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Plesová sezóna je v plnom prúde. V našom meste ju 11. januára otvoril 6. reprezentačný ples mesta Mi-
chalovce, ktorý sa tentokrát konal v reštaurácii Zlatý bažant. Viac ako 140 hostí zabával celý večer svo-
jim neopakovateľným humorom moderátor Michal Hudák. Súčasťou programu boli aj noblesné tanečné 
kreácie michalovskej tanečnej školy Grácia, do tanca hrala hudobná skupina Q 16 a cimbalová muzika 
Kandráčovci. Hlavnou hviezdou programu bol charizmatický Pavol Hammel.  

Na základe mnohých klad-
ných ohlasov vieme, že geomapu 
využíva veľa obyvateľov mesta, 
pracovníci mestského úradu, 
ale aj užívatelia z iných miest, 
a to pre vyhľadávanie informá-
cií, adries, katastrálnych údajov, 
meranie vzdialeností, plôch... 
Posledná veľká aktualizácia mapy 
priniesla zmeny nielen vo vzhľa-
de a usporiadaní objektov, ale 
najmä v možnostiach zobrazenia 
a vyhľadávania. Ako podkladová 
mapa slúži jednak polohopisná 
mapa, ale aj ortofotomapa, pri-
čom si užívateľ môže zvoliť plynu-

lý prechod medzi nimi. Súčasne 
si môžete zvoliť katastrálnu mapu 
so zvoleným mapovým podkla-
dom s rôznou transparentnosťou 
podkladu. Ak si užívateľ zobrazí 
katastrálnu mapu na oficiálnom 
katastrálnom portáli SR, ťažko 
sa zorientuje v čistej katastrálnej 
mape bez podkladu. V našej mape 
si môžete zobraziť reálny priestor 
pod parcelami, čo je veľká výhoda 
tejto mapy. Novou funkcionalitou 
sú aj informácie získané kliknu-
tím myši. To znamená, že ak v ka-
tastrálnej mape klikneme na par-

celu, zobrazí sa okno s podrobný-
mi údajmi o výmere, vlastníkoch, 
druhu pozemku, či nehnuteľnosti 
danej parcely.

Posilnené boli tiež možnosti 
vyhľadávania. Mapa umožňuje 
vyhľadať nielen ulice, resp. kon-
krétne adresy s orientačnými 
číslami, ale aj vyhľadávanie v ka-
tastrálnej mape v jednotlivých 
katastroch mesta v registroch 
parciel C a E, pričom vyhľadaná 
parcela sa v mape farebne zobra-
zí. Aktuálnu časť mapy si môže 
užívateľ už aj vytlačiť so zvole-
ným nadpisom a komentárom. 

Samozrejmosťou je zmena veľ-
kosti a priblíženie mapy, ovláda-
nie zobrazovania myšou, legenda 
pojmov a piktogramov, meranie 
dĺžok a plôch s vysokou presnos-
ťou na základe mierky 1:5 000. 
Autorizovaný prístup prihláse-
ním do geografického informač-
ného systému ponúka uľahčenie 
práce pracovníkom MsÚ v oblas-
ti daní, majetku mesta, dopravy. 

Polohopisná mapa sa aktuali-
zuje pri ukončení stavieb zapra-
covaním porealizačných geomet-
rických zameraní. Katastrálna 

mapa sa aktualizuje raz za polrok 
na základe dodaných údajov 
z katastrálneho úradu. V prvom 
polroku 2013 chystáme aj novú 
aktuálnu ortofotomapu. Sním-
kovanie mesta sa uskutoční na 
jar 2013. Súčasne chceme sprís-
tupniť ďalšie informácie v oblasti 
mestskej dopravy, povolených 
prekopávok v meste, plánujeme 
aj ďalšie vrstvy a užitočné infor-
mácie prepojené s mapou mesta. 

Súčasťou mapy je možnosť 
pripomienkovať ľubovoľné mies-
to na mape, stačí zvoliť nástroj 
Vložiť pripomienku a kliknúť na 

konkrétne miesto na mape, čoho 
sa pripomienka či doplnok týka. 
Preto prosíme občanov a užívate-
ľov mapy, ak v nej nájdu nepres-
nosti, aby nám ich pomáhali od-
straňovať aj týmto spôsobom.

Veríme, že užívatelia ocenia 
všetky novinky na geografickom 
mapovom portáli. Privítame aj 
ďalšie podnety, čo v mapových 
podkladoch mesta chýba, zaslané 
na adresu webmaster@msumi.sk. 
My ale už teraz pripravujeme ďal-
šie vylepšenia a novinky.

RNDr. Jana Machová

GeoGrafický informačný 
portál v novom šate

výstava fotografií 

mikuláša
Jacečka
fotograf 

Zemplína a tatier
 

do 28. februára 2013 

v Zemplínskom múzeu

michalovská nemocnica 
s novým vedením

„Michalovská nemocnica sa 
snaží neustále zlepšovať posky-
tovanú zdravotnú starostlivosť. 
Preto verím, že spoločne s celým 
kolektívom budeme pokračovať 
v tomto úspešnom smerovaní,“ 
povedal nový riaditeľ. 

Doterajší riaditeľ MUDr. Ľu-
bomír Rohoň zostáva členom 
vedenia nemocnice v pozícii 
nevýkonného riaditeľa a svoji-
mi bohatými skúsenosti bude 
veľkým prínosom pre svojich 
kolegov. Vedenie ďalej posilní 
aj MUDr. Peter Rovder v pozícii 
námestníka pre liečebno-pre-
ventívnu starostlivosť a MUDr. 
Marián Jenčík ako námestník 
pre rozvoj.

MUDr. Tomáš Sieber svoju 
odbornú prax začínal v Nemocni-
ci s poliklinikou Topoľčany. V ro-
koch 1993 až 2005 pôsobil v spo-
ločnosti OLYMPUS SK, s.r.o. na 
rôznych postoch. Svoje obchodné 
a manažérske zručnosti ďalej roz-
víjal ako výkonný riaditeľ v CAM-
PI, s.r.o. Počas 5 rokov v tejto 
spoločnosti vybudoval komplexné 
riadenie a reportingový systém. 
V roku 2011 zastával post pred-
sedu predstavenstva a generálne-
ho riaditeľa vo Východosloven-
skom onkologickom ústave. Svoje 
schopnosti mal možnosť aplikovať 
aj ako riaditeľ Univerzitnej ne-
mocnice L. Pasteura v Košiciach, 
kde pôsobil do apríla 2012.          ts

Mestské kultúrne stredisko
vyzýva všetkých svojich 

klientov k prevzatiu

knižných 
titulov 

Z antikvariátu 

do 10. februára 
z dôvodu reorganizácie 

Bližšie informácie: 
tel.: 642 35 02

Zápis prvákov sa začal

Mestské zastupiteľstvo určilo 
školské obvody pre jednotlivé 
školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Rodič má však právo 
na výber školy pre svoje dieťa aj 
podľa zamerania, ktoré škola po-
núka. O zápise potom rozhodne 
riaditeľ školy s ohľadom na kapa-
citné možnosti. 

Zápisy sa konajú v pracov-
ných dňoch na riaditeľstvách 
jednotlivých základných škôl. 
K zápisu je potrebné priniesť ob-
čiansky preukaz rodiča (zákon-
ného zástupcu) a rodný list dieťa-
ťa. V prípade, že dieťa má nejaký 
zdravotný problém, je potrebné 
predložiť aj doklad od lekára. Aj 
v prípade, keď sa predpokladá, 
že dieťa bude mať odklad povin-
nej školskej dochádzky rodič ho 
musí zapísať  do školy v stanove-
nom termíne a až po príslušnom 
vyšetrení rozhodne Centrum 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie o jeho 
odklade plniť povinnú školskú 
dochádzku.

Podľa aktuálneho stavu evi-
dujeme 354 detí s trvalým poby-

tom v meste Michalovce, ktoré 
by mali byť zapísané na povinnú 
školskú dochádzku. Pre porov-
nanie, v minulom roku to bolo 
357 detí. V skutočnosti však bolo 
v predchádzajúcom roku zapísa-
ných na základné školy 430 detí, 
čo znamená, že približne 70 – 80 
detí bolo zapísaných z blízkych 
obcí. Obdobný stav sa dá očaká-
vať aj v tomto roku.

Školy pri zápise prvákov or-
ganizujú rôzne akcie so sprie-
vodným programom, ktorým sa 
usilujú zaujať nastávajúcich prvá-
čikov a predstaviť zameranie ško-
ly. Bližšie informácie o školách 
môžete získať na internetových 
stránkach škôl a na stránke mesta 
pod základnými školami.

Radi by sme požiadali rodi-
čov o dodržanie termínu zápisu 
dieťaťa do školy, aby vedenie ško-
ly malo k dispozícii informácie 
o počte žiakov a následne o poč-
te tried, ktoré sa vytvoria. Tieto 
sú základným predpokladom pre 
prípravu organizačnej štruktúry 
školy pre nový školský rok. 

ivpa

nemocnica s poliklinikou š. kukuru michalovce má nového generálneho 
riaditeľa. Stal sa ním mUDr. tomáš Sieber, ktorý pôsobil v pozícii 
projektového manažéra v spoločnosti Svet zdravia, a.s.

mapové podklady mesta na stránke http://michalovce.web-gis.sk 
prístupné z úvodnej stránky portálu mesta www.michalovce.sk pod názvom 
Geomapa – adresy a parcely boli podstatne vylepšené, aktualizovali sme 
predchádzajúcu verziu o nové možnosti a funkcionality pre užívateľov. 

na základných školách sa začal zápis prvákov 
pre školský rok 2013/2014. Zápis potrvá 
do 15. februára. mesto michalovce má schválené 
platné všeobecne záväzné nariadenie o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách a tiež 
vZn o školských obvodoch.

o Svete zdravia
Spoločnosť Svet zdravia, a.s., 
je prevádzkovateľ 8 nemoc-
níc v košickom, prešovskom 
a trenčianskom samospráv-
nom kraji, ktorých spádová 
oblasť predstavuje 631 tisíc 
obyvateľov. Ide o nemocnice 
v mestách Humenné, Svidník, 
Spišská Nová Ves, Rožňava, 
Trebišov, Michalovce, Parti-
zánske a Vranov nad Topľou. 
Minulý rok ukončila skupina 
Svet zdravia s prevádzkovou 
stratou 2,3 mil. eur, za prvý 
polrok tohto roka dosiahla 
prevádzkový zisk 0,4 mil. eur.

internetové stránky škôl:
Zš t. J. moussona • www.zsmoumi.edupage.org
Zš, Ul. J. švermu 6 • www.zssvermumi.edupage.org
Zš, Ul. moskovská 1 • www.zsmosmi.edupage.org
Zš, Ul. komenského 1 • www.zskommi.szm.com
Zš, Ul. školská 2 • www.5zs.sk
Zš, Ul. okružná 17 • www.zsokrumi.edu.sk
Zš, Ul. krymská 5 • www.zskrymmi.edupage.sk
Zš p. Horova • www.zsphorova.sk



�

Dobré rozhodnutie je dôležité pri každom životnom kroku. Má vý-
znam pre život i budúcnosť v každom čase. 

V tomto období hlavne pre deti, ktoré dosiahnu práve tento rok vek 
6 rokov. Od polovice januára do polovice februára vyplýva pre ich rodi-
čov povinnosť zapísať ich na niektorú zo základných škôl na území svojho 
trvalého bydliska. Práve to je veľmi dôležitým rozhodnutím pre život bu-
dúceho školáka. Najbližších deväť rokov bude vyrastať v prostredí, ktoré 
ho bude nielen vzdelávať, ale ovplyvňovať jeho výchovu a vývoj. Pre ro-
dičov nastáva zodpovedná úloha. Vybrať školu, ktorá splní ich kritériá 
a predstavy. Prirodzenou povinnosťou rodičov je zaujímať sa o prostre-
die, v ktorom sa ich dieťa vzdeláva. V tomto procese je preň veľmi dôležitá 
práve ich pomoc. Nemenej dôležitú úlohu zohrávajú i vlastné skúsenosti, 
referencie, komunikácia školy s okolím, dostupnosť, prostredie, či mož-
nosti športového vyžitia a iné rozvojové aktivity. Mesto ako zriaďovateľ 
škôl venovalo v poslednom období zvýšenú pozornosť rekonštrukcii škôl 
a školských zariadení. Týmto krokom školy spĺňajú čo najlepšie podmien-
ky nevyhnutné pre kvalitný pedagogický proces. Pobyt detí v škole bude 
takto komfortnejší i z pohľadu podmienok pre vyučovací proces. Aj rozví-
janie športových a iných školských vyučovacích procesov a klubov mláde-
že prispieva k tomuto cieľu. Na území mesta niet školy, ktorá by nespĺňala 
tieto kritériá pre kvalitný vyučovací proces. Kapacita škôl ponúka mož-
nosti i pre zápis detí z okolia Michaloviec. Ich rodičia prichádzajú za prá-
cou do mesta. Je teda prirodzené, že deti môžu chodiť do školy s nimi. 
Naviac máme na niektorých školách triedy so špecializáciou na niektorý 
druh športu či iného kultúrneho a spoločenského zamerania. 

Úprimne nás teší záujem rodičov o zápis na mestské základné školy. 
Každé dieťa má právo a istotu garancie zápisu na území rajónu mesta. 
Mesto garantuje rajonizáciu pre zápis detí do prvého ročníka. Dovoľte mi 
popriať všetkým dobré rozhodnutie pre budúce vzdelávanie vašich detí. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Zápis do školy

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.

z pirka Andriša zo Straňan
Všadzi jednak u tich našich dňešňich časov. Dze še ľem čľevek pohňe, 

ňedajbože aj zos svoju nakupnu tašočku, všadzi ľem jedna a tota pitňa 
skutočnojsc – zdražovaňe. Zato, kec mi običajni varoščaňe še dozname, 
že našo autobusi toho roku ňezdražeju, aľe aňi ňezlacňeju, choľem kus še 
nam odľechči, bo u zadňej žebňi ňemušime hľibši šmatrac. A kec me už 
kolo tich autobusoch, co še tika kulturi cestovaňa u ňich, veľo še gu dob-
romu zmeňilo. Pan Vojtech Necela, šečovski rodak mal kolo kina Mier 
aj perši autobus co chodzil jak ľiňkovi z Michaľovec do Košic. Odtedi už 
preceklo bars veľo vodi u našim Laborcu. Bulo mi – po slovensky poviem: 
,,Veľkou cťou“, že som gu ňomu jak mladňak nastupil do kancelarňi, 
už štatnej, do zamestnaňa. Mudri, inteľigentňi čľevek, u tich časoch mal 
Citroen , co ho much dzvihnuc zo žemi na 20-cec centi. Umar u visokim 
veku u Košici. Na tich daľšich autobusoch, zos tich peršich mi chodzil jak 
škoľar z Mihaľovec do Košic začatkom 60-tich rokov. Každi šofer mal 
svojoho sprevodcu. Aj še zapociľi, ľudze še ňemesciľi do autobusu, zvon-
ka jich dnuka driľaľi, žebi še aj voňi segiňe dajak dostaľi dnuka. Dvoch 
zos ňich, Michalov, sebe do dňeška pametam. Jeden zos Tarhoviš, kus še 
zajakaval, druhi zos Šviňici. Tot kec mi chočkedi išľi z Košic, a kec bul 
lačni, stanuľi me pred joho domom, pošol domu, najid še, ľudze u au-
tobuše bez natrasaňa žedľi posni rohľik a po par minutou a drahi pres 
Dargov zastaľi u Sešovcov. Zastavka bula pred terajšim varošskim ura-
dom, pred karčmu, starši ľudze ju znaju – išlo še tak dnuka dolu scho-
dami. Sprevodca zahlašil: ,,15 minut prestavka!“ Šofer zos sprievodcom 
še začaľi dnuka osviežovac, pivo – rum, pivo – rum, pridaľi še aj ďalši 
chlopi zos autobusu. Po 3/4 hodziňe už do karčmi prišľi aj nervozni ženi 
zos autobusu, reku, chlopi potce už žebi me za vidna prišľi do Mihaľovec. 
Išče dakus potrimalo, bo sprevodca co ňedal ľistki aňi polovku ľudzom 
u autobuše, išče mal na ruma zvišňi. Vidzice, našo mladňaci, co dňeška 
še vožice u našich vetracich atobusoch, o jaki zažitky sce prišľi. 

,,Mižu“, pitam še henadi sušeda Rašpeľa, ,,je čas šeľijakich plesov, 
jaki zos ňich ši už toho roku absolvoval?“ ,,Ňijaki Andriš. Žena je už 
na ňich naladzena, aľe ja ičše doteraz ňenašol čľeveka, chtori bi mi 
prišol pri tancu nohi prekladac.“ ,,Znaš co, Mižu, na druhi rok, kec 
dožijeme pľesovu sezonu, založime ,,pľes prekladačov nohov“ a joho 
nulti ročňik začňeme na rehabilitačnim oddzeľeňu u našim špitaľu, 
dze chodza cvičic chlopi po zlomeňinoch nohov. A ženi na ňoho ľem 
taki puščime, co nad pupkom budu mac ľem 3 centi obľečeňa.“

Co še ňestalo, može še stac, šicko dobre, mojo rodaci.

Mestský úrad v Michalovciach, v súlade s VZN č. 145/2012, 
ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2013, týmto zverejňuje 
možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné prís-
pevky – dotácie z rozpočtu mesta.

Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári. Je k dispozícii na 
odbore informatizácie a grantov a na internetovej stránke mesta 
www.michalovce.sk. Úplné informácie s potrebnými formulármi 
nájdete na stránke mesta v časti: Samospráva – Dotácie mesta.

Odporúčame žiadateľom, aby si pred vyplnením formulára 
pozorne naštudovali pokyny na vyplnenie formulára žiadosti 
a venovali pozornosť potrebným prílohám žiadosti.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2013. 
V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pe-
čiatky. Žiadosti podávajte na: Mestský úrad Michalovce, Odbor in-
formatizácie a grantov, Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalov-
ce. Bližšie informácie: Ing. Anna Tomanová, tel.: 056/6864 185, 
e-mail: anna.tomanovasumi.sk.

aktivity primátora
24. 12.  účasť na polnočnej bohoslužbe v rímskokatolíckom kostole
25. 12.  účasť na sviatočnej bohoslužbe v gréckokatolíckom chráme
25. 12.  účasť na vianočnom koncerte speváckych zborov 
 Pro musica a Magnólia
26. 12.  účasť na bohoslužbe v evanjelickom kostole
28. 12.  účasť na bohoslužbe a otvorení futbalového turnaja 
 Košickej gréckokatolíckej eparchie v Chráme zoslania
 Ducha Svätého pri kláštore redemptoristov
29. 12.  účasť na otvorení futbalového turnaja rozhodcov 
 a delegátov Východoslovenského futbalového zväzu
31. 12.  účasť na Silvestrovskej vernisáži v Zemplínskom múzeu
31. 12.  účasť na súťaži vo vystreľovaní zátok zo šampanského
31. 12.  zapálenie vatry zvrchovanosti a novoročný prípitok 
 na námestí
1. 1. účasť na novoročnej bohoslužbe v kostole reformovanej cirkvi
2. 1.  novoročné stretnutia so zamestnancami Mesta
4. 1.  prijatie zástupcov družstiev kvalifikačného turnaja 
 v hádzanej mužov do 21 rokov
4. 1.  otvorenie Plesu študentov
6. 1.  zastúpenie mesta na bohoslužbe v pravoslávnom chráme 
7. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami Denného 
 kombinovaného stacionára
8. 1.  privítanie prvého novorodenca – Michalovčana 
 narodeného v roku 2013
8. 1.  účasť na zasadnutí OR Slovenského zväzu zdravotne 
 postihnutých
9. 1.  novoročné stretnutia so zástupcami vedení ZŠ a MŠ
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
10. 1.  novoročné stretnutia so zástupcami vedení ZŠ a MŠ
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
11. 1.  účasť na 6. reprezentačnom plese mesta Michalovce
12. 1.  zastúpenie Mesta na Plese hasičov
14. 1.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
15. 1.  prijatie zástupcov Asociácie silných mužov
15. 1.  rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti COOP Jednota
19. 1.  reprezentácia mesta na Plese športovcov
20. 1.  účasť na slávnostnom otvorení podujatia VÚC 
 Terra incognita v Košiciach
20. 1.  zastúpenie mesta na otváracom ceremoniáli EHMK 
 v Košiciach
21. 1.  porada primátora
22. 1.  rokovanie mestskej rady
24. 1.  účasť na otvorení veľtrhu turistického ruchu Slovakiatour  
 v Bratislave
26. 1.  zastúpenie mesta na Plese Zemplínčanov v Bratislave

Z poslaneckých interpelácií
na Xiii. zasadnutí mestského zastupiteľstva 
michalovce, ktoré sa uskutočnilo 14. 12. 2012, 
interpelácie predložil poslanec ing. Jaroslav 
kapitan v tomto znení:
1. Obyvatelia Sídliska SNP sa na mňa obrátili s požiadavkou, či by 
nebolo možné urýchliť opravu lávky cez rieku Laborec. Pomohlo 
by to všetkým obyvateľom, ale najmä mladým mamičkám pri pre-
súvaní sa s detským kočiarikom.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Poškodenie lávky cez rieku Laborec a prípadné neodborné zásahy do 
nej môžu vážne ohroziť bezpečnosť obyvateľov. Tiež samotný cha-
rakter tohto druhu stavby a súčasné poveternostné podmienky nám 
nedovoľujú urýchlenú opravu. Preto sme vyzvali odborníkov v danej 
oblasti na vypracovanie odborného stanoviska. Až následne bude 
možné pristúpiť k potrebnej oprave.

2. Na Sídlisku SNP býva pomerne veľa mladých rodín s malými 
deťmi. Pýtam sa, či sa neuvažuje so zriadením materskej školy 
a zdravotného strediska?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Momentálne Mesto nemá vo svojom ani v dlhodobejšom pláne roz-
voja výstavbu ďalšej materskej školy v meste, a teda ani v tejto lokali-
te. Rovnako tak ani zdravotného strediska. Máme osem materských 
škôl, ktorých je zriaďovateľom Mesto a sú tu aj cirkevné materské 
školy. Tento počet je postačujúci, dokonca v materských školách, 
ktorých zriaďovateľom je Mesto, sú ešte voľné kapacity. Aj napriek 
tomu, že chápeme požiadavku občanov, aby bolo takéto zariadenie 
bližšie k miestu bydliska, mesto si takúto investíciu nemôže dovoliť. 
Ani z dlhodobejšieho hľadiska zatiaľ o výstavbe materskej školy ani 
zdravotného strediska v tejto lokalite neuvažujeme.

Zasadnutie mestskej rady 
v michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo 22. januára 
v zasadačke rady na 
mestskom úrade, sa 
zaoberalo nasledujúcimi 
materiálmi.

Správu o kontrole využíva-
nia verejného priestranstva na 
území mesta Michalovce za II. 
polrok 2012 predkladal JUDr. 
Dušan Šanta, náčelník MsP, 
Informatívnu správu o plnení 
uznesení Mestskej rady Mi-
chalovce za II. polrok 2012 
predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, 
prednosta MsÚ, majetkopráv-
ne záležitosti predkladal Ing. 

Jozef Doležal, vedúci odboru 
hospodárenia s majetkom, 
informáciu o prenájme ma-
jetku vo vlastníctve Mesta Mi-
chalovce predkladal MUDr. 
Benjamín Bančej, predseda 
komisie na prenájom majetku, 
návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia MsZ v Michalov-
ciach o letných terasách pred-
kladala Ing. Anna Mrázová, 
vedúca odboru výstavby, ŽP 
a miestneho rozvoja, plán re-
konštrukcie miestnych komu-
nikácií a chodníkov na roky 
2013 a 2014 predkladala Ing. 
Anna Mrázová, vedúca od-
boru výstavby, ŽP a miestne-
ho rozvoja. Záver patril bodu 
rôzne.                                     rr

rokovanie mestskej rady

n	Nové sumy minimálneho 
a maximálneho vymeriavacie-
ho základu na platenie sociál-
neho poistenia 

SZČO a dobrovoľne poistená 
osoba má minimálny vymeria-
vací základ 393 eur. Maximálny 
vymeriavací základ (už zjedno-
tený pre všetky fondy sociálne-
ho poistenia, s výnimkou úra-
zového) pre SZČO, dobrovoľne 
poistenú osobu, zamestnanca 
a zamestnávateľa je 3 930 eur. 
Pre SZČO a dobrovoľne poiste-
nú osobu sú nové sumy poistné-
ho prvýkrát splatné 8. februára 
2013. Upozorňujeme na potrebu 
zmeniť trvalý príkaz v banke. 

n	Nové sumy minimálneho 
a maximálneho poistného

Pre SZČO minimálne poist-
né predstavuje sumu 130,27 eur 
a maximálne poistné 1 302,79 
eur. Pre komplexne dobrovoľne 
poistenú osobu (nemocensky, 
dôchodkovo, v nezamestnanosti) 
minimálne poistné predstavuje 
sumu 138,13 eur a maximálne 
poistné sumu 1 381,39 eur. U za-
mestnanca maximálne poistné 
predstavuje sumu 369,42 eur, 
pre zamestnávateľa je maximálne 
poistné 958,91 eur (bez poistné-
ho na úrazové poistenie, ktoré 
nemá maximum).

n Nové dobrovoľné sociálne 
poistenie

Pribudne nový „balík“ dob-
rovoľného sociálneho poistenia, 
ktorý obsahuje dobrovoľné ne-
mocenské poistenie a dobrovoľ-
né dôchodkové poistenie. 

n	Pracujúci na dohodu platí 
poistné

Od 1. januára 2013 zamest-
nanci pracujúci na dohodu o vy-
konaní práce alebo na dohodu o 
pracovnej činnosti s pravidelným 
mesačným príjmom (ak nie sú 
poberateľmi starobného, inva-
lidného dôchodku, invalidného 
výsluhového dôchodku alebo vý-
sluhového dôchodku po dovŕšení 
dôchodkového veku) sú povinní 
platiť nemocenské poistenie, dô-
chodkové poistenie, poistenie 
v nezamestnanosti. Dohodári 
s nepravidelným príjmom, ďalej 
dohodári, ktorí sú poberateľmi 
dôchodkov a majú pravidelný 
mesačný príjem z dohody a žiaci 
alebo študenti pracujúci na doho-
du o brigádnickej práci študenta, 
sú povinní platiť dôchodkové 
poistenie. Poistné za dohodára 
odvádza zamestnávateľ. 

n	Študenti pracujúci na do-
hodu bez platenia poistného

Pri dohodách o brigádnickej 
práci študentov má žiak alebo štu-
dent možnosť určiť si jednu doho-
du na neplatenie poistného na dô-
chodkové poistenie, ak mesačný/
priemerný mesačný príjem z ur-
čenej dohody nepresiahne sumu 
66 eur – do veku 18 rokov, alebo 
sumu 155 eur – ak má študent nad 
18 rokov. Ak tento príjem presiah-
ne hraničné sumy, vzniká žiakovi 
alebo študentovi z určenej dohody 
dôchodkové poistenie. Jeho vyme-
riavací základ na platenie dôchod-
kového poistenia sa znižuje o hra-
ničnú sumu 66 eur alebo 155 eur.

pokračovanie v ďalšom čísle

Zmeny v poistení

Na základe vyhodnotenia 
bezpečnostnej situácie v meste 
bola 18. januára vo večerných ho-
dinách v súčinnosti OR PZ v Mi-
chalovciach s MsP Michalovce 
a s Colným úradom v Michalov-
ciach Finančného riaditeľstva SR 
vykonaná preventívno-bezpeč-
nostná akcia vo vytypovaných 
nočných zábavných podnikoch 
a verejných priestranstvách v slu-
žobnom obvode MsP Michalovce. 
Akcia bola zameraná na pozitív-
ne ovplyvnenie stavu verejného 
poriadku v pohostinských a re-
štauračných zariadeniach, disco-
kluboch a v ich okolí, nepriazni-
vého stavu na úseku podávania 
alkoholických nápojov osobám 
mladistvým a osobám zjavne 
ovplyvneným alkoholom a dodr-
žiavanie ustanovení zákona NR 
SR č. 219/1996 v platnom znení. 

Celkovo bolo skontrolova-
ných 46 osôb, u 4 mladistvých 
osôb bolo zistené požitie al-
koholických nápojov, 2 osoby 
podali alkoholické nápoje mla-
distvým osobám a 3 osoby boli 
predvedené na Obvodné od-
delenie PZ za neuposlúchnutie 
výzvy verejného činiteľa.

Následne bola vykonaná aj 
bezpečnostná akcia zameraná 

na ochranu verejného záujmu 
a ochranu oprávnených záujmov 
obyvateľov mesta Michalovce 
– potenciálnych zákazníkov pre-
vádzkovateľov taxislužieb, a to 
na kontrolu dodržiavania povin-
ností vodičov vozidiel taxislužby, 
na kontrolu dodržiavania povin-
ností prevádzkovateľov vozidiel 
taxislužby a na kontrolu dodr-
žiavania povinností prevádzko-
vateľov vozidiel taxislužby podľa 
VZN MsZ Mesta Michalovce 
č. 87/2005 o určení sadzby za uží-
vanie stanovíšť taxislužby, ktorá 
bola vykonaná v spolupráci s OR 
PZ v Michalovciach a so Sloven-
ským metrologickým inšpektorá-
tom - pracovisko Košice.

Výsledkom akcie bolo cel-
kovo skontrolovaných 14 vozi-
diel taxislužby, bolo zistených 6 
priestupkov za porušenie VZN 
o určení sadzby za užívanie 
stanovíšť taxislužby, ktoré boli 
riešené v blokovom konaní, 5 
dopravných priestupkov vodi-
čov motorových vozidiel, ktoré 
boli riešené v blokovom konaní, 
v 1 prípade bolo zadržané OE 
vozidla, a v 2 prípadoch bolo 
zistené poškodenie overovacej 
značky, ktoré bude postúpenie 
na riešenie v správnom konaní. 

policajný záťah

prinášame vám stručný prehľad zmien v 
sociálnom poistení, ktoré sú v platnosti od 
1. januára 2013.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Alexander Petruška

Teo Luco

Martin Chládek

Kristína Marcinková

Liliana Puciová

michalovčan informuje...

angličtina s drobcami
V závere minulého roku ma-

terské centrum Drobec ukonči-
lo realizáciu úspešného projektu 
s názvom „Drobci sa učia hravo, 
rodičia sa vzdelávajú radi“, kto-
rý finančne podporila Nadácia 
Tatrabanky v rámci programu 
Dobré srdce. Výučba angličtiny 
bola rozdelená do troch skupín 
podľa veku účastníkov. Dopo-
ludnia patrili najmenším deťom 
vo veku od 18 mesiacov do 3 
rokov, popoludní sa v herni ma-
terského centra s angličtinou 
hravou formou zoznamovali 
škôlkári vo veku od 3 do 5 ro-
kov. Večernú výučbu absolvovali 
mamičky, ktoré prejavili záujem 
o získavanie základov, ale aj o 
zdokonaľovanie sa v anglickom 
jazyku. Finančné zdroje získané 
z projektu boli použité na za-
kúpenie materiálov potrebných 

na realizáciu výučby angličtiny, 
ktoré zodpovedali veku a úrov-
ni ovládania cudzieho jazyka 
prihlásených záujemcov. Lek-
torkami boli tri členky MC Dro-
bec, Bc. Marianna Paľová, Mgr. 
Dagmar Jusková a Mgr. Adriana 
Jacečková, absolventky vysokoš-
kolského štúdia anglického ja-
zyka, ktorým patrí poďakovanie 
za precíznu prípravu a realizáciu 
lekcií počas jesenných a zimných 
mesiacov minulého roku. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na týchto projektových kurzoch 
angličtiny v materskom cen-
tre ako aj za finančnú podporu 
Nadácii Tatrabanky a v prípade 
záujmu v podobných kurzoch 
výučby cudzieho jazyka bude-
me v MC pokračovať aj v tomto 
roku. 

MC Drobec

mestské kultúrne stredisko
polročný koncert DfS Zemplínik
31. 1. o 16.30 hod., veľká sála MsKS

Hvezdáreň
aStronomickÉ poZorovania pre vereJnoSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok 
so začiatkom o 17.30 hod.

výstavy
výStava fotoGrafií m. Jacečka
31. 12. – 28. 2. v Zemplínskom múzeu
erik maščák – výStava obraZov
do 31. 1., malá galéria MsKS
vaSiľ SvalJavčik, aUtorSká výStava obraZov
do 31.1., galéria ZOS 

program kina centrum
25. – 27.1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
mláDeŽi nepríStUpnÉ 2012
komédia
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

26. – 27. 1. sobota, nedeľa o 18.00 hod. 
28. – 30. 1. pondelok, utorok, streda o 19.30 hod. 
milUJ ma alebo oDíĎ Premiéra
dráma	 2012
Vstupné: 3,50 € SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

31. 1. štvrtok o 19.30 hod.  
1. – 3. 2. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
lovci GanGStrov
dráma	 2012
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

2. – 3. 2. sobota, nedeľa o 16.00 hod.  
SammYHo DobroDrUŽStvá 2  3D
animovaný	 2012
Vstupné: 5 €  BELGICKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

6. 2. streda o 19.30 hod.
lovci Hláv Premiéra
dráma	 2011
Vstupné: 2,50€ NÓRSKO 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

7. – 10. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.  
konečná
akčný,	krimi,	thriller	 2013
Vstupné: 4€, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Martin Matišín 
a Ľudmila Mintálová

Milan Krveľ 
a Lenka Telváková

Kamil Ľoch 
a Lucia Hrubá

novoročný ples rusínov 
– Ukrajincov

Členovia výboru Mestskej 
organizácie Zväzu Rusínov –
Ukrajincov (ZRUS) Mgr. Viktor 
Bandurčin a JUDr. Svätoslav Ni-
roda, spolu s majiteľom reštau-
rácie Zlatý bažant Ing. Jánom 
Palinským ako aj s prevádzka-
rom Ladislavom Marcinom vyt-
vorili akčný kolektív, ktorému sa 
pomerne v krátkom čase poda-
rilo opäť zorganizovať Novoroč-
ný ples Rusínov – Ukrajincov 
s poradovým číslom 2.

Uskutočnil sa v predvečer 
,,rusnackého Silvestra“ 12. ja-
nuára. V kultúrnom programe  
v priebehu večera vystúpila zná-
ma folklórna skupina Starinčanka 
zo Sniny, ktorá zaspievala niekoľ-
ko starodávnych rusínsko-ukra-
jinských kolied. Účastníkov plesu 
potešili aj hostia zo Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny – dievčenská in-
štrumentálna skupina Rapsodia 

a spevácke manželské duo Ridna. 
Celý večer vtipne konferoval Ivan 
Mihalič. Po polnoci, po slávnost-
ných príhovoroch a prípitkoch 
Svätoslava Nirodu a Jána Palin-
ského zaznelo mohutné “mnoho-
litstvije“ v staroslovenčine. 

Súčasťou Novoročného plesu 
Rusínov – Ukrajincov bola aj 
slávnostná tombola, ktorej hlav-
nou cenou bola olejomaľba od 
akademickej maliarky Ľudmily 
Lakomej - Krausovej. O dobrú 
náladu plesajúcich, okrem chut-
ných a jedál a nápojov sa posta-
rali aj členovia inštrumentálnej 
skupiny Pajtaše zo Sniny. Aj 
tento vydarený Novoročný ples 
Rusínov – Ukrajincov dokázal, 
že členovia Mestskej organizácie 
ZRUS-u sa aktívne podieľajú na 
kultúrno-spoločenskom dianí 
v srdci Zemplína.

SN

národné kuchyne
Stredná odborná škola sv. Cyri-

la a Metoda hostila v decembri par-
tnerov projektu Comenius. Nosnou 
témou projektového stretnutia bola 
Národná kuchyňa minorít. 

Hneď prvý deň bol veľmi zaují-
mavý a bohatý na aktivity. Vo ves-
tibule školy sme chlebom a soľou 
oficiálne privítali zahraničných 
študentov a učiteľov. Pokračovali 
tvorivé dielne a kuchárske works-
hopy. Centrum aktivít sa však 
sústredilo v kuchyni. Každý pri-
dal ruku k dielu. Zahraniční štu-
denti sa priučili, ako variť pirohy, 
pripraviť zemiakové placky, bryn-
dzové halušky, strapačky s kapus-
tou a plnenú kapustu. Zažili pri 
tom kopec zábavy a nechýbala ani 
samotná ochutnávka jedál. 

Večer patril kultúre národnost-
nej menšiny Rusínov a slovenskej 
kultúre. V duchu ľudových tradí-
cií mali naši hostia možnosť počuť 
spev ľudových piesní, zapozerali sa 
do ľudových tancov, či už karičky 
alebo párových tancov. Nasledu-
júci deň patril našim zahraničným 
hosťom. V dopoludňajších hodi-
nách nás privítal zástupca primá-

tora MUDr. Benjamín Bančej na 
mestskom úrade, nasledovalo pri-
jatie u Jeho Vysokopreosvietenosti 
Juraja, arcibiskupa michalovsko-
košického. V popoludňajších ho-
dinách sme sa opäť všetci ponorili 
do kuchárskeho sveta. Tentoraz 
do kuchyne Českej republiky, Poľ-
ska, Maďarska, Nemecka, Grécka 
a Turecka. Nasledujúce dni patrili 
spoznávaniu života, histórie, tra-
dícií a zvykov Rusínov. Navštívili 
sme skanzen vo Svidníku a Múze-
um ukrajinsko-rusínskej kultúry. 
Nezabudneme však ani na náv-
števu Chrámu sv. Trojice vo Svid-
níku, v ktorom nás prijal prot. o. 
Ján Sovič. 

Vyvrcholením projektové-
ho stretnutia bola štedrá večera. 
Účastníci projektu si mohli vychut-
nať atmosféru Vianoc a stolovanie 
v slovenských a rusínskych rodi-
nách. Naše stretnutie sme ukončili 
slávnostným odovzdaním certi-
fikátov o účasti na projektovom 
stretnutí a darčekov, ktoré im budú 
pripomínať ducha Vianoc, vône a 
chute štedrovečerných jedál. 

Mgr. Slávka Rudačková, PhD.

Desiateho januára 2013 sa-
lezián don František Chudý sa 
pri svätej omši viac ako po šest-
nástich rokoch pôsobenia v Mi-
chalovciach rozlúčil. Zdravotné 
problémy primerané veku roz-
hodli za neho. Požiadal provin-
ciála o preloženie do komunity 
v Galante. Jeho život kňaza bol 
zaujímavo limitovaný práve časo-
vou úsečkou 16 rokov. Trikrát po 
naplnení tohto času sa sťahoval do 
novej komunity a všade mu bolo 
veľmi dobre. Ale aj nám všetkým, 
ktorí sme ho denne stretávali, 
bolo veľmi dobre s ním. Takto 

sám vo svojom rozlúčkovom prí-
hovore bilancoval svoje kňazské 
pôsobenie na poslednej „štácii“ 
v Michalovciach. Jeho milota, 
trpezlivosť, obetavosť boli nákaz-
livé. Pokojné, inteligentné, vtipné 
reakcie mali hlboké a okamžité 
účinky, nedalo sa nemať dona 
Františka rád. Za svoju službu 
bol ocenený aj Cenou primátora 
mesta. Sľúbil pamätať na Micha-
lovčanov v modlitbách a my mu 
to budeme opätovať. 

Pokojné žitie v novom pro-
stredí za všetkých želá 

Ľudmila Poláková

Don františek sa lúčil

Spoločnými Silami
kU kvalitnÉmU vZDelávaniU

Ponúkame oblasti vzdelávania:
elektrotechnika • Strojárstvo
Stavebníctvo • ekonomika 
poľnohospodárstvo • Doprava • informatika 
potravinárstvo • Sociálna práca
kontakt: tel. 056/6441459, www.sostmi.sk

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
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)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
G)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
H)  Ul. Štefánikova č.20 v Michalovciach (ZUŠ)
I)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
J)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 11. február 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Aj v tomto roku pripravila ga-
léria Mestského kultúrneho stre-
diska pre milovníkov výtvarného 
umenia širokú škálu pútavých 
expozícií. V mesiaci január svo-
ju tvorbu predstavuje amatérsky 
výtvarník Erik Maščák. Je to jeho 
prvá samostatná expozícia. Ide 
o maľbu na dosku a na plátno 
technikou airbrush. Vo voľnom 
ponímaní je to striekaná techni-
ka. Dominuje tu realita pred abs-

trakciou. Autor sa necháva inšpi-
rovať portrétmi. Tvár totiž aj keď 
mlčí, predsa vie hovoriť. Je možné 
z nej veľa vyčítať. Akt je tiež dru-
hom komunikácie a príťažlivosti. 
Ďalším druhom inšpirácie je prí-
roda a jemnosť kvetín. Expozícia 
je tak svedectvom o pozitívnom 
vzťahu autora k životu, v ktorom 
možno denne hľadať a nachádzať 
dôvody pre radosť.

PaedDr. Ivana Mochorovská

vystavuje erik maščák

Pedagogické pracovisko EU Bratislava  
PHF Košice so sídlom v Michalovciach na Masarykovej ulici č. 9
pre záujemcov o štúdium pripravuje

DeŇ otvorenýcH Dverí
1. februára 2013
Počas celého dňa bude možné získať informácie o štúdiu, 
nahliadnuť do učební, poradiť sa pri vypisovaní prihlášky 
na štúdium, oboznámiť sa s aktivitami školy.

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci(a) stravovacieho úseku 
Názov zamestnávateľa: Zariadenie pre seniorov, J. Hollého 9, Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, so zameraním na spoločné 

stravovanie 
b) minimálne 8 rokov praxe pri riadení prevádzky spoločného stravovania 
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)  
b)  splnenie neodpustiteľných kvalifikačných predpokladov (vzdelanie a prax)
c)   znalosť práce s počítačom  
d)  spracovať zámer činností stravovacieho úseku Zariadenia pre seniorov
e)  absolvovať výberové konanie pohovorom, prezentáciou a obhajobou zámeru činností 
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením doterajšej praxe
c)   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
d)  zámer činností stravovacieho úseku Zariadenia pre seniorov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 12. 2. 2013, do 12.00  hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná), Zariadenie pre seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce s označením “Výbe-
rové konanie vedúci(a) stravovacieho úseku”. Pri osobnom doručení na sekretariát 
Zariadenia pre seniorov v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je 
potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.  
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi vnútorným poriadkom. Na výberové konanie budú 
pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov 
uchádzač dáva súhlas Zariadeniu pre seniorov na spracovanie a uchovanie po-
skytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skon-
čení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archi-
vačného poriadku Zariadenia pre seniorov v Michalovciach.

RIAdITEľkA ZARIAdEnIA pRE SEnIOROV
J. HolléHo 9, MICHAloVCE 



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. 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 informač-
ná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, stefania.koncikova@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 Michalovce, 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. ISSN 1339-0031.

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

Alžbeta Kirčáková, 90-ročná

Anton Volčko, 69-ročný

Ján Šťastný, 84-ročný

Helena Hospodárová, 77-ročná

Ladislav Marton, 67-ročný

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 21. januára uplynuli 2 roky od smrti 
drahej manželky, mamičky a babičky 

Anny MeSArošovej, rod. Regendovej
s láskou spomínajú manžel, dcéra Lenka 
s rodinou, synovia Miroslav a Štefan s rodinami

Spomienky
Dňa 16. januára 2006 sa navždy zavreli oči, 

poklesli láskavé ruky a dotĺklo šľachetné srdce 
milovaného manžela, otca a dedka 

rAdiSlAvA STloukAlA
Už je to dlhých 7 rokov, čo nás navždy opustil. 

Jeho miesto je prázdne a stále nám chýba.
rodina

Poďakovania
Dňa 4. januára 2013 nás opustil 

vo veku 70 rokov milovaný človek a otec 

MichAl SAbolčák
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme 
všetkým lekárom a sestričkám, ktorí sa o neho starali.

manželka, dcéry Monika, Sylvia 
a syn Martin s rodinami

malý oznamovateľ...

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli navždy 
rozlúčiť dňa 18. decembra 2012 
s manželom a otcom 

AnTonoM volčkoM
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary.
manželka Mária, syn Anton a syn Martin 
s manželkou

Dňa 16. januára uplynul rok, 
kedy dotĺklo šľachetné srdce 
milovanej mamky a babky 

Márie bArňAkovej
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomínajú synovia s rodinami

Do večnosti odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, navždy 
budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Dňa 27. januára uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 

jAnA GAšPArová
smútiaca rodina

basketbal
1. bk- D – cbk košice
I. DL junioriek-11. kolo, 26. 1. 2013, 10.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 

florbal
fbk – DraGonS bratiSlava
Extraliga mužov – 20. kolo, 26. 1. 2013, 17.00 hod.
fbk – HarvarD partiZánSke 
Extraliga mužov – 21. kolo, 27. 1. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

futbal
maJStrovStvá obfZ mUŽov v malom fUtbale v Hale
19. ročník, 26. – 27. 1. 2013
Info: Ing. Jaroslav Bendzák, tel.: 0907 902 068

Hádzaná
Hk iUventa – Sokol caSta píSek
WHIL žien – 16. kolo, 26. 1. 2013, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219

ľadový hokej
Sečovce – parcHovanY
Zemplínska amatérska hokejová liga, 12. kolo, 26. 1. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554 
Hk mláDeŽ – Hk škp popraD 
I. LS/MŽ U 14, U 12-13. kolo, 26. 1. 2013, 9.00, 11.30 hod.
Hk mláDeŽ – šHk Hoba bratiSlava 
I. DL U 18-25. kolo, 26. 1. 2013, 14.00 hod. 
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
Hk mláDeŽ – Hk 99 rUŽinov bratiSlava 
I. DL U 18., 26. kolo, 27. 1. 2013, 10.30 hod. 
Hk mláDeŽ – p.H.k.prešov
Kontrolné stretnutie hokejovej prípravky, 15. kolo, 27. 1. 2013, 13.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
Hk mláDeŽ – Hc 46 barDeJov 
I. LS/MŽ U 15, U 13-14. kolo, 31. 1. 2013, 9.00, 11.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
tiGerS – GS 52 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 31. 1. 2013, 20.00 hod.
leGenDY – DevilS 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 31. 1. 2013, 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
Sobrance – SečovSká polianka
Zemplínska amatérska hokejová liga, 13. kolo, 2. 2. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554 
Hk mláDeŽ – Hc košice 
I. LS/MŽ U 14, U 12-15. kolo, 2. 2. 2013, 9.00, 11.30 hod.
Hk mláDeŽ – Hk levice 
I. DL U 18-27. kolo, 2. 2. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
Hk mláDeŽ – Hc topoľčanY 
I. DL U 18-28. kolo, 3. 2. 2013, 10.30 hod. 
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
Hk DUkla – Hk trnava
I. liga mužov, 43. kolo, 3. 2. 2013, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
DevilS – GaSStarS 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 7. 2. 2013, 20.00 hod.
leGenDY – GS 52 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 7. 2. 2013, 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231

Softtenis
o poHár primátora meSta
Mestská softtenisová liga mužov
V. ročník I. liga 11. - 12. kolo, II. liga, 9.-10. kolo, 1. – 7. 2. 2013 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
škSt „c“ – mkSt veľkÉ kapUšanY „c“
IV. liga Zemplínska, 13. kolo, 27. 1. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

volejbal
o poHár primátora meSta
Mestská volejbalová liga dospelých - IV. ročník,
I. liga 9. kolo, II. liga 11. – 12. kolo, 29. 1. – 5. 2. 2013 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

turistika
Darienka
26. 1. 2013, 9.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 602
roH
27. 1. 2013, 7.30 hod.
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243
iŇačovce – rYbník
2. 2. 2013, 9.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 602

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garsónku v Strážskom. Tel.: 0948 601 778
n	Prenajmem zariadený zrekonštruovaný byt na Kuzmányho 

ulici, 1. poschodie, 68 m2. Cena 420 €/mesiac. Tel.: 0907 997 006
n	Priestory na prenájom, Gorkého ulica, 50 m2. Tel.: 0918 360 300
n	Dám do prenájmu novo zrekonštruovaný 2-izbový byt 

na Ulici M. Rázusa. Tel.: 0910 880 206, tel.: 0905 711 051
n	Predám 3-izbový byt na Stráňanoch v Michalovciach. 

Prerobený, teplý, 74 m2. Cena dohodou. Tel.: 0944 347 132
n	Dám do prenájmu garsónku v Michalovciach. Tel.: 0949 361 459
n	Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt s balkónom 

na 2. poschodí – Ulica M. Rázusa. Tel.: 0949 684 536
n	Z rodinných dôvodov predám veľmi pekný a priestranný 

3-izbový byt v osobnom vlastníctve po kompletnej 
rekonštrukcii na Ulici nad Laborcom V1, Michalovce 
(plávajúce podlahy, plastové okná, murované jadro, nová 
kuchynská linka). Cena 44 000 €. Tel.: 0915 894 597

rôzne
n	Predám carvingové lyže Dynastár 170 cm – nové, 

bez viazania – cena 25 €, lyže Atomic 185 cm s viazaním 
Tyrolia – použité + topánky Dalbelo – použité, cena 25 €, 
lyže Kastle 170 cm s viazaním + topánky Lange č. 5, cena 
30 €. Pri kúpe 2 a 3 zľava. Dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

n	Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné 
stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby 
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m. 
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Predám 3 biele skrine s nadstavcami s dvomi nočnými 
stolíkmi. Cena dohodou. Tel.: 0908 973 781

n	Predám auto Lada 2108 – Samara. Cena dohodou.  
Tel.: 0908 404 156

n	Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma. 
Tel.: 0948 059 051

n	Pozývame vás do novootvorenej predajne BÁBÄTKO v OC 
– Idea na Ulici J. Hollého 60 v Michalovciach.

n	Akordeónový orchester TOCCATA www.toccata.sk prijme 
do svojich radov dobrých hráčov.  
Kontakt: toccata58@googlemail.com

Služby
n	Daňové priznania, účtovníctvo www.ekonomickesluzby.eu 

Tel.: 0915 644 489
n	Sadrokartóny, strechy. www.cackostav.szm.com  

Tel.: 0907 922 100
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme.  
Tel.: 0915 325 381, tel.: 056/ 6497 735

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície – policajt
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce – Mestská polícia 
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. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovacími 

jednotkami 
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 – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, 

o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trest-
ného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná spô-
sobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon) 

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

a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 11. 2. 2013, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením “Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt”. Pri osobnom do-
ručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je 
potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primáto-
rom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spra-
covanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. 
Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archi-
vované 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
za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce sa 
v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
B) Nám. osloboditeľov č. 4 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej leho-
te, 11. február 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na inter-
netovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24.4.2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012 a č. 204, zo dňa 23. 10. 2012

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

A) stavby č. súp. 984, (autoservis okružná), na parcele p.č. 4662, stavby bez č. súp. 
(sklad), na parcele p.č. 4663, stavby bez č. súp. (dielne), na parcele p.č. 4664/5, pozemku 
4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 4663, o výmere 92 m2, pozemku 4664/5, o výmere 
216 m2, ktoré sú evidované na lV č. 5157 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného po-
zemku p.C-KN č. 4664/1, o výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe 
určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod tou-
to stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), na 
parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, kto-
ré sú evidované na lV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej 
a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla 
odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej
C) bytový domu „I“ č. súp. 1884 nachádzajúci sa na parcele p.C-KN č. 2970, vedený 
na lV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom.

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote 11. februára 2013 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstup-
nom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektro-
nickej tabuli (internetová stránke www.michalovce.sk). Informácie dostanete aj 
na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30


