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Rok 1982 bol olympijským 
rokom a tak mohli veľkí nadšen-
ci športu J. Kríž (riaditeľ I. ZŠ), J. 
Vraňuch (predseda MsNV) a J. Eš-
tok (vedúci odboru školstva ONV) 
uskutočniť svoj sen a založiť tradí-
ciu olympijského súťaženia žiakov 
michalovských škôl. Mestská špor-
tová olympiáda bola na svete a víťaz 
bojoval o putovný pohár predsedu 
MsNV. Hlavným organizátorom a 
realizátorom sa stala I.ZŠ, admi-
nistratívnym spoluorganizátorom 
okresný dom pionierov a mládeže 
a jeho následník centrum voľného 
času, neskôr SAŠŠ-ka.

Od prvého ročníka sa MŠO 
stala veľkým sviatkom všetkých 
michalovských školákov, ale aj 
učiteľov. Pri otváracom ceremo-
niáli svah plný divákov, futbalová 
plocha zoradených športovcov a 
rozhodcov za zvuku olympijskej 
zvučky vítala čestných bežcov 
s olympijskou pochodňou. Po za-
pálení ohňa od dojatia mnohým 
vypadla aj slzička a pri čítaní sľu-
bu pretekárov i rozhodcov chodi-
li zimomriavky po chrbte. Stávalo 
sa, že aj predseda MsNV J. Vra-

ňuch pri vyhlásení olympiády za 
otvorenú bojoval s hrčou v hrdle. 

V osemdesiatych rokoch po ot-
vorení MŠO odchádzala veľká časť 
kultúrychtivých divákov spolu 
s učiteľmi do amfiteátra na Hrád-
ku, kde sa jednotlivé školy predsta-
vili svojím kultúrnym programom 
a prispievali aj poloprofesionálne i 
profesionálne skupiny.

V deväťdesiatych rokoch sa 
rivalita jednotlivých škôl začala 
nezdravo stupňovať, a preto, aj keď 
sa robí vyhodnocovanie a poradie 
škôl, vecné ceny - doplnenie inven-
táru kabinetov TV, dostávajú školy 
rovnaké. Zároveň sa MŠO rozdelila 
na dva dni. Kolektívne športy majú 
svoje vzájomné  zápasy deň vopred 
na viacerých školách a v deň MŠO 
sú len finálové zápasy. 

MŠO oslavuje svoje 30. výro-
čie. Stala sa dospelou za prispenia 

množstva zanietených ľudí. Je teda 
na mieste spomenúť tých, ktorí ju 
za 27 rokov pomáhali formovať 
na Hrádku. Boli to učitelia teles-
nej výchovy: pri jej zrode  Babiar, 
Teleky, Sopková a 15 rokov pokra-
čoval Puchír; technické čaty: uči-
telia Nedelský, Kotuličová, Keh-
lová, Perunková, Mika; školníci: 
Šandrej, Kunč, Filičko, Okruhlica, 
Vinc, vedúca ŠJ Dittelová. Hlavnú 
zodpovednosť mali na pleciach tri 
vedenia školy na čele s riaditeľmi 
J. Krížom, Ľ. Kovačovičovou-Ko-
márekovou a V. Kocúrovou.

Po dobudovaní športových 
areálov na IV. a VI. ZŠ je MŠO 
v ich priestoroch a pokračuje 
v plnení svojho ušľachtilého po-
slania. Zaželajme olympiáde, aby 
pokračovala v duchu fair play, 
bola stále veľkým sviatkom mla-
dých michalovských športovcov 
a ich učiteľov a  neskĺzala do „vy-
chytávania a lanárenia“ talentov.

Tak ako každý Michalovčan 
prejde základnou školou, prejde zá-
konite aj Mestskou športovou olym-
piádou a to je spojenie na celý život.

Mgr. Katarína Zimnýkovalová

Mestská športová 
olyMpiáda Má 30 rokov
v roku 1975 sa i. Zš presťahovala pod Hrádok na Ulicu t. J. Moussona do svojich 
terajších priestorov. po dokončení interiéru sa s veľkou chuťou zamestnanci, 
žiaci a ich rodičia pustili do úpravy exteriéru a o niekoľko rokov neskôr 
z bývalej kamennej bane a veľkého smetiska bol na svete krásny športový areál.

Naším cieľom je predovšetkým 
zefektívniť výkon služby hliadok 
MsP. Pokiaľ je hliadka velená peši, 
pohybuje sa a pôsobí iba v jednom 
služobnom obvode. Pomocou 
bicykla sa vieme operatívnejšie 
presúvať do viacerých služobných 
obvodov a rýchlejšie reagovať na 
vzniknuté problémové situácie. 
Veríme, že tento systém výkonu 
služby sa osvedčí hlavne počas 
letnej turistickej sezóny, kedy aj 
naši policajti čerpajú dovolenky. 
V súčasnosti sú k dispozícii dva 
bicykle, ktoré sú vzhľadovo pris-
pôsobené do policajnej výbavy. 
Pokiaľ sa nám táto činnosť cyk-

lohliadok osvedčí, uvažujeme 
o rozšírení počtu bicyklov. K cyk-
lohliadkam máme prispôsobenú 
aj športovo-služobný odev, ktorý 
pozostáva z ochrannej prilby 
s označením MsP Michalovce, z 
polokošele s príslušným označe-
ním v zmysle zákona o obecnej 
polícii a dopĺňajú ho krátke no-
havice a cyklistická obuv. Veríme, 
že táto novinka prispeje k zvýše-
niu verejného poriadku a bezpeč-
nosti v našom meste a že občania 
a návštevníci nášho mesta túto 
novinku uvítajú.

JUDr. Dušan Šanta
náčelník MsP

Mestská polícia 
zriadila cyklohliadku
Mestská polícia Michalovce mimo 
motorizovanej a peších hliadok zriadila 
od 1. júna aj cyklohliadku. táto bude vysielaná 
predovšetkým do vzdialenejších častí nášho 
mesta. pre činnosť Msp je nevyhnutný osobný 
kontakt s obyvateľmi mesta, čo je cestou 
cyklohliadok možné zabezpečiť.

Vyhlasovateľom súťaže je mi-
nisterstvo školstva a organizáto-
rom Občianske združenie Super-
trieda. Podmienkou účasti je účin-
kovanie všetkých žiakov triedy. 

Do tohto projektu sa už tretí 
rok veľmi úspešne zapájajú aj uči-
telia a žiaci zo Základnej školy na 
Ulici T. J. Moussona. V školskom 
roku 2011/2012 bola určená 
téma:“ Keď raz budem starý“. Sú-
ťaž prebieha v kategóriách: 1. – 3. 
ročník; 4. – 6. ročník; 7. – 9. roč-
ník; stredné školy. Žiaci so svoji-
mi učiteľmi musia vytvoriť 15 mi-
nútové predstavenie, v ktorom sa 
prelína hudba, hranie na hudob-
ný nástroj,  spev, tanec, vlastné 
texty piesní a vlastný scenár. 

Tohto roku sa do projektu zapo-
jili až tri triedy ZŠ, Ul. T. J. Mous-
sona. 9. mája zabojovali v Koši-
ciach o postup do celoslovenského 
kola. Do Bratislavy postúpili dve 
triedy – I.C s predstavením pod 

názvom: Kameň večnej mladosti 
pod vedením Mgr. Márie Schu-
merovej a vystúpenie IV.A triedy, 
ktoré malo názov: Život za maskou 
pod vedením Mgr. Lenky Paľovej. 
31. mája v Dome kultúry Ružinov 
v Bratislave od rána veľmi často za-
znieval z pódia názov nášho mes-
ta. Žiaci z Michaloviec získali prvé 
miesto v kategórii 1. – 3. ročník aj 
v kategórii 4. – 6. ročník. Ich víťaz-
stvá sú o to vzácnejšie, že porazili 
vo svojich kategóriách aj o dva 
roky starších žiakov. Vynikajúcimi 
predstaveniami reprezentovali nie-
len svoju školu, ale aj mesto a Ko-
šický kraj. Touto cestou ďakujeme 
triednym učiteľkám Mgr. Márii 
Schumerovej a Mgr. Lenke Paľovej 
za nácvik, za pomoc pri scenári 
a choreografii Mgr. Jane Gombito-
vej. Svojmu zriaďovateľovi – Mestu 
Michalovce ďakujeme za vytvára-
nie podmienok na prácu.

Mgr. Valéria Kocúrová

supertrieda
supertrieda je európsky umelecký projekt, 
určený žiakom a pedagógom základných 
a stredných škôl na slovensku. 

oZNáMeNie 
pre rodiČov
Mestský úrad Michalovce, 
odbor školstva, kultúry 
a športu oznamuje, 
že počas letných prázdnin 
bude zabezpečená 
prevádzka v materských 
školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta 
Michalovce takto:

od 2. do 13. 7. 2012 
MŠ, Ul. F. Kráľa 78
MŠ, Ul. školská 5
MŠ, Ul. Komenského 2
MŠ, Ul. Masaryková 30
MŠ, Ul. okružná 19
MŠ, Leningradská ul. 1
MŠ, Ul. Vajanského 5

od 16. do 27. 7. 2012 
MŠ, Leningradská ul. 1
MŠ, Ul. F. Kráľa 78

od 30. 7. do 24. 8. 2012 
MŠ, Ul. J. Švermu 8

Od 27. do 31. 8. 2012 nebu-
de v prevádzke žiadna materská 
škola z dôvodu prípravy nového 
školského roka. Obmedzenie 
prevádzky je nutné z dôvodu 
čerpania dovoleniek zamest-
nancov materských škôl a príp-
rav nového školského roka. 
Školský rok začína 3. 9. 2012. 
Podrobné pokyny týkajúce sa 
prevádzky materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta počas letných prázdnin 
môžete získať aj u riaditeliek 
jednotlivých materských škôl.

Ing. Katarína Poláková, 
vedúca OŠKaŠp

Mestská športová olympiáda seniorov
iv. ročník 

27. júna 2012 (streda), o 13.00 hod. 
v areáli iv. základnej školy 

na komenského ulici 1 v Michalovciach
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Hajdukovej 

alebo Ing. Engryho vždy v pondelok od 9.00 – 12.00 hod. 
v kluboch 1. – 3.

Neváhajte a príďte súťažiť aj neorganizovaní dôchodcovia. 
O zábavu bude postarané a po športe dobre padne chutný guľáš.

Otvorenie 
letnej turistickej 

sezóny 2012

17. júna 2012 
o 17.00 hod.

v rekreačnom stredisku 
Hôrka 

Zemplínska šírava

Bohatý program 
a množstvo sprievodných

aktivít

TECHNICKÉ 
A ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY 

MESTA MICHALOVCE

oznamujú občanom, 
že od 5. 6. 2012

až do odvolania
je zberný dvor 

na Partizánskej ulici 
z technických príčin

ZATVORENÝ.
V prípade potreby 

môžu občania využiť 
zberný dvor

 na Lastomírskej ulici

Návraty do histórie Mestskej športovej olympiády žiakov základných škôl



�

Kalendár významných dní,  ktoré si pripomínajú celosvetové or-
ganizácie, je bohatý. Každý má svoje opodstatnenie a pripomína výz-
namnú udalosť pre ľudstvo. Viaceré sú skôr motivačnými k niečomu, čo 
je snahou docieliť. Sú však aj také, ktoré pripomínajú celospoločenské 
problémy. Tridsiaty prvý máj bol svetovým dňom bez tabaku. Piaty jún 
bol svetovým dňom životného prostredia. V podvedomí mnohých ľudí je 
zapísaný aj štrnásty jún ako významný deň. Je Svetovým dňom darcov 
krvi. O tejto humanitnej činnosti je potrebné neustále rozprávať, pripo-
mínať si a aj nezabúdať na všetkých darcov krvi. Žijú medzi nami. A ne-
majú ambície o svojej ušľachtilej aktivite veľa rozprávať. Nám ostatným 
ostáva nebrať túto záslužnú sebaobetu bez povšimnutia. Ich pomoc je 
dobrovoľná, nezištná a často anonymná. No nebyť nej, vznikali by často 
nepredstaviteľné škody na zdraví u ľudí, pre ktorých sa doteraz rovno-
cenný liek nenašiel. Mnohé zdravotnícke výkony by boli neuskutočni-
teľné, ak by nebola istota, že dokážeme zvládnuť väčšiu stratu krvi pri 
operácii. Pretože máme náhradu od zdravého darcu. Systém zabezpeče-
nia krvi pre prípad neočakávanej potreby je ten, ktorý pomáha zvládnuť 
kritické situácie. V momente, ak vzniknú, je nutné mať pripravený liek. 
Je neskoro začať ho zháňať počas kritickej situácie. Práve proces jeho 
získavania od zdravých ľudí a príprava na bezpečné podanie je oblas-
ťou veľmi zradnou. Zasluhuje si obdiv a neustále pripomínanie. Preto sa 
tešme z ľudí, ktorí sú ochotní prísť na príslušné transfúzne pracovisko. 
Napriek svojmu pohodliu trpezlivo zvládnu proces odborného posúde-
nia zdravotného stavu a znesú bolestivý zákrok odberu krvi. I keď ne-
majú ani potuchy, komu tým pomôžu, robia to opakovane a nezištne. 
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi ďakujem všetkým darcom 
krvi a želám im pevné zdravie pri ich humanitnej činnosti. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Svetový deň darcov 
krvi

aktivity primátora
30. 5.  účasť na športovom podujatí Regionálneho združenia   
 ZMOS
1. 6.  porada primátora
1. 6.  prijatie zástupcov účastníkov medzištátneho futbalového  
 zápasu Slovensko - Rumunsko
1. 6.  účasť na medzištátnom futbalovom zápase 
 Slovensko - Rumunsko
2. 6.  prijatie poslancov Mestského zastupiteľstva družobného   
 mesta Jaroslaw
2. 6.  účasť na oslavách 40. výročia vzniku folklórnych súborov  
 Zemplínik a Zemplínček
2.6.  sprevádzanie poslancov Mestského zastupiteľstva 
 družobného mesta Jaroslaw
3. 6.  rokovanie so zástupcami vedenia mesta Jaroslaw
4. 6.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
6. 6.  rokovanie dopravnej komisie VÚC Košice
7. 6.  zasadanie školskej komisie VÚC Košice
7. 6.  zastúpenie mesta na bohoslužbe rímskokatolíckej cirkvi   
 na Námestí osloboditeľov
8.6.  otvorenie Športovej olympiády michalovských 
 základných škôl
8.6.  otvorenie Športovej olympiády michalovských 
 materských škôl
8. 6.  otvorenie podujatia Deň Južanov
10. 6.  účasť na odpustovej bohoslužbe na Stráňanoch

zvieratká na adopciu

Elza  
 

Hľadáme domov pre túto asi ročnú 18 
kilovú kríženku šarpeja a nemeckého 
ovčiaka. Ku svojim ľuďom  je priateľská, 
k cudzím nedôverčivá. Vhodná skôr 
von, má síce hygienické návyky, no 
v neprítomnosti človeka ničí. Elza 
zbytočne nešteká, no stráži výborne. 
Nevhodná k iným zvieratám a malým 
deťom. Toleruje iba veľké psy. Táto 
sučka je skvelá spoločníčka, verná 
a oddaná svojmu pánovi. 

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

Zverejňuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta, 
v znení neskorších zmien a doplnkov
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI:
Predĺženie nájmu časti pozemku p. E-KN č. 1192/1, do výmery 
2.773 m2, v k. ú. Michalovce,
na ktorom je postavená parkovacia plocha pre verejné parkovanie, bez 
vyberania parkovného, o rozlohe do 700 m2.
Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným naria-
dením mesta č. 101/2007 je minimálne 0,04 € .
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zale-
penej obálke s vyznačením „Priamy prenájom - pozemok“ na adresu Mesta Mi-
chalovce v termíne do 26. júna 2012 (utorok), do 12.00 hod. s tým, že ponúka-
ná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. Bližšie informácie 
ohľadom prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov budú poskytnuté prostredníc-
tvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody č. 1, 
Michalovce u referenta OHsM, Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280. Znenie 
zámeru a lehota na predkladanie cenových ponúk sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 21. mája do 3. júna

V dobe od 21. 5. do 3. 6. 2012 MsP Michalovce zdokumento-
vala celkom 188 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
158 priestupkov, na úseku ochrany životného prostredia 1 prie-
stupok, porušovanie verejného poriadku 2 priestupky, znečisťo-
vanie VP 2 priestupky, výlep plagátov 2 priestupky, ublíženie na 
zdraví 1 priestupok, poškodzovanie majetku 4 priestupky, krádež 
tovaru 8 priestupkov, neprihlásenie psa do evidencie 2 priestup-
ky, voľný pohyb psa 5 priestupkov, nedovolené uloženie odpadu 
1 priestupok a neudržiavané pozemky 2 prípady.

deň stráňaNČaNov
pozývame vás na deň stráňančanov 
22. jún 2012, začiatok o 15. hodine.
športové súťaže a tvorivé dielne pre žiakov 
budú prebiehať počas celého dňa. 
popoludní bude pestrý kultúrny program: 
umelecké slovo, spev a tanec, tenis, 
päťkárska laťka, stráňanský štafetový 
maratón, beh olympijského ohňa, športové 
všeličo. 
tešíme sa na vašu účasť.

Mesto už pri výstavbe steny na Sídlisku Východ deklarovalo záujem, aby 
okrem svojej funkcie – ako protihluková bariéra a bezpečnostný prvok, 
slúžila aj ako priestor pre výtvarné stvárnenia žiakov michalovských 
škôl. V uplynulom roku mesto, na žiadosť autora Tomáša Rafu, poskytlo 
tento priestor na vylepenie jeho plagátu so športovou tematikou. Vply-
vom poveternostných podmienok došlo však postupne k jeho znehodno-
teniu, preto sme oslovili základné umelecké školy s výtvarným zamera-
ním, aby ich žiaci skrášlili túto plochu maľovaním podľa vlastných pred-
stáv. Mesto zabezpečilo zo svojich prostriedkov farby a technickú pomoc 
pri tejto akcii a Technické a záhradnícke služby Michalovce zabezpečili 
predprípravu plochy pre maľovanie. Do projektu sa zapojilo 22 žiakov 
a štyria učitelia. Veríme, že po zrealizovaní celej akcie bude táto plocha 
príjemným spestrením pre obyvateľov sídliska.                                    ivpa

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Z poslaneckých interpelácii
informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na iX. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 
24. apríla 2012.

phdr. Jana CiBereová:
1. Občania Ul. leningradskej upozorňujú na sústavné porušovanie vše-
obecne záväzného nariadenia mesta o požívaní alkoholických nápojov 
na verejných priestranstvách. Jedná sa o priestory pred predajňou po-
travín a pred stánkami so zeleninou na Ul. moskovskej. Žiadajú mest-
skú políciu o častejšie obhliadky týchto priestorov a o umiestnenie ka-
merového zariadenia, aby sa tým predišlo vandalizmu a znečisťovaniu 
verejného priestranstva, nehovoriac o bezpečnosti detí a starších obča-
nov, ktorí sú osobami v podnapilom stave často ohrozovaní. 
2. V tomto období prebieha ďalšia etapa rekonštrukcie Sídliska Vý-
chod. Všetci vieme, že na sídlisku je nedostatok parkovacích plôch 
a pri prácach, ktoré tu prebiehajú, sa táto situácia ešte zhoršila. Ob-
čania často parkujú na plochách, kde parkovanie nie je dovolené 
a v tom prípade sú hneď pokutovaní mestskou políciou. Preto pro-
sím mestskú políciu, aby v období rekonštrukcie bola k občanom 
sídliska zhovievavejšia, pretože táto situácia je pre všetkých značne 
obmedzujúca.
Na obidve interpelácie odpovedal náčelník MsP Michalovce JUDr. Dušan 
Šanta: 
1. Mestská polícia tento problém registruje a v rámci hliadkovej činnosti 
mu venuje náležitú pozornosť. Združujú sa tam predovšetkým Rómovia 
z lokality Angi mlyn, nakoľko sú to najbližšie potraviny. Za konzumáciu 
alkoholu na verejnosti sú postihovaní a z týchto priestorov vykazovaní. 
Taktiež bol upozornený aj personál potravín, aby prijal vhodné opatrenia 
za účelom zamedzenia tohto stavu. Čo sa týka umiestnenia kamerového 
systému, v súčasnej dobe nie je možné z technických príčin inštalovať ka-
mery v tomto priestore.
2. Mestská polícia pri svojej činnosti zohľadňuje miesta, kde sú obmedze-
nia v súvislosti s rekonštrukciou, a v týchto miestach neuplatňuje repre-
sívne opatrenia. 

MUdr. Jozef MakoHUs:
Sobranská cesta je vstupnou bránou do nášho krásneho mesta, no po 
oboch stranách je cesta obsypaná neporiadkom a rozlietanými papier-
mi, čo kazí dobrý dojem návštevníkov a obyvateľov mesta. Viem, že 
okolité pozemky uvedenej cesty nie sú majetkom mesta, napriek tomu 
chcem požiadať vedenie mesta, aby podľa svojich možností vyzvalo 
majiteľov pozemkov na ich upratanie. 
Na interpeláciu odpovedal náčelník MsP Michalovce JUDr. Dušan Šanta: 
Pozemky okolo cesty na Sobranskej ceste patria do vlastníctva VÚC. 
Mestskou políciou Michalovce bol na uvedené nedostatky upozornený 
pracovník VÚC, ktorý zabezpečil prostredníctvom Správy ciest Micha-
lovce vyčistenie predmetných pozemkov.

V treťom článku vám chce-
me v krátkosti priblížiť proces 
konania vo veciach sociálnych 
služieb. Žiadosť o poskytnutie 
sociálnej služby môže občan 
podať do podateľne MsÚ, resp. 
zaslať poštou na adresu Mestský 
úrad, odbor sociálnych vecí, Ná-
mestie osloboditeľov 30. Žiadosť 
musí obsahovať meno a priezvis-
ko žiadateľa, dátum narodenia, 
bydlisko, rodinný stav, štátne 
občianstvo, druh sociálnej služ-
by. K žiadosti je potrebné doložiť 
lekársky nález (nie starší ako 6 

mesiacov) a vyhlásenie o majet-
ku fyzickej osoby s osvedčeným 
podpisom. Mesto na základe le-
kárskeho a sociálneho posudku 
vyhotoví posudok o odkázanos-
ti na sociálnu službu. Konanie 
o odkázanosti na sociálnu službu 
zabezpečuje Mesto podľa zákona 
o správnom konaní. Na základe 
vykonaného konania Mesto vydá 
rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu. Žiadateľ môže 
proti rozhodnutiu podať oprav-
ný prostriedok, ktorý však nemá 
odkladný účinok.

poskytnutie sociálnej 
služby občanom

V utorok 29. mája prijal primátor mesta Viliam Zahorčák v zasadač-
ke mestského úradu návštevu z Turecka. V rámci projektu Comenius 
Regio navštívili naše mesto zástupcovia škôl a školského úradu z turec-
kého mesta Sanliurfa pod vedením Ahmeta Pala, riaditeľa Krajského 
školského úradu. Grant na uvedený projekt bol schválený Spoločnému 
školskému úradu Vinné v roku 2011 ako jediný svojho druhu na Slo-
vensku. Cieľom projektu je získanie nových skúseností z partnerských 
školských systémov a vyučovania, obohatenie národnej identity, roz-
širovanie vyučovania cudzích jazykov v rannom veku.

pokračovanie v ďalšom čísle

Vo štvrtok, 31. mája 2012, 
otvoril v Michalovciach svoju 
kanceláriu poslanec NR SR a 
podpredseda KDH Ján Hudacký. 
„Sám som východniar a žijem 
s občanmi tohto regiónu. Preto 
som sa rozhodol otvoriť kance-
láriu aj tu na Zemplíne, aby som 
tak mohol byť bližšie k občanom 
tohto regiónu a vnímať ich pod-
nety a problémy,“ povedal počas 
otvorenia Ján Hudacký. Ako ďalej 
uviedol, otvorenie kancelárie pre 
verejnosť považuje za dôležitý 

nástroj, ako komunikovať s ob-
čanmi. K dispozícii im bude ope-
ratívne kedykoľvek po dohode. 

Kontaktovať poslanca je 
možné prostredníctvom regi-
onálnej tajomníčky Ľudmily 
Polákovej, ktorá mu sprostred-
kuje aj všetky návrhy a podnety 
občanov. Na podujatí sa zúčast-
nili aj zástupcovia samosprávy 
a členovia štruktúr KDH z OC 
KDH Sobrance, Trebišov a Mi-
chalovce. Kancelária sídli na 
Štefanikovej 16. 

Ján Hudacký otvoril 
poslaneckú kanceláriu 

z pirka Andriša zo Straňan
Pred veľo rokami u srandovnim časopiše „Roháč“ mi bars ľubil 
prečitac pisaňe mudroho čľeveka Viktora Kubala. Volalo še to: „Čo 
vŕta Viktorovi Kubalovi v hlave?“ Pisal i krešľil zo šmichom o tim, 
co priňis život, abi pocešil ľudzi. Sušid Mižo Rašpeľ hutori, že bi še 
mu chcel choľem dakus približic. Co ho znam, ta bi mu nestačiľi aňi 
tri životi. Ta še ho pitam: „Mižu, co ci verta toho času u tvojej mud-
rej hlave?“ „Andriš, bars veľo veci, co še toho času kolo mňe kruca. 
Spomeňem ľem paru: U našim varošu mame na každi odpad svojo 
kontajneri. Toti porjadni varoščaňe ho počľivo triedza a dotrimuju, 
co še od tej činnosci čeka. Poklad rodzini, varoša i naroda – našo 
dzeci, bi še maľi bavic u čistim prostreďu. Pšičkare, zadumajce še 
nad tim, šak znace, o čim je reč. Verta mi u hlave aj pomišľeňe na 
našich mudrich varošskich rodakoch – narodňe budzenich – co še 
združuju u občanskim združeňu „Návraty“. O paru dňi budze už 
17. ročnik splavovaňa našich vichodňarskich vodnich tokov. Naj 
jim Boh žehna, co vitvoriľi a daľej utrimuju. 
A nakoňec povim falatok prihodi u kobalovskim duchu, co mi za-
žil u interciti vlaku, co mi pošľedňe išol gu ujcoj do bratislavskej 
Petržalki: U Košici do kupe u vlaku gu mňe prišedľi dva panički. 
Vižiraľi, jak kec bi išľi na pľes, ňe na cestovaňe. Po par minutoch 
še začaľi pudrovac. Perša hutori: „Tú voňavku mi doniesol manžel 
z Paríža. Stála 150 euro.“ Druha na to hutori: „Moja voňavka je 
z New Yorku. Brata to stálo 200 dolárov.“ 
Dakus bulo cicho, tu naraz veľka pecka, co budzem zakrivac – uvoľ-
ňilo še mi. Toti na mňe ľem tak patra. „No, co patrice – straňanska 
pasuľa za dva eura.“
Co še ňestalo može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci!

Novinky z odboru sociálnych vecí – III. časť
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Nela Kocová

Matúš Černega

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Peter Roško
a Jana Kuliková
Peter Žipaj
a Ing. Mária Rubínová
Ivan Karšňák
a Denisa Semanová
Michal Molnár
a Slavomíra Bardiovská
Mgr. Marcel Holda
a Adriana Danilovičová 

Blahoželanie

Poďakovania
Týmto chcem úprimne poďakovať 

MUDr. Mariánovi Mrázovi a MUDr. Bohdanovi 
Koziakovi, ktorí mi svojím profesionálnym 

prístupom zachránili život. Moja vďaka patrí 
aj celému kolektívu chirurgického oddelenia, 

pod vedením primára MUDr. Jána Kasinca, 
za príkladnú a obetavú starostlivosť počas 

mojej hospitalizácie.
vďačná pacientka Anna Džurinová

Združenie kresťanských pe-
dagógov ďakuje všetkým tým, 
ktorí podporili svojou účasťou, 
či pomocou v rôznych formách 
Deň rodiny. V našom meste sa 
tento projekt kresťanských in-
štitúcií zrealizoval po prvýkrát. 
Poďakovanie patrí zvlášť poli-
cajnému a hasičskému zboru 
i záchranárom, ktorí sa ochotne 
venovali deťom. Sledovali tak je-
diný zámer predstaviť generácii 
najmenších čosi zo svojho povo-

lania, ktorému sa venujú. V rám-
ci tohto dňa sa predstavili kres-
ťanské spoločenstvá pôsobiace 
na území mesta. Celý deň bol 
obohatený pestrým programom 
a súťažami. Zdá sa, že pôvod-
ný zámer poukázať na hodnoty 
kresťanskej rodiny sa vydaril. Je 
povzbudzujúce, že v období, keď 
sa stráca zmysel pre vzťah a pra-
vé hodnoty sa za ne v podstate 
zasadilo celé mesto.

PaedDr. Ivana Mochorovská

deň rodiny sa vydaril

Mestské kultúrne stredisko
HavraNa 2012
Mestské finále v speve populárnych piesní
11. 6. 2012 o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ
leN tak prišli
Radošinské naivné divadlo v satirickej komédii
Predpredaj vstupeniek v MsKS na 3. poschodí č. d. 177 
a v pokladni kina Centrum. 
11. 6. 2012 o 19.30 hod., veľká sála MsKS, Vstupné: 12 €

Zemplínske osvetové stredisko
košík periNBaBy Mariky
Spomienkové popoludnie venované PhDr. Márii Stojákovej
Kultúrny dom Kaluža, 17. jún 15.00 hod.

Hvezdáreň 
letNÝ astroNoMiCkÝ táBor – lat 2012
8. – 14. 7. 2012 vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej šírave
Účastnícky poplatok: 95 €

Zemplínska knižnica
levoČská Biela paNi aleBo ako to NaoZaJ Bolo...
22. 6. 2012 o 16.30 hod.

výstavy
šperk a fotografia
Emília Rudincová a Martina Králiková 
1. – 30. 6. 2012

program kina Centrum
8. 6. piatok o 19.30 hod. 
9. – 10. 6. sobota, nedeľa 20.00 hod.
proMetHeUs 3d
akčný sci-fi horor 2012
Digitálna 3D projekcia.  USA
Vstupné: študenti 5 €, dospelí 6 € Slovenské titulky
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

12. 6. utorok o 19.30 hod.
le Havre   2011
komédia                      FÍNSKO/FRANCÚZSKO/NEMECKO
Vstupné: 2,20 €  Premiéra 
Mládeži prístupný  České titulky

13. 6. streda o 19.30 hod.
tigre v Meste  2012
kriminálna komédia  SR
Vstupné: 3 €   Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

14. 6. štvrtok o 18.30 a 20.00 hod. 
15. – 17. 6. piatok, sobota, nedeľa o 16.30 a 18.10 hod.    
Madagaskar 3 v 3d 2012
animovaná rodinná komédia USA
Digitálna 3D projekcia. 
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 €
18. – 19. 6. pondelok, utorok o 16.30 a 18.10 hod.
Vstupné: deti 3 €, dospelí 4 €
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

15. – 17. 6.  piatok, sobota, nedeľa 19.45 hod.
lososy v JeMeNe      2011
romantická komédia     VB
Vstupné: 3 €   Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

19. – 20. 6. utorok, streda o 19.45 hod.
NedotkNUteĽNí  2011
komédia, dráma FRANCÚZSKO
Vstupné: 3 €  Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

21. 6. štvrtok o 19.30 hod.
23. 6. sobota o 20.00 hod.
24. – 25. 6. nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
taNeC MedZi ČrepiNaMi  2012
hudobno-tanečný film  SR
Vstupné: 3 € 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

Chcem sa poďakovať za všetkých cestujúcich, 
ktorí cestujú MHD na linke č. 5 (IBV)

vodičovi p. StANovI, 
ktorý má k všetkým profesionálny 
a ľudský prístup. 
Prajeme mu ešte veľa kilometrov 
najazdených bez nehôd.
cestujúci A. C.

Občianske združenie Teresa Benedicta 
ďakuje mestu Michalovce 

za udelenú dotáciu 600 eur, 
ktorá bola použitá na nákup polohovacej 

postele pre Charitný dom prof. Hlaváča 
v Michalovciach. 

PhDr. Peter Novysedlák, 
prezident OZ

Škôlkari z materskej školy na Ulici F. Kráľa sa v našich krásnych Mi-
chalovciach zahrali na indiánov. Učili sa indiánsky tanček a pesničku, 
variť indiánsku polievočku zo sladkej kukuričky. Vyrobili si indiánske 
čelenky, pomaľovali tváre indiánskym maľovaním. Je všeobecne zná-
me, že deti nemajú rady zeleninu.Preto sa ju učili spoznávať v rámci 
edukatívneho projektu - zdravú zeleninku a život indiánov.

G. Richnavská

Mladí biológovia sa zišli 24. 
mája v ZŠ na Ulici T. J. Mousso-
na v Michalovciach, ktorá bola 
organizátorom 46. ročníka Biolo-
gickej olympiády kat. C, D. Zme-
rali si svoje sily v oblasti botani-
ky, zoológie, ekológie v teoretic-
ko-praktickej časti a prezentácii 
projektov. Hodnotiacu komisiu 
zaujali skvelým spracovaním za-
ujímavých tém a svojimi výbor-
nými vedomosťami.

Najúspešnejší boli žiaci zo ZŠ, 
Ul. T. J. Moussona, lebo v oboch 
častiach získali 1. miesto. V pro-
jektovej časti žiak S. Perunkovi 
s témou Mravce v trnavskom lese 
a v teoreticko-praktickej časti D. 
Kaločayová.

V projektovej časti sa na 2. 
mieste umiestnila žiačka A. Volč-
ková zo ZŠ Rakovec nad Ondavou 
s témou Jarné byliny v mojom 
okolí. Darilo sa aj jej spolužiako-
vi L. Lehotaymu, ktorý získal 3. 
miesto.

V teoreticko-praktickej čas-
ti získal 2. miesto M. Vaľo a 3. 
miesto S. Dudášová. Obaja zo 
ZŠ, Ul. okružná. Zaujímavosťou 
tejto okresnej olympiády bol aj 
fakt, že nikto neostal porazený, 
lebo všetci súťažiaci skončili ako 
úspešní riešitelia.

Všetkým súťažiacim srdečne 
blahoželáme a tešíme sa na 47. 
ročník.

Mgr. Jana Kehlová

Malí biológovia súťažili

Príslušníci Mestskej polície Michalovce navštívili 1. júna materskú školu na 
Komenského ulici. Predviedli deťom ukážku práce psovoda so služobným 
psom Arkom, a to poslušnosť a zadržanie páchateľa. Policajti porozprávali 
deťom o tom, ako sa majú správať na cestách, ako si dávať pozor na svoje 
veci, čo robia mestskí policajti a čo všetko musí obsahovať služobné vozidlo 
MsP, aj to, čím všetkým musí byť vybavený policajt. Po teoretickej prednáš-
ke nasledovala praktická ukážka výcviku policajného psa a psovoda. Deti 
sa správali mimoriadne disciplinovane. Od úžasu nad výkonmi služobné-
ho psa, ktorý poslúchal svojho cvičiteľa nielen na povely, ale aj na posunky, 
zabudli  aj dýchať. Policajti im predviedli fingované zatýkanie zločinca za 
pomoci psa. Veru, v tej chvíli sa tešili, že policajt, ktorý hral zločinca, mal 
na sebe špeciálne oblečenie, cez ktoré neprenikli ostré tesáky psa. S obdivom 
a rešpektom deti chytali do rúk policajnú pištoľ, samopal, putá, ďalekohľad, 
vysielačku a mohli ukázať kamarátom, ako vedia zastavovať autá pomo-
cou svietiaceho terča. V závere pri otázke „Kto by sa chcel stať policajtom?“ 
sa zdvihli takmer všetky detské ruky.                               Bc. D. Pastiríková

Štefánik po pristátí zastrele-
ný? – taký názov nesie najnovšia 
knižka Stanislava Hábera. Na 
prvý pohľad útla, nabitá však 
faktami, už známymi, ale aj vlast-
nými, ku ktorým sa autor – spi-
sovateľ a žurnalista – v priebehu 
rokov cieľavedomým hľadaním 
a využívaním rôznych zdrojov 
sám dostal. O tejto knižke si pri-
šiel S. Háber 15. mája pobesedo-
vať do Michaloviec.

Maratón troch stretnutí pri-
pravil autorovi Dom Matice 
slovenskej (DMS) v spoluprá-
ci so Zemplínskou knižnicou 
Gorazda Zvonického. V dopo-
ludňajších hodinách navštívil 
študentov oboch gymnázií. 
Treťou v poradí bola popolud-
ňajšia beseda v dome Matice 

slovenskej, kde autora pri-
vítala riaditeľka DMS JUDr. 
Mária Kušnírová a stručne ho 
predstavila prítomnému, už 
dospelému publiku riaditeľka 
knižnice PhDr. Alena Vasiľová. 
Poslucháči si k starším poznat-
kom o Štefánikovej smrti moh-
li doplniť novšie, ktoré obsa-
huje Haberova kniha. Prečo sa 
i dnes bojíme tzv. bielych miest 
v našich dejinách? V tomto 
duchu sa niesla popoludňajšia 
beseda v michalovskom dome 
MS a s takými, zamyslenia sa 
hodnými myšlienkami, odchá-
dzali domov jej účastníci, kto-
rí si mali možnosť spomínanú 
knihu aj kúpiť a odniesť aj s au-
togramom autora.

Kamila Chilová

Bojíme sa histórie?
So Stanislavom Háberom o jeho novej knižke

Materské centrum Drobec organizuje

DEŇ DETÍ S DROBCAMI
dňa 10. júna 2012 o 15.30 hod.

v areáli ZŠ, Krymská (7. ZŠ)

Dňa 12. júna uplynie 50 rokov, čo si svoje spoločné „ÁNO“ povedali 

ANtoN A terézIA KNAPovcI
Pri tejto príležitosti im ešte dlhé roky šťastného spoločného života 
naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou 
prajú dcéra Iveta s manželom Dušanom 
a vnúčatá Michalka, Deniska, Erik a Peťka



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, 
e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: 
iveta.pazicova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Ľudmila Poláková. Uzávierka príspevkov a fotografií je 
každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. 
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

dva týždne v športe...

Dňa 11. júna 2012 uplynie presne 15 rokov 
od doby, čo nás vo veku 56 rokov navždy opustila 

milovaná manželka, mamička a babička 

ANgelA lINKová
Kto v srdci žije, nikdy nezomiera. 

Ďakujeme za tichú spomienku.
s láskou v srdci spomínajú manžel Mikuláš a synovia 

Mikuláš, Štefan a Dušan s rodinami

Dňa 10. júna 2012 uplynie už 10 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec 

ANtoN MArgA
Za tichú spomienku všetkým ďakujeme.
manželka a dcéry s rodinami

Spomienky

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Anna Jožiová, 80-ročná
Marta Macková, 82-ročná
Mária Papajová, 79-ročná
Mária Hospodárová, 73-ročná

Magdaléna Čičáková, 82-ročná
Irena Paulovčáková, 90-ročná

Mária Tkáčová, 75-ročná
Štefan Brinarovský, 65-ročný

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 

Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n	Predám RD v tichej lokalite blízko centra v Michalovciach. 

Cena dohodou. Obhliadka možná po dohode na tel. č. 0905 338 143
n	Kúpim 1-izbový byt v Michalovciach – Sídl. Západ, Ulica 

Štefánikova, Ulica okružná. Tel.: 056 642 2652

rôzne
n	Predám auto, strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský). Tel.: 0907 534 726
n	Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom 

a operadlom. Cena 90 €. Tel.: 0910 493 189, Tel.: 0907 546 365
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám chladničku zn. Whirpool ART 572/H (používaná), 

výška 139, šírka 60, objem 276 l za 70 €. Tel.: 0905 746 530
n	Ponúkam za odvoz kameň rôznej veľkosti, vhodný do skaliek, 

záhrad, ale aj do betónových základov. Tel.: 056 6424958
n	Predám pianino zn. CHOLZE. Cena 800 €. Tel.: 0905 830 506

služby
n	Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a 

poistenie - všetky banky a poisťovne.  
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu

n	Strechy, sadrokartóny - odborná montáž + materiál. 
Tel.:0907 922 100, www.cackostav.szm.com

n	Máte záujem o kvalitné upratovanie vašej domácnosti? 
Rada vám ponúknem svoje služby overené skúsenosťami 
s upratovaním v cudzine. 100 % spoľahlivosť a diskrétnosť 
garantovaná. Tel.: 0949 493 319

Xi. roČNík MestskeJ športoveJ olyMpiády 
žiakov MaterskÝCH škôl
8. 6. 2012, od 9. 30 hod. – 11. 30 hod.
Info: Vlasta Garguláková, tel.: 0908 336 157
XXX. roČNík MestskeJ športoveJ olyMpiády 
žiakov MiCHalovskÝCH ZákladNÝCH škôl 
v atletike a v kolektívNyCH športoCH 
– fiNálové Zápasy BasketBal, voleJBal
8. 6. 2012, od 9. 00 hod. – 13. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

atletika
o poHár priMátora Mesta
IV. ročník súťaže vo viacbojoch všestrannosti žiakov 
1. – 3. ročníkov ZŠ, Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

futbal
Mfk ZeMplíN – Mfk košiCe
I. LS/MD U19, U17 – 29. kolo, 9. 6. 2012, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
Mfk ZeMplíN B – 1. HfC HUMeNNé
Majstrovstvá regiónu Východ – 29. kolo, 10. 6. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
Mfk ZeMplíN B – fk košiCká Nová ves
III. LS/MD – 25. kolo, 10. 6. 2012, 10. 00 hod. a 12. 45 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
tJ MoČariaNska – tJ drUžstevNík ČiČarovCe
II. B trieda mužov ObFZ – 26. kolo, 17. 6. 2012, 17. 30 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

Jachting
o poHár starostU kalUže
17. 6. 2012, 10. 00 hod.
Info: Peter Max, tel.: 0902 241 251 

Judo
42. roČNík MedZiNárodNeJ veĽkeJ CeNy Mesta 
MiCHalovCe
16. 6. 2012, 10. 30 hod.
Info: Viliam Kohút, tel.: 0908 362 137 

strelectvo
klUBovÝ streleCkÝ pretek
17. 6. 2012, 8. 00 hod.
Info: Michal Hostovičák, tel.: 0915 957 797

šach
ZeMplíNska veža fide opeN
medzinárodný turnaj mužov, 9. – 17. 6. 2012
Info: Ing. Richard Gerbery, tel. 0907 889 968

Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme 
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.

Dňa 16. mája 2012 uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý manžel a otec 

Jozef HuBIňáK
manželka Zuzana, syn Jaroslav, dcéra Iveta 

s rodinou, vnúčatá a celá smútiaca rodina

Dňa 7. júna 2012 uplynuli dva roky, 
kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec

INg. JáN Hežely
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
s láskou spomínajú manželka a syn Miško

Dňa 14. júna 2012 si pripomenieme prvé 
smutné výročie smrti drahej manželky a mamky 

oľgy MAtySoveJ
Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, 

kto Ťa mal rád. Tichučko snívaj ten večný sen, 
my nezabudneme na ten smutný deň.

s láskou spomína manžel a syn

Dňa 19. júna 2012 by s nami oslávil teraz 
už svojich nedožitých 42 rokov milovaný, 
nedávno zosnulý syn, brat, švagor a strýko

Peter lINK
Príliš skoro si odišiel...
so smútkom v srdci spomínajú otec Mikuláš 
a bratia Mikuláš, Štefan a Dušan s rodinami

Keby sa tak dal vrátiť ten čas, dotknúť sa Ťa 
dlaňou a počuť zas Tvoj hlas ...

Dňa 11. júna 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil 

JáN ŠAffA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

spomína manželka, 
dcéra Alena s rodinou a sestra Oľga

vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-
konníka, v znení neskorších zmien a doplnkov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)  Ul. okružnej č. 3657 v Michalovciach (Stredisko služieb škole)
F)  Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
G)  Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H)  Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
I)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
J)  Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 26. júna 2012, do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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vypisuje výberové koNaNie Na obsadeNie pracovNej 
poZície:

samostatný(á) odborný(á) referent(ka) 
finančného odboru 
(účtovníctvo a rozpočtovníctvo)

Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad 
Michalovce

predpokladaný nástup do zamestnania: 1. 7. 2012

kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického 

zamerania 
b)  prax v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva výhodou 

iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým 
konaním:

a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
(podľa zák.552/ 2003 Z.z. v platnom znení ) 

b)  bezúhonnosť ( podľa zák.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie 
d)  znalosť podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva 
e)  znalosť práce s PC - Windows, textový a tabuľkový procesor.

Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a)  doklad o vzdelaní
b)  pracovný životopis 
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 18. 6. 2012, do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota t.j. prihláška musí 
byť doručená) na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie oslobo-
diteľov 30, 071 01 Michalovce s označením “Výberové konanie - samo-
statný odborný referent finančného odboru.“ Pri osobnom doručení na 
podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 

poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smerni-
cou stanovenou primátorom mesta s ktorou budú uchádzači obozná-
mení pred začiatkom výberového konania. Na výberové konanie budú 
pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných 
dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie 
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového ko-
nania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté 
osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského 
úradu v Michalovciach.

PRIMÁTOR MESTA MICHALOVCE

Zverejňuje ZáMer
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších zmien a doplnkov
PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
I. za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce 
sa v objektoch na:

A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
C)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach

II. za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1 m2 fasády objektu na 
Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo čelnej steny).

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotno-
právnej lehote, 26. júna 2012, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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poNúka byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach 
č.70/2003 o nájme bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne 
byty) v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 6. 2012. 
Počet bytov: 4 
Čísla bytov  Adresa                          Poschodie Bytový dom  Počet izieb
------------------------------------------------------------------------------------------------
20   Ul. obrancov mieru 4 1  (malometrážny)  garsónka 
24  Ul. obrancov mieru 4  1  (malometrážny)  garsónka
65  Ul. obrancov mieru 4   2   (malometrážny)  garsónka
108  Ul. obrancov mieru 4  3 (malometrážne)  garsónka 
Kritériá výberu žiadostí o nájomný byt na prerokovanie do Komisie bývania 
MsZ. Mestský úrad predkladá na prerokovanie do komisie žiadosť žiadateľa:
a)  ktorý je občanom mesta (prihlásený k trvalému pobytu v meste) ne-

pretržite minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti,
b)  voči ktorému mesto neeviduje pohľadávky po termíne ich splatnosti,
c)  ktorý dosiahol vek starobného dôchodku. Výnimku tvorí žiadateľ, kto-

rý je na plnom invalidnom dôchodku a dosiahol vek 50 rokov,
d)  ktorého mesačný príjem a osôb, ktoré s  ním budú prenajatý byt užívať 

(ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa  osobitného predpisu) je 
vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima a neprevyšuje troj-
násobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktoré 
s ním budú prenajatý byt užívať. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 
za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušné-
ho počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. 

e)  ktorý nie je, a ani za posledných 5 rokov nebol nájomcom mestského 
bytu. Výnimku tvoria žiadatelia, ktorí tento byt odovzdajú po pridelení 
malometrážneho bytu,

f )  nie je, a ani za posledných 5 rokov ku dňu podania žiadosti nebol vlast-
níkom bytu, ktorý bol do jeho vlastníctva prevedený v zmysle zákona 
č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,

g)  nie je, a ani za posledných 5 rokov ku dňu podania žiadosti nebol vlast-
níkom rodinného domu.

Ustanovenia § 7, ods. 1., písm. e) resp. písm. f ) a písm. g) sa nevzťahujú 
na žiadateľov, ktorí nájom bytu resp. vlastníctvo rodinného domu ale-
bo bytu  previedli na svoje deti alebo vnukov, ktorí s ním žili v spoločnej 
domácnosti po dobu minimálne 2 rokov pred podaním žiadosti.
podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie žiadatelia dostanú na MsÚ - odbore hospodárenia 
s majetkom, budova MsÚ, Nám. slobody 1 v Michalovciach - kancelária 
č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.
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