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michalovskí vojaci
odišli do afganistanu
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Jednotku odchádzajúcu do za-
hraničia pozostávajúcu z dvoch 
čiat tvorí 100 profesionálnych 
vojakov OS SR z  toho 93 „Mi-
chalovčanov“, teda príslušníkov 
michalovského mechanizované-
ho práporu. V rámci pravidel-
nej polročnej rotácie odchádza 
do vojnou zmietanej krajiny 
ďalšia slovenská jednotka. V Af-
ganistane bude strážiť vojenské 
tábory. Strážne jednotky budú 
na základniach v Kandaháre, Ta-
rin Kowte a Deh Rawoode ochra-
ňovať a zabezpečovať obranu 
zverených objektov, patrolovanie 
a vykonávanie fyzickej kontroly 
osôb a techniky. 

V rámci ceremoniálu bola 
jednotka odovzdaná do podria-
denosti Generálneho štábu 
Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky.

So želaním šťastného návratu 
sa s príslušníkmi jednotiek ISAF 
rozlúčili hlavní predstavitelia OS 

SR, predstavitelia štátnej správy 
a miestnej samosprávy Micha-
lovce a ich rodinní príslušníci. 

Do Afganistanu odchádzajú 
naši vojaci v čase, keď tam stúpla 
vlna násilností a teroristických 
útokov. Americké jednotky za-
žili najkrvavejšie trojmesačné 
obdobie od začiatku ofenzívy. 
Od mája do júla zahynulo viac 
ako šesťdesiat amerických vo-
jakov. Narástol aj počet samov-
ražedných útokov a mŕtvych 
civilistov. 

Strážne jednotky sú dôležitou 
súčasťou systému ochrany síl zá-
kladní NATO. Príslušníci stráž-
nych jednotiek budú pracovať 
v extrémne náročných klimatic-
kých podmienkach, za neustálej 
hrozby nepriamych a samovra-
žedných útokov. Budú v neustá-
lom kontakte s miestnym obyva-
teľstvom, v prostredí odlišných 
hygienických návykov a značne 
rozšírených nákazlivých chorôb.

Ako potvrdil veliteľ Pozem-
ných síl OS SR Jaroslav Vývlek, 
vojaci odchádzajú do najťažšej 
misie. „Je to extrémna misia. 
Naši vojaci idú do vojny, to nie je 
žiadne cvičenie. Musia sa vyrov-
nať s nástrahami. Vojaci musia 
zabrániť akémukoľvek prístupu 
nepovolaných osôb do tábo-
rov. Nechodia mimo tábora, ale 
strážia vstup do týchto táborov. 
V prípade napadnutia ich musia 
brániť a chrániť,“ povedal ge-
nerálmajor. Vojaci sa dokonca 
zdokonaľovali v afganskom ja-
zyku. Niekoľko základných slov 
sa učili v paštúnskom jazyku. 

Jednou z významných úloh 
príslušníkov strážnych jednotiek 
je svojím prístupom k miest-
nemu obyvateľstvu formovať 
priaznivú verejnú mienku vo 
vzťahu k misii ISAF a tým pri-
spievať k dosiahnutiu úspechu 
celej misie.

Iveta Palečková

V  piatok  11.  septembra  v  priestoroch  kasární  Mechanizovaného  práporu  generála 
Mikuláša Markusa v Michalovciach sa po prvýkrát v histórii  tohto práporu uskutoč-
nil slávnostný rozlúčkový ceremoniál s príslušníkmi OS SR odchádzajúcich plniť úlohy 
do operácie ISAF v Afganistane. 

Svadobná výstava na Zemplíne

Európska sieť pre prevenciu 
kriminality každoročne organi-
zuje túto prestížnu medzinárod-
nú súťaž, v rámci ktorej jednotlivé 
členské štáty prezentujú najlepšie 
zrealizované projekty. V záujme 
výberu najvhodnejšieho projektu 
zo Slovenska sa mesto Michalov-
ce zúčastní prezentácie na celo-
slovenskom výberovom kole. 

Malé mesto v blízkosti Schen-
genskej hranice sa pokúsi zaujať 
250 účastníkov z jednotlivých 
členských štátov. Každý členský 
štát vyšle iba šesť účastníkov. 
Konferencie sa môžu zúčastniť 
všetky organizácie zainteresované 
teoreticky alebo prakticky do pre-
vencie kriminality vo verejnom, 
súkromnom alebo dobrovoľníc-
kom sektore. Základom úspechu 
nášho projektu bola schopnosť 
poznať príčiny a podmienky, 
za akých mladiství páchajú pro-
tispoločenskú činnosť. Eliminácia 
akéhokoľvek protispoločenského 
konania prispieva ku zlepšeniu 

života v spoločnosti. Vytvárajú sa 
tým predpoklady pre jej všestran-
ný rozvoj a podporu individuál-
neho rastu jednotlivca.

Aj tento náš projekt prispel 
k zvýšenému záujmu obyvateľov 
o problematiku prevencie. Do-
siahli sme zvýšenie informova-
nosti a prínosom bude aj vytvo-
renie peer programov už na zá-
kladných školách, s možnosťou 
pokračovania v ďalších rokoch 
aj na vyššom stupni škôl.

Predpokladaná pozitívna 
zmena sa prejavila znížením 
kriminality a trestnej činnosti 
v meste, zvýšením objasnenosti 
a znížením priestupkovosti evi-
dovanej mestskou políciou.

Rovnako dôležité môžu byť aj 
iné prínosy, ako je lepšia spolu-
práca medzi mestskou políciou 
a občanmi mesta či zlepšenie 
postavenia a dôvery príslušní-
kov mestskej polície u občanov 
mesta.

S. Ľochová

náš projekt úspešne 
kráča do štokholmu
Mesto Michalovce po splnení náročných kritérií sa so svo-
jím projektom na prevenciu kriminality prvýkrát zapojilo 
v tomto roku do súťaže ECPA o Európsku cenu za preven-
ciu kriminality v Štokholme.

Vážení spoluobčania!
V zmysle štatútu mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Mi-
chalovciach udeľuje každo-
ročne titul Čin roka jedincovi 
alebo kolektívu, ktorý v pred-
chádzajúcom roku dosiahol 
mimoriadny výsledok v ob-
lasti športu, kultúry, architek-
túry, humanizmu, školstva, 
pedagogiky a zdravotníctva. 

Návrhy na udelenie tohto 
ocenenia môže podať posla-
nec zastupiteľstva, primátor 
mesta, mimovládne organi-
zácie, stavovské profesné or-
ganizácie ale aj každý občan 
- najneskôr do 31. decembra. 

Ak teda máte vo svojom 
okolí človeka, ktorý by pod-
ľa vás mal byť takto ocenený, 
napíšte nám alebo pošlite 
svoj návrh na adresu orga-
nizačného odboru mestské-
ho úradu. Odovzdávanie 
titulu Čin roka sa uskutoční 
na podujatí „To najlepšie, čo 
v meste Michalovce máme“, 
ktoré pripravujeme na január 
budúceho roku.

Titul možno udeliť najviac 
trom jednotlivcom a trom 
kolektívom v jednom roku 
a v jednej oblasti.                 pl

Čin roka

Svetový deň Srdca „deň d“
25. 9. 2009 od 10:00 do 18:00 hod.
pred budovou Mestského úradu

bezplatné poradenstvo o najzávažnejších kardiovaskulárnych 
rizikových faktoroch a bezplatné vykonanie merania krvného tlaku, 

hladiny cholesterolu v krvi a cukru

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska – Michalovce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 

– detašované pracovisko Michalovce

vás pozýva na

ZeMPLÍNSKU KoNFereNcIU dIaBetIKov
pod záštitou doc. MUDr. Jozefa Micháleka, CSc. – riaditeľa NEDÚ Ľubochňa 

3. októbra 2009
8.00 hod. – 16.00 hod.

Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov

Do Afganistanu odchádzajú ďalší slovenskí vojaci. Na slávnostnom nástupe v priestoroch vojenského útvaru  
sa s nimi prišli rozlúčiť desiatky príbuzných.            Foto: ivpa



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Problémy občanov 
na pleciach samosprávy

Existuje množstvo peripetií, sťažností, ľudských nedorozumení, ma-
jetkových nejasností, problémov so spolužitím, vzájomným obťažova-
ním, pri ktorých sa často občania s bezradnosťou obracajú na mestský 
úrad so žiadosťou vyriešiť ich. 

Tie, ktoré môžu pracovníci mestského úradu riešiť, sa poctivo do-
kumentujú. A ak je podnet v kompetencii samosprávy, hľadajú sa aj 
riešenia. Pri niektorých, s vecnou zrozumiteľnosťou, dôjde k okamžitej 
náprave. Sú aj také apely, ktoré sú nielen podnetné, ale aj finančne ná-
ročnejšie. A nimi sa na svojich rokovaniach zaoberajú nielen pracovníci 
mestského úradu, ale predkladajú sa príslušným orgánom mesta. Pri-
čom sa stanoví riešenie, aj s definovaním finančných zdrojov. Niekto-
ré problémy si vyžadujú úzku spoluprácu občanov pri dokazovaní ich 
ťarchy, niekedy dosvedčenia. Dosiahnuť túto spoluprácu je niekedy 
veľmi problematické. Ale pozícia anonymity neumožňuje pracovníkom 
mestského úradu docieliť nápravu . V poslednom období sa požadujú 
rozhodnutia od pracovníkov mestského úradu aj v oblastiach súkrom-
ných vzťahov. Podľa platnej legislatívy mesto nie je v týchto prípadoch 
ani sudcom a nemá možnosť brániť záujmy občana. Ak občan uzatvorí 
zmluvný vzťah o šírení televízneho signálu so súkromnou spoločnosťou, 
mesto jej nemôže určiť výšku poplatku, príp. riešiť problém s chýbaním 
takéhoto signálu alebo jeho výpadky. 

Podobne ak občan odkúpi byt od spoločnosti, ktorá bytový dom kú-
pila a zrekonštruovala, a s fungovaním takéhoto bytu vznikli problémy, 
mesto nemá možnosť uskutočniť nápravu uvedeného stavu vplyvom 
na túto spoločnosť. Ak je skupina občanov dotknutá stavebným záme-
rom investora na súkromnom pozemku, mesto nemá možnosť stavbu 
zastaviť, ak je v súlade s územným plánom a ostatnými kladnými vy-
jadreniami orgánu štátnej správy a správcov sietí. Všetky uvedené sku-
točnosti môže riešiť len súdna moc, na ktorú sa majú poškodení obrátiť 
pri obrane svojich záujmov.

Napriek tomu pracovníci mesta trpezlivo prijímajú tieto podnety 
a snažia sa skúmať možnosti pomoci mesta. 

Pevne verím, že moja snaha opísať tento problém bude správne 
pochopená a stlmí vášne, s ktorými občania prichádzajú na mestský 
úrad. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

A - klub SPAS (Spoločenstvo 
priateľov abstinentov Slovenska) 
pri Odbornom liečebnom ús-
tave v Prednej Hore usporiadal 
v dňoch 28. a 29. augusta 2. roč-
ník Memoriálu Juraja Marianiho 
- výstup na hrad Muráň, spoje-
ný s odhalením jeho pamätníka 
a krstom knihy Absencia je stav 
duše. Zúčastnilo sa na ňom aj 
osem členov Zemplínskej absti-
nujúcej spoločnosti Michalov-
ce, ktorá vzorne reprezentovala 
naše mesto a v novembri tohto 
roku oslávi už 30. výročie svojho 
založenia.

Pri piatkovej večernej vatre 
a spoločnej komunite členovia 
klubov abstinentov z celého 
Slovenska si navzájom vymenili 
skúsenosti v boji proti drogám, 
alkoholu a udržiavaní trvalej 
abstinencie. Zodpovedne chcú 
proti týmto neduhom spoloč-
nosti bojovať a pomáhať tým, 
ktorí sa tejto závislosti chcú zba-
viť. Členovia klubu abstinentov 
touto cestou vyjadrujú poďako-
vanie primátorovi mesta Micha-
lovce, ktorý sa zaujíma o činnosť 
klubu a aktívne ho podporuje. 

Štefan Šimko

z činnosti nášho
klubu abstinentov

Zväz sluchovo postihnu-
tých za finančnej podpory 
mesta Michalovce usporia-
dal začiatkom septembra 
pre členov a ich priaznivcov 
trojdňový kurz posunkového 
jazyka - Základy posunkovej 
reči. Zúčastnili sa ho nielen 
dospelí, ale aj deti a pracov-
níčky nemocničného zariade-
nia v Michalovciach Mgr. M. 
Vincová a M. Bodnárová. 
Kurz sa konal v krásnom oko-
lí Belianskych Tatier- v Ždia-
ri. Viedol ho dobrovoľný 
tlmočník ZSP  Ján Lastov-
ka a predsedníčka tunajšej 
ZOND Valéria Mitrová. Počas 
desiatich vyučovacích hodín 
prešli s členmi ZO základné 

posunky pre začiatočníkov 
a ďalšie štyri hodiny sa veno-
vali aj hosťom a to ukážkam 
komunikácie sluchovo pos-
tihnutého v nemocničnom 
zariadení. Voľného času veľa 
nebolo, urobili sme si však aj 
prestávku a navštívili Belian-
sku jaskyňu. Takéto aktivity 
by sa mali uskutočňovať pra-
videlne, aby sa všetci mohli 
posúvať ďalej v komunikácii, 
či už nepočujúci, nedoslýcha-
ví, alebo tí, ktorí sa pravidelne 
s takýmito ľuďmi stretávajú. 
Poďakovanie ešte raz patrí 
mestu Michalovce a samot-
ným záujemcom a členom 
ZOND v Michalovciach.

Valéria Mitrová

kurz posunkového 
jazyka

Predposledné už 26. zastu-
piteľstvo Košického samospráv-
neho kraja sa konalo v pondelok 
24. augusta 2009. Dovolenkové 
obdobie sa podpísalo pod nižšiu 
účasť poslancov a chvíľu sa mu-
selo čakať, kým bolo uznášania 
schopné. Zastupiteľstvo otváralo 
36 z 57 poslancov. Program bol 
dosť rozsiahly, obsahoval 35 bo-
dov. 

Po úvodných formalitách 
a prvých bodoch sa rozprúdili 
pripomienky k Správe hlavné-
ho kontrolóra KSK. Poslanci 
vytýkali správe prílišný subjek-
tivizmus kontrol a upozornili, 
že kontroly majú sledovať do-
držiavanie zákonnosti kontrolo-
vaných subjektov a vyvarovať sa 
subjektívnych hodnotení kon-
trolovaných procesov. 

Plnenie rozpočtu KSK za 1. 
polrok 2009 bolo spracované 
za základe výsledkov kontro-
ly hospodárenia k 30. 6. 2009. 
Bežné príjmy vo výške 77 mil. 
€ boli splnené na 55,25%. Daň 
z príjmov fyzických osôb podľa 
doterajšieho vývoja a prepadu 
v mesiacoch máj a jún bude 
v 2. polroku klesať /január 2009 
– 7,5 mil. €, jún 2009 – 2,5 mil. 
€/ vzhľadom na vývoj slovenskej 
ekonomiky a prehlbovanie hos-
podárskej krízy. Obdobne je to 
aj s plnením dane z motorových 
vozidiel. Dotácie zo štátneho 
rozpočtu predstavovali čiastku 
29 mil. € /50,8%/. Kapitálové 
príjmy boli splnené iba na 9,7%. 
Výdavky v 1. polroku boli vyčer-
pané vo výške 71 mil. € /39,4%/, 
kapitálové výdavky predstavo-
vali iba čiastku 4,4 mil. € /9,6%/. 
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj 
príjmov je potrebné v 2. polroku 
prijať ďalšie reštrikčné opatre-
nia. 

Na predchádzajúci bod nad-
väzovala 2. úprava rozpočtu 
KSK v roku 2009. V súvislosti 
s hospodárskou krízou a na zá-
klade aktuálnej prognózy daňo-
vého vývoja sa ráta so znížením 

bežných príjmov o 1,69 mil. € 
a znížením bežných výdavkov 
o 1,39 mil. €. Kapitálové výdav-
ky sa znížia o 2,3 mil. €. Odrazí 
sa to v šírke plánovaných reali-
zovaných investícií. 

Suma vyčlenená v rozpoč-
te KSK na rok 2009 na dotácie 
predstavuje čiastku 650 tis. €. 
Na základe rozhodnutia Pred-
sedu KSK od 21. mája 2009 
z nášho mesta dostali dotáciu 
spevácka skupina Klubovanka 
1100 € a Priatelia Múzy 1000 
€. Viacerí záujemcovia neboli 
uspokojení pre nesplnenie krité-
rií alebo v dôsledku vyčerpania 
finančných prostriedkov vyčle-
nených na dotácie. 

Pri schvaľovaní verejných 
ocenení Cena KSK v roku 
2009 boli úspešné aj Michalov-
ce. Z nášho regiónu Cenu KSK 
dostane Folklórny súbor Zem-
plín na návrh mesta Michalovce 
za reprezentáciu ľudového ume-
nia doma aj v zahraničí. Radosť 
z tohto ocenenia zaiste znásobí 
aj miesto udeľovania a to pria-
mo v Michalovciach 28. októbra 
2009. 

V závere pestrého programu 
v časti majetkové veci sa jeden 
bod vzťahoval na Michalovce. 
Týkal sa usporiadania majetko-
právnych vzťahov k pozemkom 
kvôli plánovanej realizácii kru-
hového objazdu ulíc Špitálska 
– Saleziánov – Štefana Kukuru. 
V tejto súvislosti bol schválený 
predaj pozemku pre mesto Mi-
chalovce, ktorý bol v majetku 
KSK. 

V rámci diskusie boli po-
slanci oboznámení s ukončením 
výberového konania na porad-
cu pre stanovenie podmienok 
prenájmu nemocníc KSK stra-
tegickému investorovi. Teraz 
môže proces pokračovať ďalším 
krokom – stanovenie a schvále-
nie uvedených podmienok a ná-
sledne vypísanie medzinárodné-
ho tendra. 

MUDr. Jozef Makohus

z rokovania
zastupiteľstva ksk

Mesto Michalovce začína realizovať projekt INEDU - 
GOV - Innovative education of public officers (Inovatívne 
vzdelávanie pracovníkov samosprávy) podporeného v rámci 
individuálneho projektu z finančných mechanizmov - z Fi-
nančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného Me-
chanizmu. Projekt je určený zamestnancom MsÚ a zamest-
nancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Cieľom projektu je zvýšiť počítačovú gramotnosť a vzde-
lanosť pracovníkov verejnej správy, pripraviť cieľové sku-
piny formou prezenčných školení a formou dištančných 
- e-learningových kurzov, získať medzinárodný certifikát 
ECDL resp. ECDL štart pre pracovníkov samosprávy ako 
prostriedku štandardizácie IKT zručností v najpoužíva-
nejších moduloch ECDL, získať jazykové zručnosti pre vy-
braných pracovníkov, rozvíjať prehlbovanie a formovanie 
všetkých  štyroch jazykových zručností -čítanie, počúvanie, 
písomný a ústny prejav. Posilniť komunikačné zručnosti 
a zefektívniť každodennú činnosť zamestnancov v oblasti 
kontaktu s občanmi a návštevníkmi mesta. Posilniť ma-
nažérske schopnosti, vedomosti a zručnosti manažmentu 
verejnej správy pri  vedení ľudí zameraných na poskytova-
nie služieb občanom, posilniť systém kvality ISO, preškoliť  
pracovníkov  v rámci  zdokonaľovania kvality poskytova-
ných služieb.

Mesto získalo na realizáciu projektu NFP vo výške  
262 578 €. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného me-
chanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu 

a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska 
a Nórska prostredníctvom 

Finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu

Zastúpenie Európskej komi-
sie na Slovensku a Kancelária 
pre viacjazyčnosť v spoluprá-
ci s Kanceláriou Rady Európy 
a zahraničnými kultúrnymi in-
štitúciami pripravuje tohoročné 
oslavy Európskeho dňa jazykov.

Tradičná ulička jazykov sa 
uskutoční už v piatok 25. sep-
tembra na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave.

Informačné materiály nielen 
o oslavách tohoto významné-
ho sviatku jazykovej a kultúr-

nej rozmanitosti Európy, ale aj 
o viacjazyčnosti v širšom kon-
texte môžete získať v našom 
Centre, na 1. poschodí komple-
xu Berehovo, Trebišov.
Ďalšie informácie:
http://ec.europa.eu/slovensko/
activities/ulicka_jazykov_2009_
sk.htm 
Informácie o Kancelárii pre viac-
jazyčnosť:
http://ec.europa.eu/slovensko/
news/viacjazycnost/index_
sk.htm

Európsky deň jazykov

Po dvoch úspešných roční-
koch organizuje Európska ko-
misia aj v tomto roku ďalší roč-
ník súťaže JUVENES TRANS-
LATORES. 

Súťaž je určená pre 17-roč-
ných študentov 
stredných škôl 
v celej Európ-
skej únii, kto-
rých úlohou 
bude preložiť 
text z jedného 
ľubovoľne zvo-
leného jazyka 
z 23 úradných  
jazykov Európ-
skej únie do kto-
réhokoľvek ďal-
šieho úradného 
jazyka Európskej únie. 

Súťažné práce vyhodnotia 
profesionálni prekladatelia Eu-

rópskej komisie, ktorí zároveň vy-
berú jednu víťaznú prácu z každej 
členskej krajiny. Víťazi získajú 
dvojdňový pobyt v Bruseli. 
Do súťaže sa môžete zaregis-
trovať od 1. septembra 2009 

až do 20. ok-
tóbra 2009 
na interneto-
vej stránke:
h t t p : / /
ec.europa.eu/
translatores
Dátum sú-
ťaže: 24. no-
vember 2009
Vy h l á s e n i e 
víťazov a odo-
vzdávanie cien 
sa uskutoční v  

prvej polovici roka 2010.
Kontakt:DGT-TRANSLATO-
RES@ec.europa.eu

Prekladateľské 
zápolenie 
pokračuje

NOVINy MISTral
ŠPOrTOVé SPráVy

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

ŽIHaDlO
Hosť: MUDr. Jozef Makohus a MUDr. Marián Biľo

poslanci KSK za okres Michalovce
(repríza z 2. 10. 2008)

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

ZáZNaM
od soboty denne o 14.00 hod.
Memoriál Marty Eštokovej
záznam zo dňa 16. 9. 2009

NOVINy MISTral SlEDUJTE Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

SlEDUJTE VySIElaNIE

TElEVíZIE MISTral MICHalOVCE
aj prostredníctvom satelitu v programe 

TV Raja denne o 7:20, 19:20 a 1:20

Na Masarykovej ulici mesto realizuje výstavbu dvoch nájomných by-
tových domov. V každom z nich sa nachádza 24 bytových jednotiek. 
Zhotoviteľom stavby je michalovská stavebná firma. Rozpočtový náklad 
na realizáciu stavby predstavuje viac ako 1 806 tisíc €. Na výstavbu byto-
vých domov bol mestu poskytnutý úver zo ŠFRB a dotácia z ministerstva 
výstavby. Časť technickej vybavenosti súvisiacu s bytovými domami fi-
nancuje mesto z vlastných zdrojov. V súčasnosti sú už zrealizované vnú-
torné rozvody vody, kanalizácie, elektro, slaboprúdové rozvody a VZT, 
robia sa vnútorné omietky. Je zrealizovaná vonkajšia fasáda. Ukončenie 
stavby je naplánované na apríl 2010.                                   Foto a text: pl



� kultúra – školstvo

Mestské kultúrne stredisko

DIES PrO HONOrE CIVITaTIS... 
Na POCTU MESTa 

19. 9. 2009 o 19. 00 hod. – tribúna pri MsÚ
 

FraGIlE 
22. 9. 2009 o 19.00 hod. - Veľká sála MsKS

Slovenská hudobná formácia: Braňo Kostka, Slavo Košecký, 
Helena Krajčiová, Soňa Norisová, Jana Golisová, Svetlana 

Rymarenková, Kamil Mikulčík, Viliam Csontos.

Výstavy
alENa NIKlaSOVá

18. 9. 2009 - 2. 10. 2009 – Galéria MsKS

SrDCE aKO Dar 
prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých 
28. 9. a 29. 9. 2009 – MsKS Michalovce

CESTa SlNEČNOU SÚSTaVOU 
Zábavno-náučné podujatie

27. 9. 2009 od 10. hod. do 14 hod. v lesoparku Hrádok

aSTrONOMICKé POZOrOVaNIa 
PrE VErEJNOSŤ

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom o 19.30 hod.

16. – 18. 9. streda, štvrtok, piatok - 19,00 hod. 
20. 9. nedeľa 16,00 a 19,00 hod. 
Harry POTTEr a POlOVIČNÝ PrINC USA /143 min./
/dobrodružný, fantasy/ Premiéra
Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi čarodejníkov aj Mu-
klov získava čoraz väčšiu moc. Rokfort už nie je ani zďaleka taký 
bezpečný ako predtým. Dumbledore je odhodlaný Harryho pri-
praviť na neodvratný súboj. Akoby toho nebolo málo, študenti sa 
musia vyrovnať aj s protivníkmi v podobe pubertiackych hormó-
nov zúriacich medzi hradbami. 
Vstupné: 2.70€                Ml. prístupný! Slovenský dabing

23. – 24. 9. streda, štvrtok – 19,00 hod.
VErEJNí NEPrIaTElIa USA /143 min./
/krimi, thriller/ Premiéra
I keď sa tento príbeh odohral bezmála pred 80–timi rokmi, je 
až nebezpečne aktuálny. Rozpráva o mužovi, ktorý mal obrovské 
sympatie verejnosti navzdory tomu, že páchal tie najväčšie zlo-
činy. Podľa štátnych inštitúcií vykrádal banky. Podľa ľudí trestal 
tých, ktorí zavinili hospodársku krízu. 
Vstupné: 2.40€       Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky

25. – 27.9. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
PríPaD NEVErNEJ Kláry TAL / ČR /92 min./
/dráma/
Miloval Kláru naozaj, hlboko a šialene. Z jeho šialenej lásky sa 
zrodila žiarlivosť. Zbytočná, nekonečná a hlavne nebezpečná... 
Vstupné: 2.20€           Ml. do 15.r. neprístupný!  Česká verzia

27. 9. nedeľa – 16,00 hod.  
Na POValE alEBO ČR / SR / JAPONSKO /74 min./
KTO Má DNES NarODENINy?
/animovaná rozprávka/  Premiéra
Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú domov odložené 
hračky, ktoré sa tu zabývali v starom kufri. Tešia sa na svoje kaž-
dodenné rituály, hry a radosti, chodia do práce, oslavujú narode-
niny... skrátka – užívajú si pohodu a harmóniu domova. Až do 
chvíle, keď vládca temej Ríše Zla zatúži po ich kamarátke – láska-
vej bábike Poměnke...
Vstupné: 2.50€   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!  Česká verzia

30.9. a 1.10. streda, štvrtok – 19,00 hod. 
NEHaNEBNí BaSTarDI USA /153 min./
/akčný, vojnový/  Premiéra
Počas druhej svetovej vojny je do Európy vyslaná menšia skupinka 
americko-židovských vojakov, známych ako „The Basterds“ alebo 
aj ako „Lovci nacistov“. Sú vybraní výlučne na šírenie strachu v 
celej Tretej ríši brutálnym zabíjaním a skalpovaním nacistov, aby 
tí videli na vlastné oči, čo prežívajú ich obete. Réžia: Quentin Ta-
rantino  Herci: Brad Pitt, Diane Kruger, Samuel L. Jackson. 
Vstupné: 2.40€        Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

dva tÝŽdnE v kultúrE

spoločenská rubrika

S p o m i e n k a
Dňa 7. septembra 2009 uplynuli tri roky 
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 

drahý manžel, otec a dedko

laDISlaV KONTUĽ
Spomienku v srdci chceme si všetci niesť...

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

S láskou spomínajú manželka Magdaléna, 
dcéry Viera a Darina s rodinami a vnúčatá 

Darinka, Ďoďko, Vincko a Nikolka

navŽdy smE sa rozlúČili s tÝmito obČanmi nášho mEsta
Alžbeta Budkovská, 71-ročná
Ladislav Garan, 52-ročný
Miroslav Digaňa, 63-ročný
Magdaléna Činčarová, 75-ročná
Michal Vrašťák, 80-ročný
Margita Rešová, 65-ročná
Michal Bačák, 50-ročný
Ferdinand Nizner, 73-ročný
Michal Babjak, 38-ročný

michalovčan informuje
vítamE mEdzi nami našich najmEnších:

Juraj Makay

Rastislav Timko

Terézia Jaciková

Lenka Minďárová

do stavu manŽElského vstúPil tEnto snúbEnEckÝ Pár:

Vladislav Fedor 
a Katarína Šafinová

Ing. Peter Marcin
a Andrea Dzimková

Ing. Radoslav Wágner 
a Ing. Jana Zabadalová

Zdenko Pehanič 
a Paulina Palenčíková

Ľuboš Bereš 
a Martina Režníková

Zemplínske múzeum v spo-
lupráci s Občianskym združe-
ním Priatelia Múzy pripravilo 
v piatok 11. septembra v poradí 
už štvrtý Zemplínsky festival du-
chov a strašidiel. Podujatie si už 
našlo svojich priaznivcov, o čom 
svedčí obrovský záujem návštev-
níkov, keď múzeum navštívilo 
počas festivalu duchov a stra-
šidiel viac ako sedemsto detí. 
Malým návštevníkom naháňal 
strach gróf Dracula, krvavá Mary, 
stredoveký zubár a ďalšie straši-
dlá. Jednotlivé expozície múzea 
patrili bosorkám, upírom, zlým 
vílam a čarodejniciam. Deťom 
naháňal najväčší strach stredo-
veký zubár v zakrvavenom plášti 

so starými kliešťami v ruke, keď 
sa ich snažil usadiť do svojho 
kresla. Dospelí si vychutna-
li piatkovú nočnú prehliad-
ku. V historickej expozícii ich 
sprevádzala v dobových šatách 
grófka Sztáray a jej komorná. 
Návštevníkom prezradila gróf-
ka rôzne legendy, ktoré súvisia 
s históriou múzea. Jej komorná 
priviedla návštevníkov do etno-
grafickej expozície, kde na nich 
čakali ukryté strašidlá. Niekto-
ré mátohy nahnali v tmavých 
chodbách strach aj dospelým. 
Nočná prehliadka bola spojená 
s ochutnávkou vín a atraktív-
nym vystúpením brušnej taneč-
nice.                                         ivpa

v múzeu strašilo

zemplínske osvetové stredisko

hvezdáreň

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem všetkým za prejavy sústrasti

a kvetinové dary na poslednej rozlúčke s

MárIOU NESVaDBOVOU
Chcem poďakovať za príkladnú starostlivosť 

a prejaviť hlbokú úctu k práci personálu 
ortopedického oddelenia Nemocnice s po-

liklinikou Michalovce, pod vedením primára 
MUDr. Františka Farkaša a obvodnej lekárke 

MUDr. Zlatici Tarciovej
Smútiaca dcéra a vnučka Nadzamová

Keď sme si zaobstarali šte-
niatko, bolo to preto, že nám 
chýbal niekto, kto nás vypoču-
je, na koho sa môžeme obrátiť 
v našich smutných chvíľach, 
a kto nás len tak nezradí. Toto 
zvieracie bábätko sa stalo ďal-
ším členom našej rodiny a v ta-
kýchto bezstarostných chvíľach 
nemáme dôvod premýšľať, 
čo sa stane so zvieratkom, 
až ochorie... Prišiel však jeden 
deň, kedy sa všetko zmenilo. 
Po týždni liečby nám zazvonil 

telefón... Náš psík odišiel... Má 
tam veľa vody, slnečného svitu 
a je v teple a pohodlí. Je šťastný 
a spokojný, až na jednu malič-
kosť.

Chýba nám pohľad do jeho 
nádherných dôverčivých očí, 
ktoré nám zmizli zo života, ale 
nikdy nie z našich sŕdc.

Ďakujeme za starostlivosť 
o nášho psíka MVDr. Vargovi 
a MVDr. Knapecovi z veterinár-
neho centra Animal.

Dominika a Deniska Ľochové

iba obyčajný psík?

Posledný augustový deň bol 
pre zamestnancov materských 
škôl veľmi výnimočný. Ich cesta 
neviedla na svoje pracoviská ale 
na Zemplínsku šíravu. Tam sa 
konal 1. ročník športovo-rela-
xačného dňa zamestnancov MŠ 
mesta Michalovce. Podujatie 
pripravili predsedovia ZO OZ 
v úzkej spolupráci s riaditeľka-
mi MŠ a zriaďovateľom - mes-
tom Michalovce. Slávnostné 
otvorenie začalo o deviatej ho-
dine príhovorom predsedníčky 
ZO OZ Evy Dančíkovej, ktorá 
privítala všetkých prítomných 
a zvlášť hostí - primátora V. 
Záhorčáka, predsedu RZT J. 
Ďurovčíka a pracovníkov od-
boru školstva MsÚ I. Pšenka, 
J. Pregovu a A. Hrehovčíkovú. 
Po oficiálnej časti sa všetci za-

mestnanci zapojili do priprave-
ných športových aktivít podľa 
záujmu. Medzi prvými prebie-
hal plážový volejbal, petanque 
a skoky vo dvojici na umelej 
tráve. Pani kuchárky predviedli 
svoje zručnosti v súťaži o naj-
rýchlejšie ošúpaný zemiak. Ne-
zahanbili sa ani pani upratovač-
ky v rýchlom zbere odpadkov. 
Niektorí si zahádzali polenom, 
iní si zaskákali vo vreci, či zme-
rali sily v stolnom tenise. No 
atrakciou bol plážový futbal, 
v ktorom ženy predviedli skve-
lý výkon. Vynaloženú energiu 
sme si potom všetci doplnili 
chutným obedom, o ktorý sa 
postaral Ing. Anton Titko - 
majiteľ zariadenia, v ktorom sa 
tento deň zorganizoval. 

 Iveta Čechovičová

športový deň na šírave

Poslednú augustovú sobotu 
sa odohral benefičný koncert pre 
michalovský kultúrno-umelecký 
priestor Subterén. Umenie mla-
dých umelcov, ktoré Subterén zo-
brazuje podporili na punkovom 
koncerte U Flinstona fanúšikovia 

nielen punku, ale aj galérie. Pri 
vstupe sa okrem vstupeniek po-
núkali zdarma aj domáce kolá-
čiky. Ľudí prekvapila táto chutná 
pozornosť. O netradičnú lahôd-
ku sa postaral mladý ale zato 
skúsený organizátor koncertu 
Martin Tomko. Okrem toho si 
tento večer zahral aj so svojou 
kapelou No Future. Ako posled-
ní hrali v neskorých hodinách. 
Nie nadarmo sa vraví: najlepšie 
na koniec. Pred nimi vystúpili 
KŠC, Žumpa, KSS a Ignorácia.  
Situáciu prišli skontrolovať aj 
mestskí policajti. Keďže koncert 
prebiehal bez problémov po pár 
sekundách odišli.

Pekná myšlienka sprevádzala 
punkový koncert celý večer. ,,Vý-
ťažok z koncertu šiel na podporu 
súčasného umenia, konkrétne 
do Subterénu, aby nezanikli dneš-
ní umelci, ktorí majú nadanie, 
plnú hlavu nápadov a fantázie,“ 
prezradil nám Martin Tomko. Aj 
on si ako hudobník uvedomuje, 
že v dnešnej dobe je dosť ťažké 
presadiť sa. Podľa neho galéria 
Subterén pomáha mladým umel-
com. Autor tejto myšlienky spojil 
na jeden večer punk a umenie. 

Veronika Cholewová

Punk sa spojil na jeden 
večer s umením

Templári na Slovensku?
Legendy, mýty a realita

Sú pravdivé správy starých historikov ? 
Ku komu sa viažu legendy a povesti o “červených 

mníchoch“ na území dnešného Slovenska ?

Výstava o otázkach, ktoré vyvolávajú 
aj v dnešných časoch záujem 

mnohých ľudí. 

Zemplínske múzeum v Michalovciach 
od 11. 9. 2009 do 8. 10. 2009

 
Výstavu pripravilo Zemplínske múzeum 
v spolupráci so Spoločnosťou Uroboros.
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 šPort – inzErcia

Ponuka PrácE

• Zabehnutá účtovnícka firma v Michalovciach prijme účtovníč-
ku aj bez praxe. 

 Kontakt: 0905 794 715
• Ponuka práce vysokozdvižnou plošinou MP – 16 do výšky 16 m. 
 Kontakt: 0905 556 842 
• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- ČK/m2.
 Kontakt: 0948 401 355
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka, 

dohoda.
 Kontakt: 0905 513 618, 057/ 44 31 532
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu pap-

lónov a vankúšov na počkanie. Sypkovina je 100 % kvality. 
 Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce zabezpečíme.
 Kontakt: 056/649 77 35, 0915 325 381

kúPa – PrEdaj – PrEnájom

• Priestory na prenájom 50 m2 na Gorkého ulici.
 Kontakt: 0915 864 655 
• Dáme do prenájmu nebytové priestory na Továrenskej ulici 

v Michalovciach vhodné na účely: výrobné 1500 m2, skladové 
200 m2, kancelárske 187 m2.

 Kontakt: 0903 595 295
• Kúpim väčší jednoizbový alebo menší dvojizbový byt v Micha-

lovciach od II. poschodia. Najvyššie poschodie neponúkať. 
 Kontakt: 0918 176 386
• Predám dom – Stráňany IBV Michalovce. Prenajmem garáž 

za V. ZŠ. 
 Kontakt: 0915 621 102 
• Predám dvojizbový byt na Švermovej ulici. Cena 30 000,- €.
 Kontakt: 0902 108 157
• Predám Škodu 120L v dobrom technickom stave. Cena 150,- €
 Kontakt: 0907 550 367
• Predám 3-ročnú lištovú kosačku zn. ALKO-BM/II FARMER. 

Cena dohodou. Dohoda istá. Kontakt: 0908 604 355
• Predám starožitný jedálenský rozťahovací stôl pre 12 osôb 

– 98 ročný. 
 Cena dohodou. Kontakt: 0908 604 355
• Predám zrno z tohtoročnej úrody a ošípané. Cena dohodou.
 Kontakt: 0908 266 649 
• Predám stavebný pozemok na Zemplínskej šírave.
 Kontakt: 0905 219 567

malý oznamovateľ

Až 78 rekreačných milovní-
kov tenisu vo veku nad 35 rokov 
bojovalo v 288 zápasoch o pr-
venstvo v VII. ročníku Micha-
lovskej tenisovej ligy veteránov.

Premiérovým víťazom sa sta-
lo družstvo Gymnázia P. Horova 
s náskokom bodu pred Family. 
S odstupom 6 bodov tretí Mini-
max tvoril s družstvami Fénix, 
BaB /obhajca minuloročného 
víťazstva/ a Lobax vyrovnaný 
stred tabuľky. O poradí v hor-
nej časti tabuľky sa rozhodlo až 
v poslednom kole ligy, čo sved-
čí o tom, že okrem nespornej 
kvality bolo v súťaži i dostatok 
napätia.

Členovia tímov na medailo-
vých pozíciách si prevezmú na 
slávnostnom vyhodnotení ligy 
v októbri vecné ceny zakúpené 
z prostriedkov, ktorými akciu 
sponzorsky podporilo mesto 
Michalovce.
Konečná tabuľka:
1. GPH 16 12 3 1 46:18 27
2. Family 16 12 2 2 48:16 26
3. Minimax 16 8 5 3 38:26 21
4. Fénix 16 8 2 6 34:30 18
5. BaB 16 7 4 5 31:33 18
6. Lobax 16 7 3 6 35:29 17
7. Enel 16 2 3 11 22: 42 7
8. SOŠT 16 2 2 12 19: 45 6
9. Q-team 16 1 2 13 15:49 4

Radomír Trčka

michalovská tenisová 
liga veteránov

dva tÝŽdnE v šPortE
baskEtbal

III. rOČNíK MEMOrIálU JUraJa MaGOČa
1. BK – Geotrend Košic 19. 9. 2009 9. 00 hod.
BK 99 Prešov – Geotrend Košice 19. 9. 2009  11. 45 hod.
1. BK – BK 99 Prešov 19. 9. 2009 14. 00 hod.
Vyhodnotenie memoriálu 19. 9. 2009 15. 45 hod.

futbal
MFK ZEMPlíN – MŠK TESla STrOPKOV

I. liga S/M/ŽV - 7. kolo   19. 9. 2009   10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFK ZEMPlíN – MFK GOral STará ĽUBOVňa
III. liga S/MD - 7. kolo   20. 9. 2009   10. 00 hod. a 12. 15 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907
MFK ZEMPlíN – ParTIZáN BarDEJOV

I. liga žiakov U12, U13 - 9. kolo   20. 9. 2009   9. 00 hod. a 10. 45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

TJ SOKOl MOČarIaNSKa – BáNOVCE N/O
II.B trieda mužov M ObFZ - 7. kolo   20. 9. 2009   15. 30 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758
MFK ZEMPlíN – MŠK TESla STrOPKOV

I. liga S/MD - 10. kolo   23. 9. 2009   13. 00 hod. a 15. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

FK TOPOĽaNy – MFK SNINa
III. liga mužov - 10. kolo   27. 9. 2009   10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037
ŠK VrBOVEC – PaVlOVCE N/U

III. A trieda mužov M - ObFZ - 8. kolo   27. 9. 2009   15. 00 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

hádzaná
HaK – HC TOPVar TOPOĽČaNy

I. liga starších dorastencov-3. kolo   19. 9. 2009   14. 30 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

HK IUVENTa a, D – VraNOV
KM SŽ - 1. kolo   19. 9. 2009   9. 00 hod. a 11. 00 hod.

HK IUVENTa B – HK IUVENTa C
KM MŽ-1. kolo   19. 9. 2009   13.00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

in linE na korČuliach
Mestská In-Line liga žiakov ZŠ, SŠ - 1. kolo   23. 9. 2009   11. 00 hod.

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

ĽadovÝ hokEj
HK MláDEŽ – TrEBIŠOV

I. LS/MŽ „B“-1. kolo   12. 9. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.
HK MláDEŽ – SPIŠSKá NOVá VES

I. LS/MŽ „A“-3. kolo   19. 9. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.
HK DUKla – HC PrEŠOV 07

I. hokejová liga mužov   20. 9. 2009   17. 00 hod.
HK DUKla – HC 07 DETVa

I. hokejová liga mužov   25. 9. 2009   18. 00 hod.
HK MláDEŽ –HUMENNé

I. LS/MŽ „B“-2. kolo   26. 9. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.
HK MláDEŽ – DETVa

I.liga juniorov   26. 9. 2009   14. 00 hod.
HK MláDEŽ – PrEŠOV

I. hokejová liga dorastencov   26. 9. 2009   16. 30 hod.
HK MláDEŽ – TrENČíN

I. liga juniorov   27. 9. 2009   10. 30 hod.
HK MláDEŽ – HUMENNé

I. hokejová liga dorastencov   27. 9. 2009   13. 15hod.

tEnis
TENISOVÝ TUrNaJ MlaDŠíCH ŽIaKOV a ŽIaČOK KaT. D

19. – 22. 9. 2009   9. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

turistika
SlOVENSKÝ raJ – PrIElOM HOrNáDU

26. 9. 2009
Info:  Ing.Zdenek Šteliar, č. tel. 0905550243

okrEsné zdruŽEniE tEchnickÝch 
a šPortovÝch Činností

OKrESNé MaJSTrOVSTVá V MalIKalIBrOVKE
20. 9. 2009   8. 00 hod.

Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

Na počesť 65. výročia SNP 
zorganizoval Klub vojakov v zá-
lohe už 2. ročník streleckého 
trojboja o putovný pohár pred-
nostu obvodného úradu dňa 29. 
8. 2009. Strieľali 16 strelci z Mi-
chaloviec, Poruby pod Vihorla-
tom, Sobraniec, Košíc a Prešova 
na strelnici za záhradkárskou 
osadou LABOREC z veľkoka-
librových pištolí a 5 strelci ešte 
z revolvera.

Strelcov privítal riaditeľ pre-
boru – Ing. Marián Lukáč ako aj 
primátor MsÚ, ktorí aj otvorili 
pretek výstrelmi do vzduchu.

Súťažiaci strieľali na 3 rôz-
ne terče v polohe postojač-
ky na vzdialenosť 25 metrov 
do každého terča 10 rán c čase 
2x 120 sekúnd.

Hlavnou streľbou v tomto 
preteku bola streľba z veľkoka-
librových pištolí. V nej znovu, 
ako aj v minulom roku pr-

venstvo získal Jozef Pavlovčík 
z Vinného výkonom 310 bodov. 
Druhým bol Daniel Denci zo 
Sobraniec s 292 bodmi. Tretím 
bol Jozef Vadina z Prešova s 281 
bodmi a štvrtým Michalo Ka-
lina z Poruby pod Vihorlatom 
s 276 bodmi.

V streľbe z revolvera bol pr-
vým zase Jozef Pavlovčík s 306 
bodmi, druhým Daniel Denci 
s 291 bodmi a tretím Roman 
Kondáš z Michaloviec s 277 
bodmi.

Na záver riaditeľ preboru 
– Ing. Marián Lukáč odovzdal 
vyššieuvedeným strelcom dip-
lomy a vecné ceny, poďakoval 
za vzornú reprezentáciu a Joze-
fovi Pavlovčíkovi aj putovný po-
hár prednostu obvodného úra-
du. Celý pretek riadil súťažný 
výbor, predsedom ktorého bol 
hlavný rozhodca preboru.

Imrich Galský

Pavlovčík obhájil 
prvenstvo v streľbe

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník Mestskej polície – policajt
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia Michalovce
neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým 
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) vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e) znalosť práce s počítačom 
f ) 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 spô-
sobilosť bude overovaná psychológom; telesná spôsobilosť podľa 
interných tabuliek - vek, výkon a spôsobilosť na prácu v noci a so zo-
brazovacími jednotkami) 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť 
žiadosti : 
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského 

oprávnenia
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 9. 10. 2009. do 1200 hod., (hmotnoprávna lehota – prihláška musí byť 
doručená) 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 is-
tým 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 Micha-
lovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na 
účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového kona-
nia boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného po-
riadku Mestského úradu v Michalovciach.

priMátor Mesta Michalovce

Mestský úrad a Atletický 
klub Michalovce, v spolupráci 
s MsKS a a ZŠ na Komenského 
ulici, boli 15.septembra organi-
zátormi už XVII. ročníka Mi-
chalovskej hodinovky. Po prvý-
krát v histórii tohto príťažlivého 
atletického podujatia sa zmenilo 
miesto jeho konania, keď fut-
balový štadión MFK Zemplín 
nahradila tartanová dráha uve-
denej školy. 

Na 300 m ovále v siedmich 
vekových kategóriách štartova-
lo 50 pretekárov z celého nášho 
regiónu, z toho bolo 41 mužov 
a 9 žien. Na premiérovej trati si 
v celkovom poradí najlepšie po-
čínal Eduard HaPáK z Ukraji-
ny, ktorý zabehol doteraz druhý 
najlepší výkon v histórii hodi-
novky-18 038 m, čím za rekor-
dom hodinovky zaostal len o 
910 m. Ako druhý skončil jeho 
krajan Anatoliy Malyy výkonom 
16 862 m, na treťom mieste sa 
umiestnil Michal Ivančo z ŠK 
Banské výkonom 16 670 m. Me-
dzi ženami dominovala  Natalia 

MALAYA z Ukrajiny výkonom 
13 820 m, pred Zuzanou Ko-
rotvičkovou z BK Steel Košice-
13 789 m a Martinou Viňanskou 
z Obal Servis Košice-12 660 m.

Majstrom oblasti sa stal To-
máš Ruskovský z ŠKC Micha-
lovce výkonom 15 957 m pred 
Jánom Tomkom z MBO Oparm 
Strážske-14 460 m a prekvape-
ním hodinovky Štefanom Masa-
rykom z GPH Michalovce, ktorý 
dosiahol výkon 12 000 m. Orga-
nizátori zaregistrovali i doteraz 
najstaršieho účastníka hodinov-
ky, ktorým sa stal 82 ročný Vin-
cent Varga z Košíc-Barce, ktorý 
zabehol úctihodných 9 042 m. 
Naopak najmladším účastní-
kom bola 17 ročná Martina Vi-
ňanská z Vinného štartujúca za 
Obal Servis Košice.

Ocenenia prvým trom prete-
károm v každej vekovej kategó-
rii odovzdali MUDr. Benjamín 
Bančej, zástupca primátora mesta 
a zároveň riaditeľ preteku a PhDr.
Vladimír Hirjak, predseda Atle-
tického klubu Michalovce.        nk

víťazní ukrajinci

1. BK Michalovce 

pozýva všetkých priaznivcov basketbalu

na 3. ročník MeMoriálu juraja Magoča 
dňa 19. septembra 2009 do novej športovej haly 1. BK 

Organizátori  pripravili turnaj na pamiatku svojho kamaráta, bývalého kapitána a pre-
zidenta 1. BK, ktorý vo svojich 37 rokoch 7. mája 2006 tragicky zahynul. V doterajšej 
histórii sa z víťazstva v turnaji tešil len domáci klub 1. BK Michalovce, ktorý sa o to 
pokúsi aj tento rok. Svoju účasť na memoriáli potvrdili celky a svoje sily si zmerajú BK 
99 Prešov a Geotrend Košice. 


