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Údaje, ktoré poskytlo sčítanie 
2011, nie je v súčasnosti v Slo-
venskej republike možné získať 
z iných zdrojov. Do formulárov 
sa zapisovali údaje o obyvate-
ľoch, domoch a bytoch aktuálne 
k rozhodujúcemu okamihu sčí-
tania, ktorým bol 21. máj 2011.

Podľa výsledkov sčítania zve-
rejnených na stránke Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky  

žije trvalo v Michalovciach 40 027 
obyvateľov, z toho je 20 596 žien 
a 19 431 mužov. Čo sa týka veko-
vého zloženia, z celkového počtu 
viac ako 40 tisíc obyvateľov má 
trvalý pobyt v našom meste 8 630 
detí a mladých, teda obyvateľov 
vo veku 0 až 19 rokov, skupinu 20 
až 39-ročných predstavuje 13 291 
obyvateľov, starších ako 40, rokov 
ale mladších ako 59, je 11 813 
Michalovčanov, vo veku 60 až 69 
rokov žije v Michalovciach 3 661 
ľudí a starších ako 70 rokov je 
2 624 obyvateľov (8 občanov vek 
neuviedlo).

Národnostné zloženie je v na-
šom meste nasledovné: 31 835 

obyvateľov sa hlási k slovenskej 
národnosti, 1207 k rómskej, 207 
k rusínskej, 160 k českej, 145 
k ukrajinskej, 104 k maďarskej, 
28 k poľskej, 23 k moravskej, 
22 k ruskej, 15 k nemeckej, 11 
k bulharskej, 4 k židovskej, os-
tatní sa hlásili k inej národnosti, 
alebo národnosť neuviedli.

Výsledky sčítavania obyva-
teľov uvádzajú najväčšiu prí-

slušnosť k náboženskému vy-
znaniu rímskokatolíckemu, a to 
17 093 zo všetkých obyvateľov 
v meste Michalovce, nasleduje 
6 611 gréckokatolíckych ve-
riacich, 1590 príslušníkov re-
formovanej kresťanskej cirkvi, 
1588 pravoslávnych veriacich, 
981 evanjelikov augsburského 
vyznania, 357 náboženská spo-
ločnosť Jehovovi svedkovia, 61 
evanjelická cirkev metodistická, 
58 cirkev bratská. Z ostatných 
obyvateľov je 4 135 Michalov-
čanov bez vyznania, a ostatní 
uviedli iné vierovyznanie, alebo 
ho neuviedli vôbec.

Zdroj: internet

Výsledky sčítania 
obyvateľov, domov 
a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je 
osobitný druh štatistického zisťovania, ktorý 
sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne 
raz za 10 rokov. Je jedinečným zdrojom 
informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych 
a ekonomických charakteristikách, ako aj 
o úrovni domového a bytového fondu. 

Celá slovenská folklórna obec 
ich pozná. A nielen slovenská.

Hnojňaňe z Mihaľovec si po-
čas 35 rokov nepretržitej činnosti 
právom vyslúžili výstižný názov: 
Utajený poklad zemplínskeho 
folklóru. Vidieť Hnojňanov na 
najprestížnejších medzinárod-
ných folklórnych fetivaloch 
sa stalo sviatkom pre všetkých 
milovníkov ľudového spevu. 

V doterajšej histórii Zemplína 
žiadna spevácka skupina nedo-
siahla toľko úspechov a ocenení 
ako MFSS Hnojňaňe z Mihaľovec. 
Sú to prvé miesta v okresných sú-
ťažiach, ocenenia laureáti kraja, 
na celoslovenskej súťaži získali 
Zlaté pásmo, čo znamenalo, že 
sa stali najlepšou mužskou folk-
lórnou skupinou na Slovensku. 
A sú tu aj ďalšie ocenenia, ako 
cena primátora mesta, cena Mes-
ta Michalovce, plaketa KS kraja, 
plaketa Matice slovenskej, ceny 
obce Hnojné a rad ďalších ocene-
ní z medzinárodných festivalov. 

Hnojňaňe nechýbali ani na 
jednom folklórnom festivale 
medzinárodného významu. Spo-
menieme MFF Rejdová, MFF 
Hontianska paráda Veľký Krtíš, 
MFF Detva, MFF Východná 
a MFF Terchová na Jánošíko-
vých dňoch. Spievali v televíznej 

relácii Kapura, v Národnej rade 
SR, Drišľakovinách, „vizvolili“ 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
za zemplínskeho parobka. 

Vystupovali v Španielsku, 
Nemecku, Poľsku, na Ukrajine 
i v Českej republike.

Terchová, Terchová, láska moja
Aj tak by sa dal vyjadriť vzťah 

Hnojňanov k Terchovej. Deväť 
rokov nepretržite sú Hnojňaňe 
hosťami Jánošíkových dní v Ter-
chovej a stále sú žiadaní. Ani 
v tomto roku, na 50. výročí Jáno-
šíkových dní, nechýbali a v plnej 
kráse prezentovali zemplínsku 
ľudovú kultúru. A nielen piesňou, 
je tam celé srdce každého z nich. 
Toto sú Hnojňaňe z Mihaľovec, 
ktorí rozdávajú radosť zemplín-
skou piesňou tisícom ľudí. Ľu-
ďom, ktorí neváhajú vycestovať 
na festivaly všade tam, kde práve 
Hnojňaňe spievajú či čapašujú...

Hnojňaňe z Mihaľovec vás 
srdečne pozývajú na prvú pre-
chádzku so zemplínskou ľudovou 
piesňou 18. augusta do obce Ka-
luža, kde o 16. hodine vystúpia 
spolu s Ťažkou muzikou a Triom 
z chotára z Terchovej v rámci 35. 
výročia vzniku skupiny a 50. vý-
ročia Jánošíkových dní. V nedeľu 
o 9.30 hod. si počas bohoslužby 

v evanjelickom kostole v Micha-
lovciach uctia spolu s Ťažkou mu-
zikou a Triom z chotára pamiatku 
kamaráta, folkloristu Dušana Čiž-
marika, ktorý ich náhle opustil.

Neskôr, o 18. hodine vás po-
zývajú na Námestie oslobodite-
ľov, kde si pripravili slávnostný 
program s hosťami. Vystúpia: 
Cimbalová muzika ONDŘEJNI-
CA z Ostravy, Cimbalová muzika 
zo Strážnice, Ľudová hudba Ďa-
telinka s Ondrejom Molotom z 
Kriváňa, Ťažká muzika a Trio z 
Chotára z Terchovej, ĽH CIFRA 
pri ZUŠ v Michalovciach a Hnoj-
ňaňe z Mihaľovec. Nebudú chý-
bať ani vzácni hostia, odborníci a 
milovníci ľudového folklóru, ako 
sú PhDr. Ondrej Demo, CSc. – et-
nomuzikológ a predseda Spolku 
hudobného folklóru pri Sloven-
skej hudobnej únii, Peter Cabadaj 
– riaditeľ Pamätníka slovenskej 
literatúry v Slovenskej národnej 
knižnici v Martine, či Rudolf 
Patrnčiak, ocenený Európskou 
úniou za rozvoj ľudovej kultúry, 
hudobník a riaditeľ kultúrneho 
strediska v Terchovej a zároveň 
dirigent Terchovského symfonic-
kého orchestra. Nebudú chýbať 
ani čestní členovia folklórnej sku-
piny Hnojňaňe z Mihaľovec.

hm

HNOJŇAŇE Z MIHAĽOVEC
Ej Zemplinčaňe, teraz čitajce, co mi toho ročku mame. Ročki, ej, co me 
vedno, vešelo špivame a HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC še volame. A vera, 
Zemplinčaňe našo, taka je pravda, ľebo Zemplin, to naš život, to našo 
dichaňe, pokedi ho mame, nič še nam ňestaňe.

Mužská folklórna spevácka skupina oslavuje 35. výročie vzniku

Hnojňaňe z Mihaľovec vás pozývajú v nedeľu 19. augusta na Námestie osloboditeľov, kde pri príležitosti 35. vý-
ročia vzniku skupiny a 53. ročníka zemplínskych folklórnych slávností pripravili slávnostný program s hosťami. 
Vystúpia: Cimbalová muzika Ondřejnica z Ostravy, Cimbalová muzika zo Strážnice, Ľudová hudba Ďatelinka 
z Kriváňa, Ťažká muzika a Trio z Chotára z Terchovej, ĽH CIFRA pri ZUŠ v Michalovciach. 

Rímskokatolícky kostol 
Narodenia Panny Márie

6. ročník organových 
koncertov

Michalovský organ

Massimo Nosseti 
(Taliansko) 

23. augusta o 19.00 hod.

Pietny akt 
kladenia vencov 

pri príležitosti 
68.výročia SNP

28. augusta o 11.00 hod.

Pamätník na Bielej hore

Pozývame vás na 

Deň Vychodňarov

14. septembra 
o 15.00 hod.

v areáli Základnej školy 
na Krymskej ulici



�

Dva augustové dátumy majú v slovenskej histórii dominantný 
význam. 29. august 1944, deň kedy sa Slovensko zaradilo do rodiny 
krajín, ktoré vystúpili proti ideológii totality. Vyhlásením Slovenského 
národného povstania dali Slováci jasne najavo, že sa nemienia zmie-
riť s režimom potláčajúcim základné ľudské práva. So zbraňou v ruke 
sa rozhodli brániť proti niekoľkonásobnej presile. Bolo to vystúpenie 
vojenské, no i politické a ľudové. Jasne sa to prejavilo potlačením Povs-
tania a prechodu do hôr. Obyvateľstvo aktívne pomáhalo partizánskym 
jednotkám pri prežití v ťažkých podmienkach zimy v slovenských ho-
rách. Dôsledkom boli vypálené obce a postrieľané civilné obyvateľstvo. 
I napriek tejto hrozbe podpora vojakom a partizánom neochabla. SNP 
bolo aj vystúpením proti vlastným predstaviteľom fašizmu na Sloven-
sku, bolo náznakom národného cítenia a snahy o národnú emancipá-
ciu. Najpodstatnejšie bolo jeho zaradenie do protihitlerovskej osi. Jasne 
určilo naše smerovanie k demokratickým krajinám modernej doby.

Druhým pamätným dátumom augusta je 21. august 1968. Demok-
ratizačné procesy v bývalej Československej republike prerušili vojen-
ské zväzky štyroch spriatelených krajín obsadením inštitucionálnych 
organizácií štátu. Internovaním vrcholových politických predstaviteľov 
si zabezpečili legalizáciu vlastného postupu a demonštráciou sily po-
slušnosť obyvateľstva. Akt sily nebol riešiteľný medzinárodnými organi-
záciami, lebo povojnové medzinárodné spoločenstvo bolo polarizované 
na sféru východu, kam patrilo Československo a na sféru západu, ktorá 
bola za našimi hranicami.

Práve udalosti v Československu v auguste 1968 naznačili nezadr-
žateľnosť tejto doktríny. V mozaike medzinárodných udalostí boli jed-
ným z koliesok, ktoré pohli dejinami a svet posunuli k iným métam. 
Je dôležité nezabúdať na tieto augustové medzníky. Pripomínať ich 
ďalším generáciám. Sú totiž nielen súčasťou našej histórie, ale formujú 
aj našu prítomnosť.

Dôležité je pripomínať si i hlavných aktérov týchto udalostí. Mnohí 
z nich videli vtedy ďalej, ako tí, ktorí ich nasledovali.

Nech poučenie a idey týchto udalostí ostanú mementom i pre na-
sledujúce generácie.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Pamätné dni augusta
aktivity primátora
6. 8.  rokovanie  k novele zákona o sociálnych službách
7. 8.  zasadnutie školskej komisie KSK
8. 8.  zastupovanie mesta na pohrebe arcibiskupa Jána Holoniča
9. 8.  pracovné stretnutie k organizácii osláv storočnice 
 organizovaného futbalu v Michalovciach
10. 8.  rokovanie so zástupcami obce Vinné
10. 8.  rokovanie so zástupcom Matice slovenskej
13. 8.  porada primátora
13. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
14. 8.  rokovanie so zástupcami VÚC Košice
14. 8.  rokovanie s predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi
15. 8.  prijatie zahraničných delegácií z Villareal, Turína a Varšavy, 
 účastníkov futbalového turnaja Michalovce Cup 2012
15. 8.  rokovanie so zástupcami VDS, a.s.
15. 8.  otvorenie futbalového turnaja Michalovce Cup 2012
16. 8.  odovzdávanie cien účastníkom futbalového turnaja
17. 8.  otvorenie Zemplínskeho jarmoku
18. 8.  prijatie zahraničných delegácií družobných miest Jaroslav,
 Vyškov, Užhorod a Kavarna
18. 8.  účasť na podujatiach Zemplínskych slávností
19. 8.  prijatie zástupcov folklórnych súborov, 
 účastníkov Zemplínskych slávností

zvieratká na adopciu
Astor  
je mladučký psík, ktorý doteraz 
nepoznal nič iba bitku, no napriek 
tomu neprestal veriť ľuďom. Je vese-
lý, myslí iba na bláznovstvá. Rád sa 
mazná, miluje spoločnosť ako ľudí, 
tak aj iných psíkov, s ktorými sa do-
káže hrať a naháňať aj celý deň. Hodí 
sa na rôzne psie športy, je predurče-
ný na agility. Vhodný do domu aj 
bytu (no potrebuje činnosť, inak si 
ju nájde sám). Vhodný aj k deťom.

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hosť: MUDr. František Farkaš, 

primár ortopedického oddelenia NsP Š. Kukuru
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Michalovce cUP

futbalový dorastenecký turnaj 
MFK Zemplín Michalovce – villa Real cF

v sobotu 18. 8. od 14.00 hod.
MFK Zeplín Michalovce – Juventus Turín

v nedeľu 19. 8. od 14.00 hod.
a reprízy počas týždňa v rovnakom čase

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 30. júla do 12. augusta

V uplynulých dvoch týždňoch MsP Michalovce zdokumento-
vala celkom 208 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
138 priestupkov, parkovanie na zeleni 16, parkovanie na chod-
níku 6, vzbudzovanie verejného pohoršenia 8 priestupkov, zne-
čistenie verejného priestranstva 3 priestupky, znečistenie verej-
ného priestranstva plagátovou výzdobou 1 priestupok, porušenie 
VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Michalovce 4 priestupky, 
priestupky proti majetku – krádežou 9, poškodením veci 4 a pod-
vodom 1 priestupok, porušenie podmienok VZN č. 91/2006 
o podmienkach držania psov na území mesta Michalovce 
10 priestupkov, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 2 prie-
stupky, narušenie občianskeho spolunažívania urážkou na cti 
1 priestupok, ublíženie na zdraví 2 priestupky a nedovolené ulo-
ženie odpadu 3 priestupky.

n  Dňa 31. júla o 8.05 hod. bola hliadkou MsP nájdená osoba, po 
ktorej bolo vyhlásené pátrenie ako po nezvestnej osobe a následne 
bola odovzdaná na OO PZ Michalovce.
n  Toho istého dňa o 11.30 hod. hliadka MsP našla maloletú osobu, 
ktorá bez súhlasu opustila priestory psychiatrickej liečebne.
n  Dňa 7. augusta 08.00 hod. bol na oddelenie prijatý telefonický 
oznam o spadnutom mláďati bociana v nezakrytej šachte na Topo-
lianskej ulici. MsP vykonala prvotné úkony – upovedomila organi-
záciu, ktorá vykonala záchrannú akciu.

S mimoriadne veľkým záujmom sa stretávajú Špacirki po varošu. Mest-
ské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum pripravili toto podujatie pre 
všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac z histórie nášho mes-
ta. V piatok 10. augusta sa na Kostolnom námestí zišlo takmer päťdesiat 
záujemcov o netradičné poznávanie Michaloviec. Rozprávanie Dr. Mar-
tina Molnára zaujalo poslucháčov a prinieslo im veľa nových poznatkov 
o našom meste. Najbližšie stretnutie nadšencov histórie sa uskutoční 
v piatok 24. augusta so začiatkom o 17.00 hod. pri kaplnke na Hrádku.

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Z poslaneckých interpelácii
Informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na X. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
dňa 26. júna 2012.

PhDr. Jana CIBEREOVÁ, Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
1. Na základe upozornenia obyvateľov Sídliska Východ sa dotazujem TaZS, kedy 
označia bielymi čiarami parkovanie pred bytovými jednotkami A1, A2, A3, kde 
nedisciplinovaní vodiči parkujú tak, že zaberú aj dve parkovacie miesta. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
V súčasnom období prebieha značenie parkovacích miest vo vami spomínanej loka-
lite. Pokračovať budeme aj v ostatných častiach mesta, kde si to daný stav vyžaduje.
 2. Z dôvodu, že starí občania sídliska si nemajú kde sadnúť a porozprávať 
sa, sa pýtajú, či je pre mesto problémom osadiť lavičky pred každú bytovú 
jednotku, trebárs aj pod stromy, lebo len nejaké dve lavičky pred piesko-
viskom, kde by sa mali hrať deti, nestačia pre potreby okolitých bytoviek. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce: 
Sme toho názoru, že počet lavičiek na Sídlisku Východ je dostatočný. Nebráni-
me sa však osadzovaniu aj ďalších lavičiek v prípade záujmu občanov. Problém 
je v tom, že určitá skupina má záujem o osadenie, avšak iní obyvatelia toho isté-
ho domu sú zásadne proti. Navrhujeme, aby v spomínaných prípadoch vstúpilo 
do jednania s nami spoločenstvo bývajúcich a nie individuálne obyvatelia. 
 3. Ďalej tí istí obyvatelia sídliska upozorňujú na to, že chodník k VII. ZŠ 
a MŠ je plný psích extrementov. Z toho dôvodu sa pýtajú, či mesto v týchto 
priestoroch neuvažuje o vyhradení miesta na venčenie psov, aby aj majite-
lia psov mali svoj priestor a neznečisťovali okolie ostatným.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja:
Mesto v rámci stavebných úprav sídliskových plôch v súčasnom období na 
Sídlisku Východ v priestoroch pri chodníku k VII. základnej škole a mater-
skej škole neuvažuje s vyhradením miesta na venčenie psov. 

MUDr. František ZITRICKÝ:
Oprava nadjazdu priniesla so sebou nutné zmeny v organizácii dopravy. Aj z 
mojich osobných doterajších skúseností vyplýva, že veľa vodičov, neviem či už 
z nepozornosti alebo z nie celkom jednoznačného značenia, keď idú v sme-
re od Humenného na Sobrance, odbočia aj s kamiónmi smerom na nadjazd 
a  opakovane som bol svedkom, že potom prácne s návesmi otáčajú v tom ma-
lom priestore, nehovoriac už o osobných autách - tie nemajú až taký problém 
sa otočiť. Takže možno v spolupráci s dopravným inšpektorátom či by nebolo 
dobre sa vrátiť k tomu dopravnému značeniu a prípadne urobiť niečo, čo by 
zvýraznilo túto zmenu. Lebo hlavne zahraniční kamionisti majú problém sa 
vyrovnať s touto zmenou a potom sa otáčajú, blúdia a pod. 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja:
Dočasné dopravné značenie schvaľované pre potreby rekonštrukcie nadjazdu je po-
stačujúce. Bolo navrhnuté odborne spôsobilým projektantom v zmysle zásad pre 
používanie prenosného dopravného značenia schváleného ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií. Povoľujúcim cestným správnym orgánom je Krajský úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, nakoľko ide o komuniká-
ciu I. triedy európskeho významu.Problémy majú iba tí vodiči, ktorí jazdia tak pove-
diac po pamäti a nevenujú sa vedeniu motorového vozidla. Malá vyťaženosť pruhu 
od nadjazdu je práve zneužívaná vodičmi z dôvodu obídenia státia na červenú. 

pokračovanie v ďalšom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
Aj toto najľepši vešeľe še raz konči. Tak jak aj tricata ľetňa oľim-

pijada u Londiňe. Veľo vodi našo vislanci na Temže ňenamuciľi. 
Teraz každi na Slovensku, chto ma u zatku dziru, budze rozobirac 
pričini, čom tak malo medajlov našo z Londina domou priňešľi.

„Mižu“, pitam še sušeda Rašpeľa, „jaki ti maš na to svojo popatreňe?“ 
„Andriš, znaš, že jak športovec, choč už ľem bivali, mam, aľe šicko, 

co bi mi ci chcel povedzec, ta še do toho rošku pre tvuj prispevok u našich 
noviňkov ňezmesci. Tak jak na každej stavbe, tak i u šporce su bars bi-
zovne zakladi. U šporce to treneri i vihľedovače tich šichovňejšich mla-
dich ľudzi, co še chceju venovac športu. Trenerov malo, treba jich viško-
ľic, a to čim skorej, bo daľša oľimpijada u Rijodežaneru už o štiri roki. 
Dakedi bul sistem „richlovikrm“, dze za ňecale tri roki še zo šikovňejšich 
ľudzi viškoľili indžimiri, pravnici, co jich čim skorej trebalo tam, dze jich 
bul ňedostatok. Kadzijaki počitačovo treňiňgi bi mi vilučil, u 62-tim 
roku, na majstrovstvoch v Čile, kec me u fotbaľe skončili za Braziliju na 
II. mesce, treneroj Vitlačiloj stačilo pred zapasom hračom ľem teľo po-
vedzec, žebi daľi ľem o jeden gol vecej jak tamti. Vihľedovači talentov bi 
še maľi sustredzic hlavňe na diskoteki. Na tim stoľe dze najvecej fľaškov 
a malo pijanich, treba hľedac buducich boxerov, bo veľo zňešu. Chtori 
odchodza zos diskoteki medzi pošľedňima nad ranom, toti maju veľku 
vidrž – to su bizovňe buduci bežci na dluhi drahi.“

„Mižu, u sobotu 18. augusta, na Sidlisku Vichod na III. ročniku 
fotbalovoho turnaja bavjačov nad 50 roki zos tobu za Straňani sto 
perceňtňe počitame že nastupiš!“ (o 9.00 hod. pozn. red.)

„Andriš, bizovňe tam pridzem, ňeznam aľe, či nastupim, bo ja 
bars richli a tam mali hrišče!“

Športu zdar! Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Noví katolícki 
duchovní

Novým farárom – dekanom 
v rímskokatolíckej farnosti Na-
rodenia Panny Márie je Stanislav 
Pavúk (na snímke). Pochádza zo 
Stropkova a po kaplánskych zasta-
veniach v Košiciach, Prešove a Bar-
dejove prišiel do farnosti Ohra-
dzany, rodiska prvého košického 
arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. 
Po piatich rokoch dostal dekrét pre 
službu v našom meste a dekanáte.

Spolu s ním sa do centra Dol-
ného Zemplína, po dvoch rokoch 
spoločného pôsobenia vo far-
nosti Ohradzany, okr. Humenné, 
presťahoval aj nový michalovský 
kaplán Martin Gazdačko. Pochá-
dza z Rozhanoviec, diakonskú 
prax vykonával v Prešove. 

Prvým miestom pôsobenia 
sa stanú Michalovce pre diako-

na Lukáša Durkaja, pochádza-
júceho z Hencoviec pri Vranove 
nad Topľou. Vysvätený bol v jú-
ni tohto roku a v našej farnosti 
bude vykonávať diakonskú prax.

Keďže práca s ľuďmi ich napĺňa 
radosťou, nový dekan verí, že kú-
sok z tejto Božej radosti a útechy 
budú môcť sprostredkovať aj po-
čas pôsobenia v Michalovciach. 

nč

Pôrod s aromaterapiou
Pôrodná sála v michalovskej 

nemocnici je plne klimatizova-
ná a má pre rodičky pripravené 
tri nové elektricky ovládateľné 
polohovacie pôrodnícke kreslá. 
V rámci humanizácie pôrodu 
umožňuje vedenie oddelenia 
zmluvným gynekológom pokra-
čovať v starostlivosti o tehotné 
ženy aj počas pôrodu na pôrod-
nej sále. Rodičku môže počas pô-
rodu sprevádzať partner alebo iná 
blízka osoba. Samozrejmosťou je 
aj bezbolestný pôrod pomocou 
epidurálnej analgézie, ak si ho 
rodička vopred dohodne. V rám-
ci alternatívnych metód pôrodu 
je dnes súčasťou pôrodov polo-
hovanie rodičky, použitie fit lop-
ty, hydromasáž, muzikoterapia 
a pôrodné asistentky poskytnú 
mamičkám aromaterapiu podľa 
výberu. Na zabezpečenie kvalit-
nej starostlivosti v tehotenstve 
a počas pôrodu disponuje odde-
lenie kardiotokografickými prí-
strojmi na monitorovanie oziev 
plodu a ultrazvukovým prístro-
jom priamo na pôrodnej sále.

Od 1. augusta je možné zmier-
niť bolesť a tým aj urýchliť a uľah-
čiť priebeh pôrodu podaním 
Entonoxu. Je to bezfarebná zmes 
kyslíka a oxidu dusného bez zápa-

chu, ktorá sa vdychuje z tvárovej 
masky a ľudovo sa nazýva rajský 
plyn. “Oxid dusný znižuje vníma-
vosť bolesti, zvyšuje prah bolesti a 
okrem toho má uvoľňujúci a ľah-
ko upokojujúci účinok na rodič-
ku. Nástup účinku je veľmi rýchly, 
liek tlmí bolesť už po niekoľkých 
nádychoch,” uviedol primár gy-
nekologicko-pôrodníckeho odde-
lenia Stanislav Filkor. Oxid dusný 
pritom v tele rodičky nezostáva 
dlho a pre jej dieťa je neškodný.

Personál pôrodnej sály rutin-
ne odoberá na požiadanie rodič-
ky pupočníkovú krv a tkanivo 
pupočníka na uskladnenie /CEP-
TRA/ ako zdravotnú poistku pre 
dieťa do budúcich rokov života.

Oddelenie šestonedelia má 
okrem štandardných lôžok k dis-
pozícii aj nadštandardné jedno-
lôžkové  a dvojlôžkové izby.

O budúce mamičky je po-
starané aj pred samotným pô-
rodom. Oddelenie gynekológie 
a pôrodníctva realizuje certifi-
kovanú psychofyzickú prípravu 
na pôrod pod vedením pôrodnej 
asistentky. Kurzy pozostávajú 
z fyzickej a psychickej prípravy, 
prípravy partnera na sprevádza-
nie rodičky počas pôrodu a náv-
števy pôrodnej sály.

Slovenská únia sluchovo postihnutých 
v Michalovciach oznamuje širokej verejnosti, 
že od septembra 2012 otvára kanceláriu 
za účelom poskytovania poradenských 
služieb všetkým zdravotne postihnutým 
a špeciálne sluchovo postihnutým. 

Kancelériu nájdete na Okružnej ulici č. 3657 
– budova Strediska služieb škole v Michalovciach. 
Bližšie info:Valéria Mitrová, tel.: 0908 665 472, 
e-mail: vmitrova@gmail.com 
a nájdete nás aj na www.susp-michalovce.webnode.sk
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Kristián Koscelanský
Nela Baranová
Jakub Lechman
Michal Kolibaš

Xénia Pavlíková

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Radoslav Urban 
a Natália Čižmárová

Štefan Mokroluský
a Petra Cvejkušová

Mgr. Pavol Vavrek
a Ing. Veronika Juhosová

Ján Bartko
a Ing. Petra Varmeďová

Blahoželania

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať primárovi ortopédie 
NsP Štefana Kukuru v Michalovciach MUDr. Františkovi Farkašovi, 
zástupcovi primára MUDr. Jozefovi Šoltýsovi, 
anestéziologičke MUDr. Marte Tkáčovej, 
rehabilitačnej sestre Anne Gajdošovej, operačnému tímu, 
ako aj zdravotnému personálu oddelenia za starostlivosť, obetavý a láskavý 
prístup k pacientom počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.
Vyslovujem obdiv a poďakovanie za dosiahnuté výsledky v takej 
náročnej a dôležitej práci pre iných.

Pacientka Anna Kittanová

Milovníci vojenskej techniky a rekonštrukčných bojov z 2. svetovej 
vojny si 4. augusta prišli na svoje v priestoroch pred Vojenskou zota-
vovňou na Zemplínskej šírave. Mohli si tu pozrieť rekonštrukciu bojov 
o Krym z roku 1944. Skupina dvoch desiatok členov Klubu vojenskej 
histórie Čapajev v dobových uniformách zaujala návštevníkov akcie 
i náhodných turistov pútavou ukážkou. Zemplínska šírava sa na pol-
hodinu zmenila na Čiernomorsky záliv. Použitie pyrotechniky a streľ-
by z pušiek, samopalov či guľometov umocnili autentičnosť bojov. 
Po skončení ukážky si na svoje prišli mladší i tí skôr narodení streľbou 
zo zbraní, alebo spoločnou fotografiou s účinkujúcimi.

Mestské kultúrne stredisko
53. ROčNíK ZEMPlíNSKyCH SlÁVNOSTí
18. – 19. 8. 2012
sobota
16.00 hod.  Privítanka – „Špivaju vam jubilanci“   
 Klubovanka (Michalovce) 
 Užan (Lekárovce), Soľanka (Zbudza)
16.30 hod.  Sprievod folkloristov mestom
17.00 hod.  Hrajú a spievajú – Vranovski heligonkari
17.30 hod.  Klenotnicový program
 „Zašpivajme sebe, bi bulo vešelo...“ 
 účinkujú folklórne a spevácke skupiny
19.00 hod.  FS Jurošík (Michalovce)
19.30 hod.  FS Šarišan (Prešov)
20.30 hod.  vystúpenie rockovej skupiny SHANDY
 a ESTER z Prešova (tribúna Nám. slobody)  

nedeľa
15.30 hod.  Prijatie zástupcov súborov u primátora mesta
16.00 hod. Detský program „Oživené tradície“ 
 Jurošík, (Michalovce)
 Zemplínik, Zemplínček, (Michalovce)  
  Opincuta (Moldavsko)
 a Ondrík Novák (Pozdišovce) 
18.00 hod.  „HRAJÚ VÁM JUBILANTI“ 
 Hnojňaňe z Mihaľovec a ich hostia
20.00 hod.  Galaprogram II. FS Demižón – Strážnica (ČR)
 FS Zemplín (Michalovce) 
MICHAlOVSKÝ ORgAN
6. ročník organových koncertov, 23. 8. 2012 o 19.00 hod.
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
Massimo Nosseti – organ (Taliansko)
„ŠPACIRKy PO VAROŠU“
netradičné poznávanie Michaloviec
24. 8. 2012 o 17.00 hod., Hrádok kaplnka
PIETNy AKT KlADENIA VENCOV 
PRI PRílEžITOSTI 68. VÝROčIA SNP
28. 8. 2012 o 11.00 hod., pamätník na Bielej hore

Hvezdáreň 
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA
počas mesiacov júl a august, sú len na základe objednávky 
zo strany záujemcov, pozorovanie, alebo náhradný večerný program 
sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov

Výstavy
VlADIMíR lARIONOV (UKRAJINA)
autorská florentínska mozaika
do 31. 8. 2012, malá galéria MsKS

Program kina Centrum
23. – 26. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.
SVÄTÁ ŠTVORKA Premiéra
komédia ČR
Ondra aj Vítek, ktorí sú kolegami v zamestnaní, majú svoje ženy 
úprimne radi, ale zároveň obaja skryto túžia po manželke toho 
druhého. Akonáhle konečne nájdu odvahu si to priznať – a keď 
navyše vyjde najavo, že aj obe ženy sú na tom so svojimi citmi 
a túžbami podobne – je len otázkou času, kedy rokmi potlačova-
ná vášeň prepukne naplno...
Vstupné: 3,50 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

23. – 26. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 16.00 a 18.20 hod.
NESKROTNÁ                                           USA
animovaná dobrodružná komédia       2012
digitálna 3D projekcia
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 €
27. – 28. 8. pondelok, utorok 18.00 hod.
digitálna 2D projekcia
Vstupné: deti 3 € dospelí 4 €
Merida je impulzívna dcéra kráľa Fergusa 
a kráľovnej Elinor. Tí to s ňou rozhodne 
nemajú ľahké, keďže sa princezná nehodlá 
podriaďovať prastarým zvykom a tradíciám 
a má chuť vydať sa svojou cestou. 
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

27. – 28. 8. pondelok, utorok 19.40 hod.
VRÁSKy Z lÁSKy 2012
trpká komédia ČR
Ota je bývalý učiteľ a vo svojom veku má radu vrtochov, ktorými 
komplikuje život svojmu synovi. Teraz ho čaká náročná operácia 
a Ota sa rozhodne, že je ten správny čas na vyhľadanie niekoho, 
kto kedysi dávno veľmi ovplyvnil jeho život. Stretnutie s hereč-
kou Janou je ale trochu iné, ako si predstavoval. Aj tak táto vitál-
na dáma, ktorá sa nemieni vzdať svojho aktívneho života, znova 
zamotá jeho osud. Hrajú: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzoboha-
tý, Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Jiřina Jirásková, Taťjana Med-
vecká, Viktor Preiss, Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová, a.d. 
Vstupné: 3,50 € Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

30. – 31. 8. štvrtok, piatok o 19.30 hod. 
1. – 2. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
IRON SKy 2012
komédia, thriller FÍNSKO, NEMECKO, AUSTRÁLIA
V posledných chvíľach 2. svetovej vojny sa tajný nacistický program 
vyhol deštrukcii a ukryl sa na odvrátenej strane Mesiaca. Počas se-
demdesiatich rokov prísneho utajenia nacisti skonštruovali gigan-
tickú vesmírnu pevnosť s masívnou armádou lietajúcich tanierov. 
Vstupné: 3 €  Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

V rámci šiesteho ročníka 
Michalovského organu sa na 
sklonku júla v Bazilike Minor 
uskutočnil koncert mužského 
speváckeho zboru Svätého Ef-
réma z Budapešti. Zbor bol za-
ložený v roku 2002. Hlavným 
zameraním koncertu bola in-
terpretácia spevov autentických 
byzantských sakrálnych piesní.

Už v samotnom začiatku 
upútal pozornosť prítomných 
divákov nástup na vystúpenie. 
Podmanivý  sprievod, ktorý bol 
sprevádzaný úžasnými tónmi 
zvončekov. Aj počas vystúpenia 
sa v rôznych tóninách prejavi-
la zohranosť a precízny zvuk 
zvonkohier, ktoré podčiarkli vý-
nimočný spev mužského zboru.

Poldruhahodinový program 
zanechal v prítomných neopísa-
teľné emócie. Vystúpenie odmenili 
účastníci koncertu dlhotrvajúcim 
potleskom. Bol to naozaj krásny 
umelecký zážitok. Poďakovanie 
patrí predovšetkým MsKS Micha-
lovce za zorganizovanie podujatia 
a otcovi redemptoristovi Jurčenko-
vi, ktorý koncert uviedol a na záver 
poďakoval zboru za vystúpenie. 

V závere podujatia zaznela 
pieseň Mnohaja lita, blahaja lita 
ku ktorej sa spontánne pridali 
aj diváci, aby tak vyjadrili svoje 
poďakovanie účinkujúcim. Pri 
odchode z chrámu bolo najčas-
tejšie počuť: „Taký koncert ešte 
v Michalovciach nebol.“ 

J. G.

Mimoriadny koncert

Vo štvrtok 2. augusta 
zomrel vo veku 75 rokov 
najvyšší predstaviteľ 
Pravoslávnej cirkvi 
na Slovensku Jeho 
Vysokopreosvietenosť 
Ján.

Vladyka Ján, občianskym me-
nom Ján Holonič, sa narodil 29. ja-
nuára 1937 v Kravanoch, okres Tre-
bišov. V roku 1958 ukončil Pravo-
slávnu bohosloveckú fakultu v Pre-
šove, v tom istom roku bol vysvätený 
na diakona a neskôr na kňaza.

V máji 1983 sa stal michalov-
ským biskupom. Na tomto poste 
pôsobil viac ako 20 rokov. Po úmr-
tí arcibiskupa prešovského, metro-
politu Českých krajín a Slovenska, 
Nikolaja, mu bola vo februári 2006 
udelená hodnosť arcibiskupa. Vzá-
pätí ho Eparchiálne zhromaždenie 
Prešovskej pravoslávnej eparchie 
v Prešove zvolilo za arcibiskupa 
prešovského a Slovenska.

Jeho Vysokopreosvietenosť 
arcibiskup Ján oficiálne reprezen-
toval pravoslávnu cirkev v čes-
kých krajinách a na Slovensku vo 
viacerých patriarchátoch. Za svo-
ju obetavú prácu bol viackrát vy-
znamenaný radom svätých Cyrila 
a Metoda, radom svätého Sergeja 
Radonežského a inými ocenenia-
mi predstaviteľov miestnych cir-
kví a spoločenského života. 

V roku 2007 mu bola udelená 
Cena mesta Michalovce za kul-
túrny a duchovný rozvoj mesta.
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Zomrel arcibiskup Ján

Dňa 17. augusta 2012 sa dožíva náš otec

MichAl PetiAch 
80 rokov
Veľa zdravia, šťastia a lásky mu prajú dcéry 
Eva a Ľubica s rodinami

Dňa 19. augusta 2012 
oslávi krásne životné jubileum 85 rokov 

drahá mama, babka a prababka 

MáriA AndruSová
Všetko najlepšie k narodeninám, hlavne dobré 

zdravie praje dcéra Anna s rodinou, Ľudko 
a Ondrejko prababku za všetkých bozkávajú

Dňa 10. augusta 2012 sa dožila 85 rokov 
babička 

helenA tokárová
Život Ti dal všetko, čo Ti mohol dať, 
niekto Ťa potešil, niekto oklamal, 
no pred Tebou je ešte dlhá životná púť, 
na ktorej Ti prajeme – vždy šťastná buď.
zo srdca praje vnuk Miro s rodinou a Jana

Galéria mestského kultúrne-
ho strediska prezentuje v týchto 
dňoch tvorbu autora z Ukrajiny 
Vladimira Larionova. Ide teda 
o ďalšiu z expozícií, ktorá má 
medzinárodný charakter. Celá 
expozícia je zaujímavá vo svo-
jom prevedení. Ide o tzv. floren-
tínsku mozaiku. Obrazy, ktoré 
sú skôr realistické a odrážajú 
realitu prírody a krajiny, ale 
nie len tej. Expozíciu tvorí zo-
pár portrétov a tiež abstrakcia. 
Každé dielo je akoby pospájané 
formou mozaiky do ucelené-
ho tvaru, ktorý tak nadobúda 
svoju nemennú štruktúru časti 

krajiny, či farebného vtáčika, 
alebo portrétu. V súvislosti so 
zaujímavou technikou „pos-
kladania“ obrazu je zaujíma-
vejší fakt, že materiál s ktorým 
autor pracuje sa používa na 
stavbe. Ide teda o kameň a iné 
materiály, ktoré aj keď je pre ne 
charakteristický chlad, predsa 
naoko pôsobia plasticky a dajú 
sa „tvarovať“. Dielo teda nie je 
chladné, ale dýcha detailnosťou 
a nápadom, ktorý osloví a po-
teší. Spomínaná expozícia je 
verejnosti prístupná do konca 
augusta.

Ivana Mochorovská

larionov v galérii

Nedávno sa čitateľskej verej-
nosti predstavil Andrej Lorinc 
romantizujúcou historickou pró-
zou Osudové výstrely. Pútavou 
formou sprítomňuje udalosti 
17. storočia popretkávané dra-
matickými zvratmi, láskou, bo-
lesťou, vášňami, ktoré prežívali 
protagonisti príbehu na Vinian-
skom hrade a v jeho okolí.

Strhujúci dravý spád vývoja 
v čase kuruckých vojen v našom 
regióne ovplyvňuje grófsku rodi-

nu Staraiovcov, no dolieha svojou 
ťažobou predovšetkým na roľníc-
ky ľud. Autor je schopný, aj pros-
tredníctvom jemných psycholo-
gických postupov, odkrývať po-
hnútky, motívy ľudského konania.

Našu predstavivosť dopĺňajú 
i výborné ilustrácie Miroslava 
Capovčáka. Knihu vrele odpo-
rúčame všetkým, ktorí majú radi 
históriu Zemplína, jeho prírodu, 
pôsobivé rozprávanie.
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Nad novou knihou 

Mamičky, rodičia, 
ale aj všetci ostatní 
sa môžu zapojiť do 
hodnotenia slovenských 
„baby friendly“ 
toaliet. Facebookový 
projekt Wécko hliadka 
odštartoval 10. júla 
svojím druhým ročníkom 
a mapuje aj wécka 
v regióne Michalovce. 

Tento internetový sprie-
vodca prináša všetkým, ok-
rem informácií o stave WC, aj 

možnosť vyjadriť sa k ich kva-
lite. Tie najlepšie WC navyše 
získajú špeciálnu samolepku a 
naprázdno nezostanú ani hod-
notitelia. Tešiť sa môžu na milú 
pozornosť. 

Wécko hliadka nezabudla 
ani na pomoc chorým deťom 
a tak zapojením sa do jej aktivít 
podporíte občianske združenie 
Červený Nos. Minulý rok sa 
pridalo viac ako 2 500 fanúši-
kov, ktorí ohodnotili takmer 
450 zariadení. Koľko nás bude 
tohto roku? Viac info na: http://
www.facebook.com/wecko.
hliadka.

Oznámkujte WC!
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Alexander Guguľ, 63-ročný
Vincent Tóth, 74-ročný
Ján Sopko, 79-ročný
Mária Sabová, 90-ročná

Mária Danková, 80-ročná
Anna  Šedivá, 77-ročná

Albín Kotlárik, 82-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	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom. 

Informácie na tel. č.: 0948 032 666
n	Predám priestranný, poschodový RD s krásnou záhradou 

v lukratívnej oblasti pri Bielej hore. RK nevolať.  
Tel.: 0907 481 514

n	Ponúkam do prenájmu 2-izbový tehlový byt s balkónom. Byt 
je po kompletnej rekonštrukcii. Nachádza s na 1/2 poschodí 
bez výťahu. Výmera 59 m2. Prislúchajú k nemu aj 2 pivnice. 
Voľný od 1. septembra 2012. Tel.: 0948 601 760

n	Kúpim 1-izbový byt s balkónom – Ulica Martina Rázusa, 
Ulica Štefánikova, Ulica okružná, Ulica humenská cesta.  
Tel.: 056 642 2652

n	Predám pozemok v Remetských Hámroch – výmera 
2 650 m2. Možné napojenie na inžinierske siete.  
Tel.: 0903 496 466

n	Predám les – 1,5 ha v Remetských Hámroch.  
Tel.: 0903 496 466

n	Predám garsónku na Ulici J. Švermu, Michalovce.  
Cena 20 000 €. RK nevolať. Tel.: 0902 108 157

n	Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v Michalovciach.  
Tel.: 0949 361 459

n	Predám alebo prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach,  
2. poschodie, 72 m2, teplý, slnečný. Tel.: 0908 412 706

n	Predám, prenajmem zrekonštruovanú garsónku.  
Tel.: 0918 199 228

Rôzne
n	Oznamujeme všetkým hudobníkom, že bola otvorená nová 

predajňa hudobných nástrojov – Hudobný nástroj, s. r. o.  
v Michalovciach na Ulici M. Gorkého 2957/5  
(ulica, na ktorej bolo kino Mier). Tel./fax: 056 642 3392

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, 0907 546 365
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V) 

s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166
n	Predám zrno z tohtoročnej úrody. Cena dohodou.  

Tel.: 0908 266 649
n	Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielo-

fialovej farebnej kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa 
priestoru. Jeho súčasťou je aj veľká skriňa, poličky a písací 
stôl. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

n	Predám koberce v dobrom stave 4,50 €/ks. Tel.: 0918 174 709
n	Predám bicykel s prehadzovačkou – zachovalý.  

Cena dohodou. Tel.: 0918 174 709

Služby
n	Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane 

miezd a daňového priznania fyzických aj právnických osôb. 
Tel.: 0910 896 999

vypisujú výberové konanie na obsadenie funkcie: 
riaditeľ spoločnosti s ručením obmedzeným 
Služby mesta Michalovce
(riaditeľ je zároveň jedným z konateľov spoločnosti)

Názov zamestnávateľa: 
Služby mesta Michalovce, s.r.o, Partizánska 23, 071 01 Michalovce

Kvalifikačné predpoklady: 
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
b) prax minimálne 8 rokov, z toho v riadiacej činnosti minimálne 3 roky 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
b)  bezúhonnosť (uchádzač nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin) 
c)  spracovať návrh podnikateľského zámeru rozvoja organizácie Služby mesta 

Michalovce, s.r.o.
d)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom 
e)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
e)  podnikateľský zámer rozvoja organizácie Služby mesta Michalovce, s.r.o.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 10. 9. 2012, (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) adresa: Služby 
mesta Michalovce, s.r.o. Partizánska 23, 071 01 Michalovce s označením “Výberové 
konanie riaditeľ SMM, s.r.o. – neotvárať”. 

Poznámka: Výberové konanie slúži ako podklad pre konateľov spoločnosti 
na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorého predložia na schválenie Valnému 
zhromaždeniu SMM, s.r.o. Výsledok výberového konania nie je pre valné zhro-
maždenie záväzný. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci 
podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas SMM, s.r.o. 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového 
konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné 
údaje SMM, s.r.o. archivované.

Konatelia spoločnosti 
služby mesta Michalovce, s.r.o. 

Jeden rok je krátka doba zabudnúť, 
že je to už navždy, 

čo nás dňa 15. augusta 2011 opustil drahý 
manžel, otec, brat a dedko 

Mudr. MichAl eľko
Venujte mu s nami tichú modlitbu.

manželka, deti s rodinami

Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
S bolesťou v srdci si dňa 18. augusta 
pripomenieme 20. výročie smrti milovaného 
manžela, otca a dedka 

tiBorA GrofikA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.
spomína manželka s rodinou

Spomienky

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný 
vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.

Dňa 23. augusta 2012 uplynie päť rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a brat 

MilAn Černák
s láskou a úctou spomínajú manželka, synovia 

Milan a Peter a sestra Marta

Dňa 13. augusta 2012 uplynul rok od chvíle, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko 

Ján SABol
Za tichú spomienku všetkým ďakujeme.
s láskou v srdci spomínajú manželka Mária, 
syn Marián a dcéra Jana s rodinami

Dňa 29. augusta 2012 uplynú tri roky, 
kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 

otecko, dedko, brat a švagor 

JurAJ ŠeBA
Zanechal nám v duši veľkú bolesť. 

S láskou stále na neho spomíname.
smútiaca rodina

Futbal
MFK ZEMPlíN – PARTIZÁN BARDEJOV
II. liga mužov – 5. kolo, 18. 8. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZEMPlíN B – TJ VEĽKÉ REVIŠTIA
IV. liga mužov – 5. kolo, 19. 8. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZEMPlíN B – FK BODVA MOlDAVA N/B
III. LS/MD U18, U16 – 5. kolo, 19. 8. 2012, 10.00 hod. a 12.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFK ZEMPlíN – ŠK FUTURA HUMENNÉ
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 3. kolo, 25. 8. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK ZEMPlíN – MFK SNINA
I. LMŽ VA/ MŽVB U13, U12 – 2. kolo, 21. 8. 2012, 
12.00 hod. a 13.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK ZEMPlíN – SlAVOJ TREBIŠOV
I. LMŽ VA/ MŽVB U13, U12 – 4. kolo, 26. 8. 2012, 
9.00 hod. a 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TJ SOKOl MOčARIANSKA – OCŠK POZDIŠOVCE
II. B trieda mužov ObFZ – 4. kolo, 26. 8. 2012, 16.00 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758
AFK TOPOĽANy – TJ DRUžSTEVNíK lOžíN
III. B trieda mužov ObFZ – 2. kolo, 26. 8. 2012, 16.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0907 585 141
AFK TOPOĽANy – OFK BIEl
IV. liga dorast – 3. kolo, 18. 8. 2012, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0907 585 141
III. ROčNíK MICHAlOVSKÝCH MAJSTROVSTIEV 
VO FUTBAlE HRÁčOV NAD 50 ROKOV
VII. ZŠ, 18. 8. 2012, 9. 00 hod. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0908 322 342

Tenis
MICHAlOVSKÁ TENISOVÁ lIgA VETERÁNOV 
X. ročník II. časť: SZŠ – Family 15. kolo, 18. 8. 2012, 16.00 hod. 
Partizánska 1, R+R – voľno, Family – GPH 16. kolo, 21. 8. 2012, 
16.00 hod. Partizánska 1, Enel – Lobax 16. kolo, 22. 8. 2012 
18.00 hod. Hviezdoslavova 7, R+R – SOŠT 23. kolo, 23. 8. 2012, 
16.15 hod. Masarykova 1, SZŠ – Minimax 16. kolo, 25. 8. 2012, 
16.00 hod. Partizánska 1, TK Sobrance – voľno, Enel – TK Sob-
rance 17. kolo, 29. 8. 2012, 18.00 hod. Hviezdoslavova 7, R+R 
– Family 17. kolo, 30. 8. 2012, 16.15 hod Masarykova 1, Lobax 
– Minimax 17. kolo, 30. 8. 2012, 16.00 hod. Partizánska 1.
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

Hádzaná
XIX. ROčNíK MEMORIÁlU TOMÁŠA JAKUBčA
Chemkostav Aréna, medzinárodný turnaj žien, 18. – 19. 8. 2012
Účastníci: Veszprém, Kluž, Olomouc, Michalovce 
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0903 411 449

Streetball
IV. ROčNíK MICHAlOVSKÉHO lETNÉHO STREETBAllU 
VIII. ZŠ, 18. 8. 2012, 8.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť, 
ale prišla chvíľa, keď musel do večnosti ísť.
S hlbokým zármutkom si pripomíname 
3. výročie, keď nás opustil otec, manžel, 
syn, brat 

Adrián kAkArA
s láskou spomínajú syn, manželka, 
rodičia, brat, sestra

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, 
ostala len spomienka a žiaľ.

Dňa 9. augusta uplynuli 3 roky od smrti milovanej 
manželky, mamky, dcéry, sestry, tety a švagrinej 

ľuBky PAláGyioveJ 
rod. Chvostaľovej

s láskou spomínajú manžel, syn, mama, 
svokrovci, švagriná a sestra s rodinou

sobota 18. 8. 2012 o 8.00 hod.
v areáli Základnej školy P. Horova, 
Ulica kpt. Nálepku 16
prihlášku, pravidlá a podmienky registrácie 
nájdeš na 
www.1bkmi.sk


