štefan Bubán – jubilejná výstava obrazov

Program kina Centrum
20.1. nedeľa – 16,00 hod.   
ratatouille – DoBrÚ chuŤ!   USA /110 min./
Animovaná rodinná komédia
Mladý potkan Remy sníva o tom, že napriek želaniu svojej rodiny 
a očividnej prekážke svojho pôvodu, sa stane veľkým šéfkuchárom 
vo vychytenej francúzskej reštaurácii.  Jeho vášeň pre varenie a 
kvalitné jedlo spustí sled komických situácií, ktoré obrátia hore 
nohami kulinársku scénu Paríža. 
Vstupné: 60,-Sk Ml. prístupný! Slovenský dabing

23. – 24.1. streda, štvrtok – 19,00 hod.
Kauza cia /the gooD shepherD/  USA /172min./
Thriller   Premiéra
Edward Wilson verí v Ameriku. Aby ju ochránil je ochotný obeto-
vať čokoľvek. Skutočný príbeh o zrode CIA očami nikdy neexistu-
júceho muža. Muža, ktorého ideály sa časom menia a tak vzrastá 
nedôvera ku všetkému a ku všetkým v jeho okolí. Réžia Robert de 
Niro, hrajú Matt Damon, Angelina Jolie a Alec Baldwin 
Vstupné : 70,- Sk  Ml. do 15 r. neprístupný! České titulky

25.1. piatok – 19,00 hod.   
26. – 27.1. sobota, nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
zlatý Kompas /the golDen compass/  USA /113min./
Fantasy, dobrodružný, akčný Premiéra
Veľkolepý fantasy príbeh, v ktorom majú všetci ľudia namiesto 
duše svojho démona – zvieratko, ktoré ich sprevádza celý život. 
V tomto svete žije aj Lyra , ktorá si vypočuje tajne rozhovor o ta-
jomnom prachu. Jej život sa komplikuje a Lyra sa musí vydať na 
dobrodružnú cestu na sever, kde sa raz za čas otvára okno do iné-
ho sveta... (Nicole Kidman, Daniel Craig a Dakota Blue Richards) 
Vstupné: 70,- Sk     Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dabing

30. – 31.1. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
votrelci vs. preDátor 2 /aliens vs. preDator/
Akčný sci-fi horor                    Premiéra  USA /86min./
Na Zemi vypukne peklo. Pokračovanie úspešného akčného sci-fi 
hororu. Votrelci a predátori si to tentokrát rozdajú v malom ame-
rickom mestečku, kde stroskotá za podivných okolností kozmická 
loď. Viac krvi, slizu, kombinácia napätia a súbojov medzi predá-
torom a votrelcom. 
Vstupné: 69,- Sk     Ml. do 15 r. neprístupný! Slovenské titulky

z palety Ľudmily lakomej-
krausovej

MICHAlOVčAN INFORMUjE
Lúčim sa s vami ticho, neprevravím...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Ladislavom Jakubkovičom 79-ročným, Štefa-
nom Kelemenom 65-ročným, Alfonzom Adam-
kovičom 60-ročným, Jánom Ivaničkom 73-roč-
ným, Máriou Hugecovou 86-ročnou.

S p o m i e n k y

B l a h o ž e l a n i e

Život má hranice, 
ale spomienka je večná.

V našich srdciach si stále.

Dňa 4. januára uplynuli dva roky, 
čo nás navždy opustil náš drahý

michal lipaj
S láskou spomínajú manželka 

a dcéry s rodinami

Dňa 21. januára
oslávi 88 rokov náš drahý

július gaŠpar

Všetko najlepšie k Tvojim
narodeninám, veľa zdravia, šťastia

a Božieho požehnania Ti praje

Tvoja manželka Katarína, 
dcéry Vierka, Jolanka
a Anna s rodinami,

vnučky, vnuci a pravnučky
Simonka, Dadka a Evička.

Ži dlho, deduško náš drahý!

19. januára uplynuli dva roky, čo 
nás navždy opustil milovaný

manžel, otec a dedko

pplk. mikuláš gavula
z Michaloviec

V našich srdciach navždy zostane 
spomienka na tohto starostlivého 

a obetavého človeka.

S láskou spomínajú manželka 
Anna, dcéry Gabriela a Renáta 

s rodinami.
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Nadácia 
profesora Čolláka 
Michalovce

realizuje projekt

„Podpora a zavedenie nových foriem 
vzdelávania na Podnikovohospodárskej 
fakulte Ekonomickej univerzity 
v Michalovciach“

Začiatok projektu: SEPTEMBER 2005

Ukončenie projektu: APRÍL 2008

Cieľ: navrhnúť, vypracovať a zaviesť do praxe v regióne Zem-
plín účinný systém dištančného vzdelávania a vzdelá-
vania formou eLearningu.

Cieľová skupina: vysokoškolskí učitelia, ktorí pripravia vzde-
lávanie  pre  výučbu  novej  formy  a metód 
dištančného  vzdelávania  využívaním  for-
my e-learningu

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Predám   
stavebné bločky                

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Chcel by som reagovať na 
článok matky hráča L.K. (prečo 
neuviedla celé meno?), ktorý bol 
zverejnený v 25. čísle dvojtýžden-
níka Michalovčan. Vyšlo 10. de-
cembra 2007.

Autorka materiálu uvádza, že 
mi chýbajú profesionálne schop-
nosti. Neviem, na základe čoho 
dospela k takémuto konštatovaniu. 
Ak by mi chýbali, určite by som 
v sezónach 2002/2003 a 2003/2004 
netrénoval A-mužstvo Michalo-
viec. Podotýkam, že v uvedených 
obdobiach bolo plnohodnotným 
účastníkom I. slovenskej ligy. 
V roku 2004 po odstúpení hlavné-
ho sponzora zaniklo.

Spolu s ďalšími funkcionármi 
som nechcel, aby mužská zložka 
hádzanej úplne skončila. Z to-
ho dôvodu som s dlhoročným 
funkcionárom pánom Matysom 
a s veľkou podporou rodičov fi-
nancovali klub. Ešte v roku 2004 
nastúpilo nové vedenie na čele 
s novým prezidentom Františ-
kom Povrasom. Aj napriek veľmi 
skromným podmienkam na jeseň 
posledne spomínaného roku vte-
dajší mladší dorastenci bojovali 
pod mojím vedením o titul slo-
venského majstra.

Autorka článku poznamena-
la, že mi chýbajú profesionálne 
schopnosti. Ako je potom možné, 
že na jar 2007 prejavili záujem 
o moje služby Sečovce, účastník 
najvyššej súťaže? Ich ponuku som 
prijal. Mužstvo, ktoré tvorili vý-
lučne vlastní odchovanci, sa nie-
lenže zachránilo, ale bolo účast-
níkom skupiny, v ktorej sa hralo 
o 1. – 6. miesto. Mimochodom, 
moje trénerské kvality môžu po-
sudzovať ľudia s odbornými dip-
lomami, ktorí mi vydali licenciu 
na trénovanie. V žiadnom prípa-
de to nemôže byť anonymná do-
pisovateľka, ktorá je (predpokla-
dám) hádzanárskym laikom.

Uviedla, že by bolo dobré, keby 
som nepôsobil v michalovskom 

klube. Odchádzalo by sa mi ťaž-
ko, pretože mám značnú zásluhu 
na tom, že stále jestvuje. Uvediem 
príklady. V sezóne 2004/2005 pre 
spomínané okolnosti skončili 
s činnosťou dorastenecké celky. 
Aj mojím pričinením zostali za-
chované aspoň žiacke kolektívy. 
V opačnom prípade by Micha-
lovce úplne zmizli z hádzanár-
skej mapy Slovenska. Nehovoriac 
o tom, že spolu s funkcionárskymi 
kolegami Františkom Povrasom, 
Ivanom Matysom a Jozefom Po-
vrazom sme zachovali Školské 
športové stredisko pri Základnej 
školy na Krymskej ulici. Tým 
sme definitívne zažehnali hrozbu 
zániku mužskej zložky. Pred za-
čiatkom tohto súťažného ročníka 
Slovenský zväz hádzanej ponú-
kol nášmu klubu účinkovanie 
v súťažiach starších a mladších 
dorastencov(túto vekovú kategó-
riu trénujem). Pritom ešte na jar 
2007 sme nemali organizované 
dorastenecké tímy. Aj mojím úsi-
lím napokon vznikli a v súčasnos-
ti bojujú o majstrovské body v pr-
voligových súťažiach. Vďaka tomu 
sa vo voľnom čase chlapci netúlajú 
po meste, ale venujú sa športu.

Matka hráča L.K. (je zaujíma-
vé, že hráča s týmito iniciálkami 
momentálne vôbec netrénujem) 
napísala, že zverenci sa odo mňa 
môžu naučiť akurát tak vulga-
rizmy. Môžu jej potvrdiť, že pri 
komunikácii počas tréningov 
a majstrovských prípravných zá-
pasov či turnajov ich v žiadnom 
prípade nepoužívam. Nepopie-
ram, že som impulzívny, no k vul-
garizmom sa nikdy neznižujem. 
Dotyčná uviedla, že cez hygienic-
ké prestávky nalievam zverencom 
alkohol. Dúfam, že som čitateľov 
dostatočne presvedčil o tom, že 
do michalovskej hádzanej patrím, 
a že článok L.K. bol len tendeč-
ným útokom na moju osobu.

Viceprezident klubu, 
Ing. František Cibere

Michalovskí hokejisti vo 
východnej skupine II. hoke-
jovej ligy pripísali na svoje 
konto víťazstvo v dvoch stret-
nutiach. Obidve však skončili 
iba tesne.

Najprv v Sabinove Micha-
lovce vyhrali 3:4 (1:0, 1:1,1:3). 
Zápas bol vyrovnaný. Hralo 
sa na otvorenom štadióne pri 
osvetlení. V dvoch tretinách 
to lepšie vyhovovalo domá-
cim a zdalo sa, že uhrajú prvé 
body. Michalovčania sa však 
v záverečnej dvadsaťminú-
tovke zlepšili, pridali na dô-
raze a rozhodli zápas pre seba. 
O góly sa podelili: Ľ. Molnár 
2, Hudák – L. Bajko 2, Tirpák, 
Procek. 

Na domácom ľade hostili 
susedov z tabuľky – Ružom-

berok. Zápas mal dramatický 
priebeh. Naši viedli dvakrát, 
ale hostia trikrát dokázali vy-
rovnať. V poslednej tretine za 
stavu 5:5 vo vyrovnanom zá-
polení Michalovčania rozhod-
li o víťazstve 5:6 (0:2, 3:2, 2:2). 
O góly sa podelili: V. Chmuro-
vič 3, L. Bajko, Saxun, Uličný 
– Králik, Kováč, R.Škácha, 
Antoška, Bella.

Michalovčania po XII. kole 
majú na svojom konte už 24 
bodov ale stále im patrí tretia 
priečka za Detvou a Breznom.

 (ka)

Prvoligoví futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce i ďalšie 
mužstvá nielen z okresu, ale aj 
zo susedných okresov už ne-
budú musieť za prípravnými 
zápasmi cestovať do Prešova, 
prípadne aj ďalej. Michalovce 
dostali do užívania novú hraciu 
plochu s umelou trávou. A už ju 
aj poriadne vyskúšali.

Michalovčania na nej odo-
hrali dva prípravné zápasy 
s účastníkmi I. ligy. Najprv 
s MFC Humenné sa rozišli 
nerozhodne 1:1 (0:0). O góly 
sa podelili: Karafa – Pisárik. 
V druhom zápase Michalovce 
nedokázali bodovať proti Tre-
bišovu a ten vyhral 0:2 (0:1). 
O góly sa podelili Rusňák 
a Tomko.                               (ka)

V prvoligovom futbalovom 
MFK Zemplín dochádza k via-
cerým výmenám hráčov. Jedni 
odchádzajú a ďalší prichádzajú. 
Ako nás informovali z vedenia 
futbalu, na poste trénerov sa 
nič meniť nebude. Pri kormidle 
aj naďalej ostáva dvojica: Jozef 
ŠKRLÍK – Vladimír RUSNÁK 
aj na jarnú odvetu I. ligy.    (ka)

V závere roka, ako už býva 
zvykom, sa členovia Klubu slo-
venských turistov OT TJ Turis-
ta Michalovce znovu stretli na 
výročnej členskej schôdzi pri 
vyhodnotení činnosti v odbore 
turistiky za uplynulé ročné ob-
dobie.

Z 20 plánovaných akcií 2 ne-
uskutočnili – Splav pre nedos-
tatok vody, Suchou nohou po... 
naopak, kvôli rozmočenému 
terénu. Pri troch presunuli ter-
míny, no a dva výlety si pridali, 
čím v globále svoj plán naplnili 
na 100 %. Ako najlepšie pešie 
podujatia boli vyhodnotené: 
Cez Slanské vrchy, Mikulášsky 
výlet, kde deti obdaril darčekmi 
„naozajstný“ Mikuláš, Kapu-
šiansky hrad, Výstup na Rakov-
ský kameň, brodiac sa prvým 
snehom no zato v krásnom sl-
nečnom počasí s nádhernými 
výhľadmi, či Okolo Marečko-
vej, kde zase, naopak, na vrcho-
le zimy nenaďabili ani na ma-
linký fliačik snehu. Z cykloakcií 

bolo jednoznačne najvyššie 
hodnotené usporiadanie veľ-
mi úspešného 29. slovenského 
zrazu cykloturistov (august) na 
Zemplínskej šírave. 

Vydarený bol aj 27. oddielo-
vý letný zraz, v rámci ktorého si 
bicyklami vyšľapali na Morské 
oko, či tradičná 17. cyklotúra 
okolo Šíravy. Nie veľmi úspeš-
né boli 6. cyklojarné kilometre, 
kvôli mrchavému počasiu a snáď 
preto aj s najnižšou účasťou na 
túre v tomto roku. Treba však 
povedať, že okrem tejto a Ky-
suckej (54. SLZT) šesťdňovej 
akcie, kde tri dni tiež mrholilo, 
všetkým ostatným podujatiam 
počasie nadmieru prialo, čo po 
iné roky nebolo zvykom. Naj-
lepším turistom OT so 100 % 
účasťou na akciách sa stala Oľga 
Hasáková, ktorej aj Výkonný 
výbor KST v Bratislave za obe-
tavú prácu v prospech turistiky 
udelil toho roku  Strieborný od-
znak - čestné ocenenie KST.

 Výbor KST OT TJ Turista

primátor mesta michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 

príslušník mestskej polície - policajt
 
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia Mi-
chalovce

neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) úplne stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
b) vodičský preukaz minimálne skupina oprávnenia B 

iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výbero-
vým konaním:
a) bezúhonnosť (podľa zák.552/ 03 z.z. v znení neskorších predpisov) 
b) osoba staršia ako 21 rokov 
c) telesná a duševná spôsobilosť
d) znalosť práce s počítačom 
e) absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej 
spôsobilosti
(základný okruh písomného testu a pohovoru - Ústava SR, zákony o 
obecnom zriadení, o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní 
a všeobecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná 
psychológom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek - vek, výkon) 

zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná sú-
časť žiadosti: 
a) fotokópia dokladu o vzdelaní (maturitné vysvedčenie)
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičs-
kého oprávnenia
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 4.2.2008. do 1430 hod., (hmotnoprávna lehota) Mestský úrad 
Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s 
označením „Výberové konanie: príslušník mestskej polície“. Pri 
osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým 
istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko 
a adresu odosielateľa.

poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou 
stanovenou primátorom mesta, s ktorou budú uchádzači oboznámení 
pred začiatkom výberového konania. Na výberové konanie budú pozva-
ní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov 
uchádzač dáva súhlas mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie po-
skytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po 
skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované 
podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Turisti bilancovali

Add: Postrehy rodiča

Malý oznamovateľ
Služby:

Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu papló-
nov a vankúšov na počkanie. Prívoz a odvoz v rámci mesta zabez-
pečíme. Tel.: 056/6497735.

zamestnanie:
okamžite príjmeme na pracovnú zmluvu do CZ: murárov (aj cez 
zimu) 80-95 CZK/hod., stolárov (vyučených s 10 r. praxou) 110 
CZK/hod., zváračov (aj bez papierov) 95 CZK/hod., mužov a že-
ny (aj páry) do mäsokombinátu 60-65 CZK/hod., kovoobrábačov. 
Ubytovanie ZDARMA. Info: 0915 779 771, po 15:30 iba SMS.

Rôzne:
pre podnikavé ženy: Všetky ženy, ktoré chcete začať podnikať ale-
bo už podnikáte, Nadácia Integra vám pomôže prostredníctvom: 
- školenia v oblasti podnikateľských zručností, - možnosti získania 
mikropôžičky, - aktívnej podpory v prvých rokoch podnikania. 
Partnerský projekt Nadácie Integra je podporovaný ESF. Školenie 
sa uskutoční v termíne od 18. 2. – 22. 2. 2008 v Michalovciach. 
Bližšie informácie: 056/688 1181. 0911 828 101 a 0911 828 102.

predám drevenú chatku na Paľkove neďaleko bazénov. Cena 200 000,- 
Sk. Pri rýchlej dohode zľava. Tel.: 0905 659 548, 055/6366 794.

DVAkRÁT IBA O GÓl

NA zEMPlÍNE 
UMElÁ TRÁVA

TRÉNERI OSTÁVAjú

                                                        Foto: A. Hasák


