
Zastupiteľstvo 
schválilo mimosúdne 
vyrovnanie

najčastejšie otázky 
občanov

euro pod lupou
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skupokojenie premávky na okružnej ulici

Mestský úrad, MsKS v Michalovciach 
a Zemplínske múzeum

 
Vás pozývajú na slávnosť

Dies pro honore civitatis – Na poctu mesta

19. 9. 2008 o 18.00 hod. 
 tribúna pri MsÚ

podrobnejšie informácie nájdete 
na ďalších stranách

Na svojom pravidelnom zasadaní 
sa stretli vo štvrtok 4. septembra 
členovia Rady seniorov so zástup-
cami mesta na čele s primátorom V. 
Záhorčákom. V úvode si prítomní 
uctili pamiatku doterajšieho pred-
sedu rady Mgr. J. Adama minútou 
ticha. V ďalšom programe zvolili 
zo svojich radov nového predsedu, 
ktorým sa stal A. Capík. Nasledo-
valo rokovanie o problémoch, s kto-
rými sa seniori stretávajú v našom 
meste, o pripravovaných aj realizo-
vaných aktivitách mesta a diskusia 
ku konkrétnym otázkam zástupcov 
jednotlivých klubov dôchodcov.

Technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce 

- Zimný štadión
oznamujú verejnosti 

termíny pre 

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE
od 9.8.2008 do 31.3.2009

každú sobotu
16.30 – 18.30 hod.

každú nedeľu
15.30 – 17.30 hod.

Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých 

krajín Európskej únie, ktoré sú 
aj plnými členmi Hospodárskej 
menovej únie. Euro 1. januára 
1999 prijalo 11 členských štá-
tov EÚ: Belgicko, Nemecko, 
Španielsko, Francúzsko, Írsko, 
Luxembursko, Holandsko, Ra-
kúsko, Portugalsko, Taliansko 
a Fínsko. Od 1. januára 2001 
začalo euro používať aj Grécko, 
od 1.1.2007 Slovinsko. Od 1. 
januára používa euro aj Cyp-
rus a Malta. Názov meny euro 
vybrali hlavy členských štátov, 
resp. príslušných vlád, na sum-
mite Európskej rady v Mad-
ride v decembri 1995. Euro je 
po americkom dolári druhou 
najvýznamnejšou svetovou 
menou. Jedno euro má 100 
centov. Euro bolo možné po-
užiť v bezhotovostnom styku 
od 1. januára 1999. Bankovky 
a mince boli vydané do obehu 
1. januára 2002. 

Čo je euroZóna?
Eurozóna je geografická 

oblasť krajín EÚ, ktorých spo-
ločnou menou je euro. Eurozó-
na vznikla v januári 1999 keď 
Európska centrálna banka pre-
brala zodpovednosť za menovú 
politiku od národných centrál-
nych bánk jedenástich člen-
ských štátov EÚ. V roku 2001 
do eurozóny vstúpilo Grécko 
a v roku 2007 ako trinásty člen 
Slovinsko. V súčasnosti tvorí 
eurozónu 15 členských štátov 

spolu s Cyprom a Maltou, kto-
ré prijali euro 1. januára 2008. 
Podmienkou vstupu do euro-
zóny pre všetkých pätnásť krajín 
bolo splnenie konvergenčných 
kritérií. Rovnaká podmienka 
platí aj pre ďalšie členské štáty 
EÚ, ktoré sa na prijatie eura ešte 
len pripravujú. Konvergenčné 
kritériá stanovujú ekonomické 
a právne predpoklady úspešnej 
účasti v menovej únii a spoloč-
nú menu euro. Všetky členské 
krajiny EÚ sú členmi Hospo-
dárskej a menovej únie s tou vý-
nimkou, že nie všetky využívajú 
aj spoločnú menu euro. 

 V Ktorých Kra-
jinách Sa dá platiť 
euroM?

Euro je v súčasnosti ná-
rodnou menou v 15 krajinách 
eurozóny: Belgicko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holand-
sko, Írsko, Luxembursko, Ne-
mecko, Portugalsko, Rakúsko, 
Španielsko, Taliansko, Slovin-
sko, Cyprus a Malta. So súhla-
som Európskeho spoločenstva 
je euro legálnym platidlom 
aj v niektorých krajinách, ktoré 
nie sú členom EÚ. Ide o malé 
krajiny, ktoré ani pred zave-
dením eura nepoužívali svoju 
vlastnú menu. Patrí sem San 
Marino, Monako a Vatikán. 
Bez formálnej dohody však 
euro používajú aj ďalšie eu-
rópske krajiny: Kosovo, Čierna 
Hora a Andorra.

Zdroj: www.euromena.sk

V utorok 26. 8. 2008 sa po-
slanci mesta zišli na XI. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva.

Jedným z bodov progra-
mu rokovania bol “Návrh 
na mimosúdne riešenie sporu 
ČSOB a.s. Bratislava c/a mesto 
Michalovce a vydanie bezdô-
vodného obohatenia vo výške 
3 597 224 Sk“.

ČSOB užívala nebytové 
priestory na Námestí oslo-
boditeľov č. 18 na základe 
nájomnej zmluvy č.13/99 
z 9. 2. 2000. Napriek tomu, 
že v čase uchádzania sa o tieto 
nebytové priestory sa ČSOB 
v dotazníku na výberovom 

konaní zaviazala, že technické 
zhodnotenie, ktoré na vlastné 
náklady na prenajatých pries-
toroch prevedie, si nebude 
v budúcnosti od mesta náro-
kovať. Žalobou si ČSOB 30. 1. 
2007 uplatnila vydanie bezdô-
vodného obohatenia vo výške 
3 579 tis.Sk.

V predmetnej zmluve, kto-
rá bola podpísaná vtedajším 
primátorom Ing. Bobíkom 
a riaditeľom Domspráv s.r.o. 
Ing. Horňákom, neboli zakom-
ponované formulácie, ktoré by 
mesto v budúcnosti chránili. 
Z tohto dôvodu poslanci MsZ, 
aj keď vzniknutú situáciu ne-

spôsobili, zahlasovali za uzne-
senie, ktorým schválili odkú-
penie technického zhodnote-
nia vo výške 1 800 tis. Sk a tak 
predišli pokračovaniu súdne-
ho konania a tým aj navýšeniu 
nákladov, ktoré by spočívali 
v trovách súdneho konania, čo 
by pre mesto znamenalo vyš-
šiu finančnú zaťaž, ako je na-
vrhovaná cena za odkúpenie 
technického zhodnotenia.

Touto vzniknutou situáciou 
sa ČSOB predstavila ako ne-
seriózny partner v spolupráci 
s mestom do budúcna.

Mgr. Jana Cibereová
predsedníčka posl. klubu Smer-sd 

Program BECEP je prog-
ram Ministerstva dopravy 
pôšt a telekomunikácií SR ur-
čený na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky. Prostred-
níctvom projektov a riešení 
orientovaných preventívne 
v prospech zvýšenia bezpeč-
nosti cestnej premávky, sa na-
pĺňa zmysel dotačnej politiky 
- riešiť kritické prechody pre 
chodcov, vytvoriť bezpečné 

školské zóny, osádzať obruby 
a odrazníky na vybraných cest-
ných úsekoch.

Mesto Michalovce uspelo 
so svojou žiadosťou a pri hod-
notení projektov získalo 71 
z možných 74 bodov. Dotáciu 
vo výške 380 918 Sk použije 
na riešenie upokojenia pre-
mávky na Ulici okružnej. Ulica 
sa  vyznačuje intenzívnym po-
hybom  chodcov, najmä detí, 

keďže v jej blízkosti sú dve 
základné školy a 2 materské 
škôlky. 

Cieľom projektu je zvýšiť 
bezpečnosť, znížiť rýchlosť, od-
strániť kritické momenty, upo-
kojiť uličný koridor uvedenej 
ulice inštaláciou dvoch nových 
odstavných ostrovčekov s bez-
bariérovou úpravou, vytvore-
ním dvoch nových prechodov 
pre chodcov, inštaláciou vodo-

rovných a zvislých dopravných 
značiek. V neposlednom rade 
je cieľom projektu aj spokoj-
nosť a pocit lepšej bezpečnosti 
rodičov detí a žiakov navšte-
vujúcich školské a predškolské 
zariadenia v danej lokalite.

Realizácia projektu je plá-
novaná v mesiacoch október 
- november 2008. V súčas-
nosti mesto podpisuje zmluvu 
s MDPaT SR.     Jana Machová

Michalovské Gymnázium 
P. Horova získalo telocvičňu 
aj s hľadiskom, ktorá spĺňa 
kritériá na medzištátne zá-
pasy pre basketbal a hádza-
nú. Prístavba je prepojená 
so školou, zastavaná plocha 
je 1537 metrov štvorcových. 
Objekt má okrem hracej plo-
chy a hľadiska šatne, sociálne 
zariadenia a sklady. Náklady 
stavby, ktorú zhotovil Stavo-
term Michalovce, s.r.o., boli 44 
miliónov korún. Telocvičňu 
stavali od marca 2006 do júna 
2008. Na slávnostnom otvo-
rení sa zúčastnila poslanky-
ňa Národnej rady SR Ľubica 
Rošková, predseda Košického 
samosprávneho kraja Zdenko 
Trebuľa, primátor Michalo-
viec Viliam Záhorčák, pod-

predseda KSK Emil Ďurovčík 
a ďalší pozvaní hostia.

Žiakom stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho 
kraja sa na základe Koncepcie 
rozvoja športu od septembra 
2008 zvýšila dotácia povin-
ných hodín telesnej výchovy 
na tri hodiny týždenne a po-
vinné formy vyučovania teles-
nej výchovy doplnia dve ho-
diny záujmovej nepovinnej 
telesnej výchovy v krúžkoch. 
Podľa hovorkyne predsedu 
KSK Zuzany Bobrikovej je 
Gymnázium Pavla Horova 
v Michalovciach s takmer 
tisíckou študentov druhou 
najväčšou školou v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja.          ip

nová hala na Gymnáziu pavla horova 

piatok
12. septembra

2008
ročník XIX

číslo 19
cena: 2,- Sk

 0,07 €

nesmúťme, že leto končí veď: „Všetky knihy zožltnú, ale 
kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“
Hans Christian Andersen



�aktuality – náZory

aktivity primátora
6.9.  účasť na otvorení novej prevádzky firmy HYMER 
7.9  účasť na slávnostnej bohoslužbe Reformovanej kresťanskej  
            cirkvi
7.9.  účasť na oslavách 745. výročia prvej písomnej zmienky   
 o obci Senné
8.9.  Zasadnutie predstavenstva VVS a.s.
9. – 10.9. rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS
11.9  rokovanie s TaZS mesta Michalovce
11.9.  otvorenie športového dňa sociálnych zariadení KSK  
12.9.  porada primátora 

31. ročník vanovičových dní 
na Gph v michalovciach

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIHADLO 
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Téma: nový školský rok
Moderuje: Viera Pakánová

ZÁZNaM 
od soboty o 14.00 hod.

Komentovaný záznam z úvodného kola hádzanej 
iuventa Michalovce - trenčín 

vaše tipy a námety do vysielania očakávame 
na tel. č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk

NOvINy MIstrAL sLeDujte NA

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

materské centrum 
Michalovské mamičky, ko-

nečne máme možnosť rozbehnúť 
v našom meste niečo, čo tu chý-
ba. Už aj v Michalovciach bolo 
totiž oficiálne založené materské 
centrum s názvom MC DROBEC 
Michalovce. 

Keďže MC je občianskym 
združením a patrí medzi nezisko-
vé organizácie, nie je jednoduché 
nájsť pre toto centrum priesto-
ry. Neziskové organizácie tohto 
typu spravidla existujú za po-
moci sponzorských príspevkov, 
finančných darov a dobrovoľné-
ho členského. Otázku priestorov 
materské centrum stále rieši. 

Poslaním materského centra 
je vytvoriť príjemné prostredie 
pre mamičky s malými deťmi, kde 
by sa mohli stretávať a navzájom 
sa spoznávať. Deti by sa tam mali 
možnosť spolu hrať v spoločnosti 

svojich mamičiek a ďalších detí. 
Mamičky by si mohli vymieňať 
cenné rady a skúsenosti týkajú-
ce sa starostlivosti o dieťa a jeho 
výchovy, spoločne by si zacvičili, 
zaspievali, či pripravili iný zaují-
mavý program. 

MC potrebuje rozšíriť svoje 
rady o ďalšie aktívne mamičky. 
Myslite už teraz na sychravé je-
senné dni, kedy bude pre vás i vaše 
dieťa príjemnejšie a veselšie stráviť 
niekoľko hodín v herni MC než 
ostať zatvorení v byte alebo dome. 

V prípade záujmu o rozbe-
hnutie činnosti materského cen-
tra v Michalovciach kontaktujte 
nás na e-mailovej adrese mcd-
robec@centrum.sk. Telefonický 
kontakt vám na požiadanie po-
skytnú v redakcii dvojtýždenníka 
Michalovčan.

Mgr.Adriana Jacečková

Ešte tento rok by mali na Ma-
sarykovej ulici v areáli terajších 
malometrážnych bytov vyrásť 
nové bytové jednotky. Jedná sa 
o dva bytové domy, kde bude 
viac ako 20 dvojizbových a jed-
noizbových nájomných bytov. 

V súvislosti s výstavbou bolo 
mesto nútené riešiť umiestnenie 
autobusovej zastávky, ktorá sa 
nachádza  v blízkosti stavby. Vý-
sledkom je jej preloženie.

Do konca septembra by sa 
mala autobusová zastávka z Ma-
sarykovej ulice kvôli výstavbe 

presťahovať ďalej,  až za svetelnú 
križovatku. K tomuto kroku bolo 
potrebné pristúpiť z dôvodu bez-
pečnosti cestujúcich. Autobuso-
vá zastávka bude preložená na 
Sládkovičovu ulicu oproti Zem-
plín marketu, takže prvá zastáv-
ka od železničnej stanice bude až 
pri Obchodnom centre.

V týchto dňoch sa pripravuje 
jeden odstavný pruh pre autobu-
sy a potom už bude definitívne 
zastávka presťahovaná na Slád-
kovičovu ulicu.

                  ip

Pri príležitosti 64. výročia 
Slovenského národného po-
vstania sa 28. augusta usku-
točnil pietny akt kladenia 
vencov. Položením kvetov 
k pamätníku a poklonou si ho 
uctili prítomní predstavitelia 
štátnej správy, miestnej sa-
mosprávy, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, 

družobná delegácia Českého 
zväzu bojovníkov za slobodu 
aj široká verejnosť. Pietnej 
spomienky sa pri pamätníku 
na Bielej hore zúčastnila po-
slankyňa NR SR Ľ. Rošková, 
prednosta obvodného úradu 
M. Lukáč, primátor mesta 
V. Záhorčák a predseda OV 
SZPB M. Magura.

V závere augusta   sa usku-
točnil na Gymnáziu Pavla Ho-
rova v Michalovciach po prvý 
raz v Košickom kraji celoštátny 
odborný metodický seminár 
z fyziky pre takmer 60 učite-
ľov fyziky všetkých  škôl.  Toto 
dvojdňové podujatie sa usku-
točňuje na počesť významného 
slovenského fyzika a pedagóga, 
univerzitného profesora RNDr. 
Jána Vanoviča. 

Cieľom tohtoročného se-
minára bola analýza trendov a 
perspektív vyučovania fyziky 
v súčasnej reforme vzdelávania, 
prezentácia štátneho vzdeláva-
cieho programu, časť fyzika a 
prezentácia  námetov k tvorbe 
školského vzdelávacieho prog-
ramu z fyziky.

Hlavnými organizátormi 
odbornej časti  podujatia boli 
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. 
a PaedDr. Ivan Šabo, profesori 
fyziky Gymnázia Viliama Paulí-
nyho - Tótha v Martine. Košický 
kraj dôstojne reprezentovali svo-
jimi príspevkami RNDr. Marián 
Kireš, PhD. , RNDr. Zuzana Ješ-
ková, PhD. , RNDr. Jozef Hanč, 
PhD., didaktickí pracovníci 
z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
Košice a  RNDr. Michal Blaško, 

PhD. z Katedry inžinierskej pe-
dagogiky  Technickej univerzity 
v Košiciach .  

Osviežením celého stretnutia 
sú pravidelne tematické dielne 
venované často  zaujímavým 
experimentom s využitím naj-
novších počítačových aplikácií. 
Pre domácich organizátorov je 
zvlášť potešiteľný fakt, že všet-
kých prítomných tu zaujal  Mi-
chalovčan RNDr. Peter Spišák, 
CSc. , ktorý sa venoval školským 
experimentom s využitím  labo-
ratória  podporovaného počíta-
čom. 

V časti seminára venovanej 
novému  vzdelávaciemu prog-
ramu vystúpili aj  autori progra-
mov z fyziky doc. RNDr. Viera 
Lapitková, CSc.  z KTFDF FMFI 
UK Bratislava a Mgr.  Peter Ke-
lecsényi zo  ŠPÚ  v Bratislave.

Podujatie celoslovenského 
významu pomohla zorganizovať  
s veľkou podporou riaditeľstva 
školy  predmetová komisia fyzi-
ky pri Gymnáziu Pavla Horova  
Michalovce. Význam podujatia 
pre naše mesto zvýraznil svojou 
účasťou na slávnostnom otvore-
ní aj primátor mesta Michalovce 
Viliam Záhorčák. 

     RNDr.  Jozef Smrek

Je  úplne  prirodzené,  že  každého  súčasníka  najviac  zau-
jímajú  aktuálne  udalosti.  Tie môžeme   ovplyvniť  viac  alebo  
menej  svojim  postojom  a správaním.   Úsilie  každodenného  
života  vplýva  na  prostredie,  v ktorom  žijeme  aktuálnu  
prítomnosť.  Každodenné  snaženie  sa  premieta  aj  do  tva-
rovania  prostredia,  v ktorom sa  cítime  dobre.  Nemenej  
dôležité  je  správanie  sa  jednotlivcov. Vytvára spoločenskú  
klímu  a dáva  hodnotový  rámec  spoločenskej  kultúre.  Vdy-
chuje  pečať  dobe,  v ktorej  žijeme,  problémom,  ktoré  mu-
síme  riešiť  a hľadaniu  prostriedkov  na  riešenie.  Nemenej  
dôležité  je  aj  poznanie  svojich  koreňov.  Aj pred  nami  na  
týchto  miestach  žili  konkrétni  ľudia  s problémami  svojej  
doby.  Aj  oni  sa  museli  s výzvami  doby  vyrovnať.  Poznať  
ich  životné  osudy,  postoje je  prirodzenou  súčasťou  kultúry  
každej  komunity.  

Iba  človek  s poznaním  týchto súvislostí  môže  byť  hrdý  
na  svoj  región.  Nestratí  sa  nielen  vo  svete,  ale  ani  doma.  
Vie  sa  zorientovať  v civilizačných  hodnotách.  Neoklame  ho  
lacná  pozlátka.  Pozná  hodnotu  rodnej  hrudy.  Vie  nájsť  
silu  aj v kritických  životných  situáciách.  Vie,  že  nie  je  sám.  
Z  týchto  motívov  vychádzala  snaha  mestskej  samosprávy  
usporiadaním  aktivity  „  Dies  pro  honore  civitatis....... „ 

Jej  základnou  myšlienkou  je  pripomínať  kultúru,  histó-
riu,  folklór  a  zvyky  súčasníkom.    

Pripomínať  ju programom,  ktorý  vychádza  z konkrétnych  
udalostí  a motívov,  ktoré  sa  udiali  v meste.  Aj  tohtoročný  
program  bol  starostlivo  vyberaný  rukou  skúsených  histo-
rikov.  Bude  pripravený  v štyroch  obrazoch  z  dávnejšej  aj  
nedávnej  histórie  mesta.  Od  prípravy scenára  po  naštudova-
nie  jednotlivých  scén  sa  tomu  venovala  veľká  skupina  ľudí  
počas  celého  roka.  

Chcem  v ich  mene  aj  v mene  vedenia  mesta  pozvať  
všetkých Michalovčanov  dňa  19.  septembra  o  18.  hodine  
na  námestie  k  fontáne  k  vzhliadnutiu  programu  „Na  poctu  
mesta“. 

          MUDr.  Benjamín Bančej, zástupca  primátora

Spomienka na SNP

pozvánka na 
deň na poctu mesta 

preloženie zastávky
Mesto začalo s výstavbou malometrážnych bytov. Ter-
mín ukončenia výstavby je naplánovaný v prvom polro-
ku roku 2010.

z pera viceprimátora

terénny sociálny pracovník
asistent terénneho sociálneho pracovníka

Kritéria pre výber terénneho sociálneho pracovníka:
Kvalifikačný predpoklad vzdelania : Ukončené vysokoškolské vzdelanie 

I.stupňa (titul Bc.)prednostne v odbore sociálna práca, resp. sociálna a misijná 
práca v rómskych komunitách, sociálna práca v rómskych komunitách a iné 
vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR. Kvalifikačný predpok-
lad vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia stredoškolského vzde-
lania s maturitou, s podmienkou začatia vysokoškolského štúdia I. stupňa 
v odbore sociálna práca alebo príbuznom, do jedného roku od nástupu na 
pracovnú pozíciu.

Ďalšie kritéria pre výber uchádzačov:
• Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť pracovať v tíme, 

schopnosť riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod.
• Bezúhonnosť 
• Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín 
• Organizačné schopnosti
• Komunikačné zručnosti
Výhodou sú: 
• Účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách 
• Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komuni-
tách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky)
• Osobný záujem doplniť si vzdelanie 
Kritéria pre výber asistenta terénneho sociálneho pracovníka:
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: Ukončené stredoškolské vzdelanie 
Kvalifikačný predpoklad vzdelania je splnený aj za podmienky ukončenia 

úplného základného vzdelania na všeobecnej základnej škole s podmienkou 
začatia štúdia na strednej škole do jedného roku od nástupu na pracovné 
miesto.

Ďalšie kritéria pre výber uchádzačov: 
• Dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej komunity 
• Osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť riešiť konflikty, flexi 

          bilita, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod.
• Bezúhonnosť 
• Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín 
• Organizačné schopnosti
• Komunikačné zručnosti 
Výhodou sú:
• Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách 

ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
• Skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite 
• Účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách 
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky)
• Osobný záujem doplniť si vzdelanie
Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie :
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
• Štruktúrovaný životopis 
• Overené fotokópie dokladov o vzdelaní 
• Motivačný list
• Doklady o ďalších vzdelávacích a komunitných aktivitách 
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Súhlas na spracovanie osobných údajov 
dátum predpokladaného nástupu: 1. 11. 2008
dátum, čas a miesto výberového konania: 13. 10. 2008 o 9:00 hod., 

Mestský úrad Michalovce, námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, 
(malá zasadačka na prízemí č.dv. 129)

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie zašlite najneskôr 
do 2. 10. 2008 do 12:00 hod. na adresu: 
Mestský úrad Michalovce, námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
na obálku napíšte : terénna sociálna práca – výber. 
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci kritéria VK.
Výberové konanie sa riadi kritériami a pravidlami stanovenými Fondom  

    sociálneho rozvoja v rámci výzvy OP – ZaSI – FSR – 2007/2.1./02

mesto michalovce, zastúpené viliamom Záhorčákom, 
primátorom mesta vypisuje na základe zverejnenia výsledkov sch-
vaľovania žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02 

výberové konanie na pracovné pozície:

my mi – domáci
V pivničných priestoroch budo-

vy „Starého súdu“, v galérii SUBTE-
REN bola v pondelok 8. septembra 
otvorená zaujímavá výstava, ktorá 
vytvára prehľad  mladej tvorby do-
mácich - Michalovčanov, študentov 
vysokých výtvarno-umeleckých 
škôl.

Každý zo študentov si hľadá  
vlastný vyjadrovací štýl. Aj keď sú 
to mladí ľudia, hľadajú svoju ces-
tu vo vyjadrovaní sa, v rôznych 
médiách a myšlienkach  spolu ich 
spája výtvarná tvorba a štúdium 
na školách. Výstava vznikla zámer-
ne. Je dôležité ukázať sa v rodnom 
meste doma. 

Preto aj názov - My Michalovča-
nia – domáci. Vystavujúci študenti 
sa prezentujú hlavne  maľbou, grafi-
kou, fotografiou a videoinštaláciou.

Zastúpené sú tu tri školy: Vyso-
ká škola výtvarných umení v Brati-

slave, Akadémia umení v Banskej 
Bystrici a košická Fakulta umení. 

Väčšina týchto študentov sa 
zúčastňuje na rôznych skupino-
vých výstavách  na Slovensku 
i v zahraničí. 

Výstava potrvá do 3. októbra.
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� inZercia

STADIOHviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce

www.stadio.sk

----------------------------------------

Dátum:  

09.09.2008 12:00

Čislo účtu: 52254  
Stôl: chelsea fc

Čašník: P. Collina Pokladňa: reštaurácia

----------------------------------------

1x Polievka 
20,00 Sk

1x Hlavné jedlo 75,00 Sk

1x Bonaqua /0,33dl/ 25,00 Sk

1x Espresso 
30,00 Sk

----------------------------------------

Celkom: 150,00 SK

 

4,98 EUR

Ďakujeme za Vašu návštevu

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

\\
89,- Sk

2,95 €

denné menu
september 2008



� kultúra – školstvo

dva tÝŽdne v kultúre
mestské kultúrne stredisko

14. 9. 2008 o 19,00 hod. – Rímsko-katolícky kostol Narodenia 
Panny Márie

„ Arie ANTICHE “
Koncert komornej hudby árie z obdobia 17. a 18. storočia. 

( baroko )
Vystúpi Igor KUCER – operný spevák, sólista Národného divadla v

Brne a Štátneho divadla v Košiciach

19. 9. 2008 od 8,30 – 13,00 hod. tribúna pri MsÚ
oslavy národného dňa colníkov a 40. výročie vzniku colnej únie 

- Michalovce

19.  9. 2008 o 18,00 hod. – tribúna pri MsÚ
Mestský úrad, MsKS v Michalovciach a Zemplínske múzeum Vás

pozývajú na slávnosť

dies pro honore civitatis – na poctu mesta
26. 9.- 27. 9.  2008 – tribúna pri MsÚ, veľká sála MsKS

Memoriál Marty eŠtoKoVej
26. 9. 2008 - Festival detského tanca – tanečná súťaž

27. 9. 2008 - WORK - SHOPY - I. ZŠ

VýStaVy:
8. 9. 2008 – 30. 9. 2008 – galéria MsKS

Výstava obrazov juraja Ľuptáka

hVeZdáreŇ V MichaloVciach:
ASTRONOMICKÉ  POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
17. 9. a 19. 9. o 20.00 hod.
24. 9. a 26. 9. o 19.30 hod.

Vstupné: dospelí 30,- Sk (1,00 €), deti 15,- Sk (0,50 €)

ceSta SlneČnou SÚStaVou a SÚhVeZdiaMi
Podujatie sa uskutoční 28. 9. 2008 (nedeľa)

v lesoparku Hrádok 10.00 - 15.00 hod.

program kina centrum
10. – 14.9. streda, štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa – 17,00 a 19,30 hod.  
Bathory  SR/ČR/UK/HU /140min.
/historický thriller/ Premiéra
Režiséra Juraja Jakubiska zaujal práve „nový“ pohľad. Manžel Alž-
bety Báthoryovej, František Nádasdy, bojuje vo vojnách s Turka-
mi a ona sama dohliada na správu rozsiahlych rodových majetkov 
a na výchovu detí. Raz jej manžel pošle darček v podobe talianske-
ho maliara Merisiho Caravaggia, ktorý zostane na jej dvore nie-
koľko rokov. Mocná a bohatá žena musí čeliť nepriateľom, ktorí 
sú schopní čohokoľvek. Zvesti o šialenej vladárke, ktorá sa v snahe 
zastaviť starnutie kúpe v krvi nevinných panien, začínajú silnieť... 
Vstupné: 85,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenská verzia 
 
17. – 18.9. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
teMný rytier  USA /152min./ 
/akčný thriller/ Premiéra
V Temnom rytierovi Batman zvyšuje stávku v boji so zločinom. 
S pomocou poručíka Jima Gordona a štátneho žalobcu Harveyho 
Denta, sa snaží zničiť posledné kriminálne živly v uliciach mesta.  
Vstupné: 75,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
  
19. – 20.9. piatok, sobota – 19,00 hod.   
21.9. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod. 
Wall – e USA /103min./
/animovaná rodinná komédia/ Premiéra
Po 700 rokoch práce, kvôli ktorej ho vyrobili, konečne zistili, k čo-
mu bol predurčený... Budúcnosť. Stretáva elegantnú robotku Evu, 
ktorá prichádza z vesmíru a zisťuje, že Wall-E náhodou narazil 
na kľúč k budúcnosti planéty. Ponáhľa sa preto späť, aby mohla 
čakajúcich ľudí informovať o tom, že už je bezpečné vrátiť sa do-
mov – na Zem. Wall-E sa vyberie za Evou krížom cez celú galaxiu 
a dobrodružstvo môže začať... 
Vstupné: 70,- Sk Ml. prístupný!  Slovenský dabing

24.9. streda – 19,30 hod.   
let´S dance 2 Street dance USA/100min./
/tanečný romantický film/
Osemnásťročný Patrick študuje na Marylandskej škole umenia 
tanec. Keď sa dopočuje o legendárnej undergroundovej tanečnej 
súťaži, ktorá sa koná len raz za rok, chce sa na ňu dostať... 
Vstupné: 65,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!  České titulky
  
25. – 26.9. štvrtok, piatok – 19,30 hod.
27.9. sobota – 21,30 hod.  
Premiéra
28.9. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod. 
MÚMia: hroB draČieho ciSára USA /100min./
/dobrodružný/
Múmia sa vracia. Už zase. Dobrodruh Rick O´Connel (Brendan 
Fraser) bude zase chrániť svet pred zlom, ktoré prestalo rešpek-
tovať nápis na vlastnom náhrobku, kde stojí klasické „Odpočívaj 
v pokoji“. 
Vstupné: 75,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing

S p o m i e n k a

michalovČan inFormuJe
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Marcelou Kostovčíkovou 46 - ročnou
Paulinou Gerbovou 82 - ročnou

Dňa 27. augusta 2008 nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, syn a brat

ĽuBoMÍr Zajac
Každý, kto ste ho poznali, venujte mu 

s nami tichú spomienku.
Ďakujeme za účasť na poslednej rozlúčke 

a kvetinové dary.

S úctou spomína manželka,
mama a súrodenci s rodinami

Zemplínsky králik 
s titulom šampióna

Zemplínske osvetové stredisko
Swingový klavír otaKara KráSenSKÉho

Prechádzka svetovými evergreenmi
Spoluúčinkuje Gabriela Kozmová – spev 

23. 9. 2008 o 18,00 hod.

Slovenský zväz chovateľov 
– republiková rada (SZch rr), 
oblastný výbor SZch Micha-
lovce v spolupráci s Mestským 
úradom Michalovce, usporiadali 
5. a 6. septembra XVi. celoštát-
nu výstavu mladých králikov. V 
priestoroch Združenej strednej 
školy na partizánskej ulici sa ko-
misii posudzovateľov predstavilo  
1 649 králikov od 259 chovateľov 
z celého Slovenska.

Svoje najkrajšie exempláre na 
výstavu doniesli chovatelia z Lipto-
va, Oravy, Zemplína, Šariša, spod 
Pienin, Spiša, Gemera, Nitry. Nap-
riek tomu organizátori boli skla-
maní z nízkej účasti chovateľov zo 
Záhoria a okolia Bratislavy.

„celoštátna výstava mláďat 
králikov poskytuje príležitosť 
vidieť to najkvalitnejšie, čo v 
našich chovoch máme. Sú to vý-
sledky práce obetavých ľudí. pes-
trosť plemien a variabilita farieb 
vystavovaných králikov určite 
zaujmú nielen odborníkov, ale 
aj širokú verejnosť. Som rád, že 
medzi vystavovanými pleme-
nami sú aj najkrajšie exempláre 
plemena Zemplínsky králik, kto-
rého pôvod je práve v Zemplíne. 
Verím, že výstava priláka natrva-
lo do radov chovateľov mladých 

ľudí, ktorí budú pokračovateľmi 
úspešných chovateľov v našom 
regióne“ – povedal na úvod výsta-
vy Imrich Adam, člen predsedníc-
tva Republikovej rady SZCH.

Už prví návštevníci úvodné-
ho dňa výstavy našli pri každom 
králikovi jeho ohodnotenie, ktoré 
urobil zbor 29 posudzovateľov zo 
Slovenska a Českej republiky pod 
vedením Pavla Blaška.

   Organizátorov výstavy milo 
prekvapil záujem verejnosti. Pri-
chádzali celé rodiny s deťmi, ale 
aj školské skupiny. Králiky upútali 
aj žiakov 9. ročníka Špeciálnej zá-
kladnej školy internátnej v Micha-
lovciach, ktorí navštívili výstavu s 
učiteľom Emilom Knežom. Boli 
tu však aj chovatelia z Poľskej re-
publiky a Maďarska.

titul Šampión Slovenskej re-
publiky získalo 53 a titul Majster 
Slovenskej republiky  27 mla-
dých králikov. Čestné ceny zís-
kalo 27 králikov. osobitné ceny 
udelil predseda a tajomník rr 
SZch, riaditeľ výstavy a predse-
da posudzovateľov. Zemplínski 
chovatelia získali 28 ocenení.

Najlepšie králiky získali právo 
zúčastniť sa na celoštátnej výstave 
králikov, ktorá sa uskutoční kon-
com roka v Nitre.     Š. Varšaník

P o ď a k o v a n i a

Touto cestou sa chcem poďakovať primárovi ortopedického
oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach
Mudr. Františkovi Farkašovi

a lekárom
 Mudr. jozefovi Šoltýsovi, 
Mudr. jánovi paľovčíkovi

ako aj obsluhujúcemu kolektívu
za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie.

Vďačná pacientka Mária Marcinová

„Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo 
nás milovať.

Aj keby láskou sme ho vzbudiť chceli, 
neozve sa už viac. 
Odišlo, zmĺklo ...“

Mgr. Katarína KiZeKoVá
28. 5. 1952 - 8. 9. 2007

Ďakujeme všetkým, ktorí aj po roku venujú 
úprimnú spomienku

našej milovanej mamičke.

malý oznamovateľ
nehnuteľnosti:

•  predám 3-izbový byt na Ulici Hollého s rozlohou 62 m2. Byt 
je po kompletnej  rekonštrukcii. Nachádza sa na poslednom 
poschodí, strecha je zrekonštruovaná. K bytu  patrí balkón 
a pivnica. Cena: 1 750 000 Sk. Tel.č.: 0905 361 947  

•  predám – prenajmem garsónku. 0918 199 228
•  prenajmem garsónku v Michalovciach. 0949 361 459

Zamestnanie:
• práca a brigády v krajinách eÚ. L-work agentúra. Kostolné 

námestie 5, Michalovce. Tel. : 0905 861 245
•  prijmem do TPP elektromontérov , zatepľovačov. Práca v ČR. 

Tel.:  0905/495 225
• Super práca, anglicko, holandsko  aj bez znalosti jazyka. 

www.superjobsk.com Tel.: 0915 513 461,  0915 887522.
• hľadám serióznu pani na opatrovanie ˝ročného dieťaťa. Pod-

mienky dohodneme.Tel.: 0907 921693
• Personálna agentúra SWK.SERVICE vám ponúka zamestna-

nie vo Švajčiarsku v oblasti gastronómie, hotelierstva a poľ-
nohospodárstva.Ponúkané pozície: kuchár/ka, chyžná, farmy 
– poľnohospodár. Bližšie  informácie na: www.swkservice.sk, 
054/4706243, 0908 653783

rôzne:
•  predám manželskú čalúnenú dvojposteľ s úložným priesto-

rom a päťdverovú skriňu so zrkadlovým dielom – ako nové, 
Bordovú sedaciu súpravu (3,2,1),  2 staršie váľandy s pevnou  
kovovou konštrukciou. Tel.:  0905 837436

• predám svadobné šaty, farba „šampanská“,  červené šaty na 
„redový“ veľkosť č. 40 – 42 jedenkrát použité. 

 Tel.: 0905 149733
•  predám Škodu Fabia Komfort 1,4 Mpi, r.v. 2001. Pravidelné 

servisné prehliadky, prví majiteľ.Výbava: pal. počítač, hmlové 
svetlá, centrál, el. sťahovanie predných okien, výškovo nastavi-
teľné sedadlo vodiča,zimné pneu na diskoch.

 Cena dohodou. Tel.: 0905 941736

služby:
• ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. 
 Tel. 0918 859 928
• chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• požičiavam lešenie – háky. Tel.: 0905 709 134
• Dôchodca v prípade záujmu odvezie autom 3 spolucestujúcich 

do Poľska, Maďarska, na Ukrajinu. Tel.: 056/62 81 033

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

VerejnÚ  oBchodnÚ SÚťaŽ
na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemku
bývalej XXiii. materskej školy na ul. okružnej v Michalovciach
vedených ako

- objekt č. súp. 3552, nachádzajúci sa na parcele p.č. 3267/25, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/25, zast. plocha vo výmere 1.045 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/26, zast. plocha vo výmere 3.899 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/27, zast. plocha vo výmere 334 m2, k.ú. Michalovce

podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. ponúknuť kúpnu cenu za objekt
2. ponúknuť kúpnu cenu za pozemky celkovo o výmere 5.278 m2

3.úhrada kúpnej ceny do 15 dní po podpísaní kúpnej zmluvy, najne-
skôr však do 60 dní od schválenia v metskom zastupiteľstve
4. záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využíva-
nia objektu v súlade s územným plánom mesta
5. predložiť návrh kúpnej zmluvy na objekt a pozemky
6. predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekonštruk-
cie, ktoré bude zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
7. čestné vyhlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie
8. záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300.000,- Sk na 
číslo účtu 4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce s 
tým, že kópia prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu 
bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neús-
pešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300.000,- Sk
9. ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, finančná zá-
bezpeka vo výške 300.000,-Sk sa mu nevracia
10. predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlaso-
vateľa v termíne do

2. októbra 2008 ( štvrtok ) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
„XXIII. MŠ - NEOTVÁRAŤ „

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 25.09.2008, 
v čase od 8,30 - 8,45 hod na Mestskom úrade - odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce  kancel. č. 281 ( budova 
bývalého OÚ, 2. poschodie, nová časť ). Výsledky verejnej obchodnej 
súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení 
v mestskom zastupiteľstve. 

Bližšie informácie na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, č. dv. 281.

mesto michalovce, mestský úrad, námestie oslobodeteľov 30 
vyhlasuje

Najväčší záujemnávštevníkov bol o belgickýchobrov. Foto : autor
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dva tÝŽdne v športe
atletika

16.ročník Michalovskej hodinovky
15.9.2008  10.oo hod.
Štadión MFK Zemplín

Informácie: Mgr.Ivan Pšenko, 0908322342, 056/6864126

hádZaná
haK Michalovce - Košice

2008.2008.2008 - 2. kolo I.LS/M/D
Informácie: PaedDr.Rudolf Gadomský, 0910945392

hK iuventa Michalovce - Košice
2008.2008.2008 - 3. kolo I.LSD

hK iuventa Michalovce - Šurany
2008.2008.2008 - 3. kolo I.LMD

Informácie: Peter Tirpák, 0907158893
hK iuventa Michalovce - Brezová
2008.2008.2008 - 4. kolo I.LS/M/D

Informácie: Peter Tirpák, 0907158893
hK iuventa Michalovce a - drábová Košice a

2008.2008.2008 - 1. kolo KM S/M/Ž
Informácie: Peter Tirpák, 0907158893

hK iuventa Michalovce - Zlín
20.9.2008  18.oo hod. - 3. kolo WHIL  ženy

Informácie: Peter Tirpák, 0907158893

FutBal
MFK Zemplín Michalovce - lokomotíva Košice

13.9.2008  10.oo hod. - 7.kolo I.liga SŽ
13.9.2008  12.oo hod. - 7.kolo I.liga MŽ

Informácie: PaedDr.Igor Remák, 0904454254
MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava

20.9.2008  11.oo hod. - 9.kolo I.LSD
20.9.2008  13.15 hod. - 9.kolo I.LMD

Informácie: PaedDr.Igor Remák, 0904454254
MFK Zemplín Michalovce - aac trenčín
20.9.2008  15.oo hod. - 9.kolo I.liga muži
Informácie: Gabriel Hreščák, 0903607009

FK topoľany - Šaca-Brekov
21.9.2008  15.oo hod. - 9.kolo III.liga Východ

Informácie: Peter Majvitor, 0904553524, 056/6443570

ľadovÝ  hokeJ
hK Mládež Michalovce a - Kežmarok a

15.9.2008  12.3o hod. - 4.kolo I.LSŽ
15.9.2008  15.oo hod. - 4.kolo I.LMŽ

Informácie: Mgr.Richard Mašlanka, 0911912007
hK dukla Michalovce - prešov

16.9.2008  17.3o hod. - 4.kolo I.liga muži
Informácie: Jaroslav Kločanka, 0905240419

hK Mládež Michalovce - humenné
21.9.2008  10.3o hod. - 6.kolo I.DL

Informácie: Mgr.Richard Mašlanka, 0911912007
hK dukla Michalovce - dolný Kubín

23.9.2008  17.3o hod. - 6.kolo I.liga muži
hK Mládež Michalovce a - humenné a

24.9.2008  12.3o hod. - 6.kolo I.LSŽ
24.9.2008  15.oo hod. - 6.kolo I.LMŽ
hK dukla Michalovce - topoľčany

26.9.2008  17.3o hod. - 7.kolo I.liga muži
Informácie: Jaroslav Kločanka, 0905240419

BasketBal
2.ročník Memoriálu j. Magoča

19.-21.9.2008  9.oo hod.
Informácie:Ing.Peter Biganič, 0905234485

tenis
6.ročník Memoriálu ing. Červenku

13.9.2008  7.3o hod.
Informácie: Ing.Radomír Trčka, 0905971101

tenisový turnaj žiakov kategórie d
20.-22.9.2008  8.oo hod.

Informácie: Ing.Štefan Laurinčík, 0905644415

strelectvo
okresná liga v malorážke

21.9.2008 8.oo hod.
Informácie: Gabriel Hinďoš, 0903632126

šach
Víkendový šachový turnaj

13.-15.9.2008
Informácie: Ing. Richard Gerbery, 0907889968

turistika
27.ročník Suchou nohou po ...

13.9.2008
Informácie: Anton Hasák, 0908027603, 056/6424471

Bieščady-európsky deň turistiky eWV
13.-15.9.2008

Informácie: Ing. Ivan Ballo, 0915620630, 056/6434464

Klub slovenského zväzu 
vojakov v zálohe v Michalov-
ciach pripravil v spolupráci 
s prednostom Obvodného 
úradu strelecký trojboj z vel-
korážnych pištolí O putovný 
pohár prednostu ObvÚ na po-
česť 64.výročia SNP.

Pretek sa konal 29.8.2008 
na strelnici za záhradkárskou 
osadou Laborec. Na úvod strel-
cov privítal prednosta ObvÚ 
Ing. Lukáč a primátor mesta 
V. Záhorčák, ktorí ocenili vý-
znam SNP pre našu súčasnosť. 
Obaja potom tromi výstrelmi 
otvorili samotnú streľbu.

Strieľalo sa na 3 rôzne ter-

če postojačky na vzdialenosť 
25 metrov, do každého terča 
10 súťažných rán. Zvíťazil Jo-
zef Pavlovčík z Vinného s 292 
bodmi. Druhý bol Emil Tušík 
s 285 bodmi a tretí Ján Tiža 
s 274 bodmi – obaja zo Sob-
raniec.

Streľbu z revolvera do tých 
istých terčov vyhral Emil Tu-
šík s 282 bodmi, druhý bol Jo-
zef Pavlovčík s 281 bodmi.

Víťazom na záver odovzdal 
vecné ceny, diplomy a pohá-
re prednosta ObvÚ a pozval 
strelcov na 2. ročník tejto sú-
ťaže o rok.

I. Gálsky

slovenský letný 
zraz turistov 

Na najvýznamnejšom viacdňo-
vom podujatí Klubu slovenských 
turistov (KST) v danom roku sa 
členovia KST OT TJ Turista Mi-
chalovce zúčastnili už 33-krát (od 
r. 1976).

Okresné mesto Svidník privíta-
lo členov našej TJ pekným letným 
slnečným počasím. Organizátori 
z KST Beskýd Svidník pripravili 
10 peších túr pre dospelých od 27 
km po 19 km s prevýšením od 350 
do 950 metrov a 6 trás pre členov 
turistických oddielov mládeže 
(TOM) od 18 po 10 km a prevý-
šeniami v rozmedzí od 500 do 200 
metrov. Nezabudlo sa ani na cyklo-
turistov, ktorí si mohli vybrať z pia-
tich prevažne náročných cyklotrás 
od 110 do 37 km a stúpaniami od 
740 do 420 metrov. Naši členovia 
absolvovali niekoľko výstupov na 
okolité kopce, či už Čiernu horu 
(667 m n. m.), Rohuľu (595 m n. 
m.), na ktorých domáci turisti vy-
budovali útulné a drevené rozhľad-
ne, z ktorých sú nádherné výhľady 
do blízkeho či ďalekého okolia. Vý-
chodniari sa znovu pochlapili a pre 
viac ako 700 účastníkov, z toho 
do 250 členov TOM, nielen z celej 
domoviny ale aj z Rakúska, Poľska, 

Maďarska, či Česka pripravili po 
každej stránke vysokohodnotné 
turistické kultúrne a športové po-
dujatie.                       Anton Hasák

predseda KST OT TJ Turista Michalovce

šachový turnaj 
K 64. výročiu SNP strana Smer 

SD zorganizovala v spolupráci 
s Domovom dôchodcov na Ulici 
Jána Hollého v Michalovciach už 
8. ročník šachového turnaja. Tur-
naja sa zúčastnilo trinásť šachis-
tov, ktorí boli rozdelení do dvoch 
skupín. V skupinách hral každý 
s každým. Víťazí a ďalší v poradí 
z oboch skupín hrali v jednom zá-
pase o konečné umiestnenie:
Celkové poradie:
1.dušan lenhardt – Michalovce
2. Martin  Babinčák – Lastomír
3. Juraj Fečko - Michalovce
4. Ferdinand Nizner - Michalovce
5. Marek Sabovčík - Michalovce
6. Marian Sabovčík - Michalovce
7. Gustav  Durkáč - Michalovce  
8. Michal Šamuľák - Michalovce

9. Norbert Čižmárik - Michalovce
10. David Spišák - Strážske
11. Milan Bubán - Michalovce
12. Jakub Kušnír - Zemplínská Široká
13. Andrej Sabo - Petrovce nad/Lab.

Bol to turnaj troch generácií 
- najstarší účastník mal 78 rokov  
a najmladší Jakub Kušnír iba dva-
násť rokov. Pri otvorení a ukončení 
tohto turnaja súťažiacich  pozdravila 
a ocenila diplomami, putovným po-
három  a vecnými cenami podpred-
sedníčka strany Smer – SD a riadi-
teľka DD RSDr. Agnesa Repovská. 
Titul obhájil z minulého roku 
Dušan Lenhardt. O občerstvenie 
sa postarali sympatické šarmantné 
pracovníčky domova dôchodcov.

RSDr. Ján Mikula  
Foto: M. Oros

strelci k ��.výročiu snp
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MeSto MichaloVce
ponÚKa 

do prenájmu nebytové priestory
a) nachádzajúce sa v objekte na nám. slobody č. 1 v Michalovciach 

(stará budova bývalého okresného úradu) 
Ponúkané priestory pozostávajú zo deviatich miestností o celkovej 
podlahovej ploche 142,10 m2.  
  B) nachádzajúce sa v objekte na nám. osloboditeľov č. 77  
v Michalovciach (bývalý Starý súd)  
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej 
podlahovej ploche 82,60 m2. 

c) nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20  
v Michalovciach (Základná umelecká škola)  
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej 
podlahovej ploche 94,31 m2. 

d) nachádzajúce sa v objekte na ul. konečnej č. 3563  
v Michalovciach (bytový dom „h“)  
Ponúkané priestory pozostávajú z jednej samostatnej prevádzkovej 
jednotky o celkovej podlahovej ploche 30,90 m2.

e) nachádzajúce sa v objekte na ul. športovej č. 1  
v Michalovciach (Zimný štadión) 
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlaho-
vej ploche 94,50 m2. 

F) nachádzajúce sa v objekte na ul. obrancov mieru  
v Michalovciach (Malometrážne byty) 
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlaho-
vej ploche 46,00 m2. 

G) nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20  
v Michalovciach (Základná umelecká škola) 
  ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej 
podlahovej ploche 204,50 m2. 
  prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom 
sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z 
ponúkanej plochy.  

priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľ-
ský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. 
Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových pries-
torov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov sú stano-
vené, Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené 
na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk 

Znížené sadzby nájomného o 25%  je možné uplatniť pri výpoč-
te výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch 
uvedených pod bodmi  A) - E).

termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priesto-
rov, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcami:

- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt 
pod bodom E))

- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271 (objekty pod 
bodmi A), B), C), D), G))

- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt 
pod bodom F))

Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie 
na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti 
odmietnuť.

termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom  
o právnej subjektivite: do 19. septembra 2008 

(termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad odbor hospodárenia 

s majetkom, nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a po-

zemkov, na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov 
pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoční dňa:

25. septembra 2008 o 1400 hod.
na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady 

- I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov 
na zasadnutí komisie je nutná.

Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádza-
čom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho neby-
tových priestorov  žiadne podlžnosti,  a za účasť na výberovom 
konaní zaplatia poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta.

Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov 
je zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho 
zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchá-
dzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania 
nezloží do pokladne mesta, alebo na účet mesta požadovanú zá-
bezpeku, bude z výberového konania vyradený.

Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné 
uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke 
Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne 
priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poscho-
dí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.

Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú po-
dané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti. 


