
R ok 2014 je pre naše mesto významný tým, že si v ňom pripomenieme hneď 
niekoľko významných výročí, súvisiacich s históriou Michaloviec. V tomto 
roku si pripomenieme 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste, 

700. výročie prvej písomnej zmienky o michalovskom Rímskokatolíckom kostole 
Narodenia Panny Márie, 70 rokov od času, keď sa Michalovce mohli opäť pýšiť 
štatútom mesta aj 70. výročie oslobodenia mesta.

V Chemkostav aréne sa 11. januára uskutočnil 7. reprezentačný ples mesta Michalovce. Pred plesom 
sa palubovka športovej haly zmenila na tanečný parket, na ktorom sa zabávalo a tancovalo viac ako 300 
ľudí. Hľadisko športovej haly bolo zo všetkých strán prekryté bielymi závesmi. Účinkujúci vystupovali 
na špeciálne pripravenom pódiu. Na plese účinkovala tanečná škola Grácia, hudobná skupina Q 16 
a Kandráčovci. Najväčším lákadlom plesu bolo vystúpenie hudobnej skupiny IMT SMILE. Podujatie moderoval 
Milan JUNIOR Zimnýkoval. Viac fotografií z plesu nájdete na našej web stránke www.michalovce.sk.

Otvorenie roka 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste

Vztýčenie 

Vlajky

Listina z roku 1244 je odborník-
mi uznaná za najstaršiu hodnovernú 
správu o našom meste. Prvá písomná 
zmienka však neznamená, že Micha-
lovce vznikli v danom roku – v tom 
čase už mali za sebou dlhý vývoj. Čo 
bolo pred rokom 1244, to predstavuje 
samostatnú tému. V danej súvislosti 
sa ale vynára logická otázka: Je možné, 
že sa nájde ešte staršia prvá písomná 
zmienka? Odpoveď na ňu nie je vôbec 
jednoduchá. Úplne sa to vylúčiť nedá, 
no domnievame sa, že v dnešnej dobe 
je to málo pravdepodobné. Prekva-
penie nám môžu pripraviť zrejme už 
len vatikánske archívy. Zaujímavý je 
pritom najmä časový úsek medzi po-
stavením najstaršieho kostola v Mi-
chalovciach – rotundy (v súčasnosti 
prevláda názor, že ju vystavali v 11. 
storočí) a listinou z roku 1244 (13. 
storočie).

770. výročie prvej písomnej 
zmienky o Michalovciach je dôleži-
tým medzníkom a Mesto pripravuje 
pre svojich obyvateľov aj návštevní-
kov viacero zaujímavých podujatí ve-
novaných práve tomuto jubileu.

Prvým z nich bude vztýčenie  no-
votvaru neoficiálnej vlajky mesta 
s historickým erbom pánov z Mi-
chaloviec z roku 1418 pred budovou 

mestského úradu, ktoré sa uskutoč-
ní v piatok 7. februára o 10. hodine. 
Slávnostný akt sa vykoná za účasti 
pozvaných hostí a stane sa tak oficiál-
nym otvorením roka 770. výročia pr-
vej písomnej zmienky o meste. Prog-
ram bude pokračovať v Zemplínskom 
múzeu, na budove ktorého odhalíme 
tabuľu stredovekého rytiera Alberta 
z Michaloviec.

Albert z Michaloviec je nielen 
v stredoveku jednou z najvýznamnej-
ších osobností Michaloviec, ale aj ce-
lého Zemplína. Do histórie sa zapísal 
ako najvyšší predstaviteľ johanitského 
rádu v Uhorsku, dalmátsko-chorvát-
sky bán a protihusitský bojovník. 
Slávu získal najmä na bojovom poli, 
a preto si oprávnene zaslúži pome-
novanie michalovský či zemplínsky 
prvý rytier.

Albert z Michaloviec sa narodil 
koncom 14. storočia – presný rok 
nepoznáme. Ako mnoho iných šľach-
ticov, aj Albert sa venoval predovšet-
kým vojenskej službe. Zúčastnil sa 
napríklad ťažení proti Bosniakom v 
rokoch 1405 – 1410. V roku 1417 mu 
v Kostnici panovník Žigmund Lu-
xemburský udelil hodnosť priora Vra-
ny, čím sa stal najvyšším predstavite-
ľom johanitského rádu v Uhorsku. 

O rok neskôr (1418) mu v Kostnici 
panovník Žigmund Luxemburský dal 
za verné služby vystaviť listinu, „po-
lepšujúcu” jeho erb (ten v nasledujú-
cich storočiach preslávili i ďalší prí-
slušníci rodu pánov z Michaloviec).

Albert sa následne zúčastnil vojny 
proti husitom, zapojil sa tiež do ďal-
ších ťažení. Za zásluhy mu bolo ude-
lené právo zastávať úrad dalmátsko-
chorvátskeho bána (uvedené územia 
totiž v danej dobe patrili k Uhorsku). 
Navyše, v roku 1428 získal Albert od 
panovníka rozsiahle majetky na Dol-
nej zemi, v Nadlaku. Ku koncu svojho 
života (zomrel niekedy pred 3. feb-
ruárom 1434) tak mal vo vlastníctve 
niekoľko desiatok dedín so stovkami 
poddaných.

Žiadny iný predstaviteľ rodu pá-
nov z Michaloviec nedosiahol v stre-
doveku také významné postavenie 
ako prior a bán Albert. Slávu si získal 
hlavne na bojiskách, dobre zastával 
i zverené úrady – svedčí o tom pria-
zeň panovníka Žigmunda Luxembur-
ského, ktorou ho zahŕňal po väčšinu 
života.

Dnes by sme mohli povedať, že 
v stredoveku zviditeľnil Michalovce 
tak, ako nikto iný...
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Okresná súťaž 
v prednese slovenskej 

povesti

Šaliansky Maťko 
J. C. Hronského 

28. januára o 9.00 hod. 
v priestoroch ZKGZ

Piesne dOnsKých 
KOZáKOv 

VolniJ Don 
sólisti donského 

kozáckeho súboru 
na veľkom turné po európe
7. februára o 18.00 hod.

veľká sála MsKs

Okresná rada 
slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých 
v Michalovciach 
vás pozýva na 

FaŠiangoVý ples
8. februára o 19. hodine

hotel družba
info: 0905 761 789

Výzva 
na podávanie 

žiadostí 
o dotáciu

Mestský úrad v Michalovciach, v sú-
lade s VZN č. 145/2012, ktoré nadobud-
lo účinnosť 1. 1. 2013, týmto zverejňuje 
možnosť podávania žiadostí o nenávrat-
né finančné príspevky – dotácie z roz-
počtu mesta. 

Žiadosť sa podáva na samostatnom 
formulári, ktorý je k dispozícii na odbo-
re informatizácie a grantov a na interne-
tovej stránke mesta www.michalovce.sk. 
Úplné informácie s potrebnými formu-
lármi nájdete na stránke mesta v časti: 
Samospráva – Dotácie mesta.

Odporúčame žiadateľom, aby si pred 
vyplnením formulára pozorne prečítali 
Pokyny na vyplnenie formulára žiadosti 
a venovali pozornosť potrebným prílo-
hám žiadosti.

Termín uzávierky podávania žiadostí 
je 28. február 2014. V prípade podania 
žiadosti poštou rozhoduje dátum poda-
cej pečiatky.

Žiadosti podávajte na: Mestský úrad 
Michalovce, Odbor informatizácie a gran-
tov, Námestie osloboditeľov 30, Michalov-
ce 071 01.

Bližšie informácie: Ing. Anna Toma-
nová, tel.: 056/6864 185, e-mail: anna.
tomanova@msumi.sk

Ing. A. Tomanová

Mestský úrad 
v Michalovciach, v súlade 
s VZN č. 145/2012, ktoré 
nadobudlo účinnosť 1. 1. 
2013, týmto zverejňuje 

možnosť podávania 
žiadostí o nenávratné 
finančné príspevky – 

dotácie z rozpočtu mesta.

Pedagogické pracovisko 
Podnikovohospodárskej 
fakulty Košice EU Bratislava 
so sídlom v Michalovciach 
v spolupráci s Nadáciou 
profesora Čolláka organizuje 
Prípravné kurzy na prijímacie 
konanie pre akademický rok 
2014/15 na Ekonomickú 
univerzitu a iné vysoké školy 
s ekonomickým zameraním 
z predmetov: MATEMATIKA, 
EKONOMIKA a CUDZÍ JAZYK.

V súčasnosti sa organizujú:
Jarný dlhodobý kurz v rozsahu 

80 hodín v období 12. 2. – 25. 4. 2014 
(stredy a piatky) v čase od 15.00 do 
18.15 hod. Cena kurzu: 184 €.

Intenzívny kurz v rozsahu 48 ho-
dín v období 15. 3. – 26. 4. 2014 (po-
čas sobôt) v čase od 8.30 do 16.15 hod. 
Cena kurzu: 124,80 €.

Na kurz sa môžete prihlásiť osob-
ne v pracovné dni v čase 8.00 – 15.30, 
telefonicky na t.č. 056/64 313 33, 
056/644 32 90, alebo mailom na ad-
rese: brigita.dobrancinova@euke.sk. 

Ponúkame možnosť výberu jed-
notlivých predmetov!

prijímačkové 
kurzy

V stredu 15. januára sa začal zápis 
prvákov na základných školách. Potrvá 
do 15. februára 2014. Povinné prihlá-
senie na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole sa týka detí, 
ktoré do 1. septembra 2014 dovŕšia šies-
ty rok veku. 

Rodič či iný zákonný zástupca môže 
pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľ-
vek základnú školu. V zmysle zákona 
plní žiak povinnú školskú dochádzku 
v základnej škole v školskom obvode, 
v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákon-
ný zástupca rozhodne pre inú základnú 
školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť 
riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr 
do 31. marca 2014.

Pri zápise je potrebné predložiť osob-
né údaje dieťaťa, teda meno a priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, národnosť, štátne občianstvo, 
trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zá-
konných zástupcov. K zápisu je potrebný 
občiansky preukaz zákonného zástupcu 
a rodný list dieťaťa.

Na území mesta je osem základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a jedna cirkevná základná škola. Bližšie 
informácie získajú zákonní zástupcovia 
budúcich prvákov na internetovej strán-
ke školy, na výveske, prípadne priamo 
u riaditeľa školy.  

Mgr. J. Pregová

Začal 
sa zápis 
prvákov



�

V medzinárodnom kalendári významných dní v roku 2014 si 28. ja-
nuár pripomíname ako Európsky deň ochrany osobných údajov. Zdanlivo 
sa nám táto téma nejaví taká dôležitá, aby bola povýšená na tento post.

Zdanie však klame. Na osobné údaje je v súčasnosti naviazané veľké 
množstvo informácií, finančných operácií, sociálny systém, osobnostná 
orientácia či prvky osobnej slobody. Ich zhromažďovanie sa stalo pred-
metom záujmu nielen podnikateľských subjektov, ale aj kriminálnych 
skupín. Nejedná sa preto len o ich nebezpečné zhromažďovania, ale naj-
mä o potenciálne zneužívanie. V súčasnom technicky vyspelom svete je 
ochrana osobných údajov potrebná. Ochrana sa týka každého úradné-
ho postupu. Nielen pracovného postupu pri ich získavaní, uchovávaní, 
ochrane pred zneužitím, ale najmä ich používanie v prístupe tretích 
osôb k nim. V niektorých momentoch pôsobia ako veľmi komplikované, 
ba až príliš úradné. Ak si však uvedomíme dôsledky a nebezpečenstvá, 
pochopíme dôležitosť všetkých ochranných pravidiel. No nielen úrady 
majú povinnosti pri ochrane osobných údajov. Každý človek prichádza-
júci so svojimi osobnými údajmi k tretím subjektom, si musí uvedomiť, 
že nie pre každého sú osobné údaje prístupné bezhranične. Nemusí ísť 
o nedôveru, ale zváženie, či požadovaný údaj okamžite poskytneme. 
Korektná je otázka, na čo to potrebujete? 

I používanie úradného dokladu identifikačného občianskeho preuka-
zu nie je do rúk každému, kto to od nás požiada. Podobne je to aj s inými 
dokladmi: vodičský preukaz, preukaz zamestnanca a podobne. Nehovo-
riac o ich ochrane, nebezpečenstvách a rizikách pri ich strate. Samostat-
nú kapitolu tvoria platobné karty a všetky informácie z kapitoly finan-
čných osobných dokladov. Pomaly sa aj u nás uplatňuje bezhotovostný 
finančný kontakt. Aj táto oblasť ochrany osobných údajov je prevenciou 
finančných strát. 

Užívanie internetu, a zvlášť používanie facebooku a podobných strá-
nok, nastavuje ľahký spôsob straty osobných údajov a veľké riziko ich 
zneužitia.

Preto by si mal každý používateľ najprv poriadne zvážiť a premyslieť 
prezieravosť a prirodzenú opatrnosť. 

 MUDr. Benjamin Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Európsky dEň 
ochrany 
osobných údajov

Toto opitaňe sebe davam u pošľedňim čaše. Na Kertu patrim od friš-
tiku po večureň už 40 roki zos mojoho balkona, jak aj u terajšich každo-
dzennich časoch, kedz idzem po prešumnim pešňiku zo Straňanskoho 
našoho Laboreckoho boku po povinnoscoch do varoša i nazad.

Popatreňe - ňe najkrajši – išče dobre, že u Laborci vidzime prešumni 
dzivi kačočki co jich karmime a nas pocešuju na duši.

Co dzeň še Kerta zaš zažeľeňeje. Ňebudze to už preveľka, do oč biju-
ca cmavožeľena barva, bo jak zname, veľo stromov zňičila tota pošľed-
ňa dujba, veľo stromov vitor polamal.

Totu vekšu cmavožeľenu barvu bi še dalo ľechko navišic, kedz bi še 
pomedzi stari Starajovo stromi visadzila nahrada – mladi stromi. Bo 
vidzime šicki, jak to idze zos „drevnu hmotu“ na Bilej hure. Kedz to 
pujdze tak aj zos Kertu, ostaňu nam už ľem jaki-taki stromi najbľižši 
na Primeskej, u Vinnim a ňedajbože najbľižši od varoša u pozdišovsko-
tarhovišskim ľeše.

Sušid Rašpeľ še u ostatňim čaše dal na veľki tipovaňe u Euromiľijo-
vov. Perša cena še u ňich vidrapala už skoro na 5 miľijona euri. Na va-
rošsku chižu sebe už planuje dac žadojsc o pridzeľeňe fundušu na budo-
vaňe domu, bo duma sebe, že vun tot džekpot dakedi vihraje. Bars mu 
prajem vihrac, pridzem mu gu budovaňu pomohnuc, aľe ňe na mesce, 
dze teraz, a dumam aj u buducnosci, stoji Kerta.

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

z pirka andriša zo straňan

Quo vadis 
starayova kErta?

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih
Peter Max, člen jachtingového klubu Šírava

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
repríza Koncertu SZUŠ Talentum

denne o 14.00 hod.

 13. 1.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 13. 1.  rokovanie Predstavenstva spoločnosti VVS, a.s.  
  v Košiciach
 14. – 15. 1.  novoročné návštevy v školách v zriaďovateľskej  
  pôsobnosti Mesta Michalovce
 18. 1.  reprezentácia mesta na Novoročnom plese  
  Rusínov a Ukrajincov
 18. 1.  reprezentácia mesta na plese Mestského  
  mládežníckeho zastupiteľstva a Mladých  
  Matičiarov
 19.1.  účasť na vyhodnotení uplynulého ročníka  
  Mestskej ligy v halovom futbale
 21. 1.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 21. 1.  rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
 22. 1.  rokovanie so zástupcami spoločnosti  
  BSH Drives and Pumps, s.r.o.

NOVOrOČNé STrETNUTIE 
Býva dobrým zvykom, že na začiatku roka sa stretávajú študenti 
SOŠT Michalovce Stredisko praktického vyučovania (SPV) BSH Dri-
ves and Pumps, s.r.o., s vedením spoločnosti BSH. 
Na obrázku žiaci SPV odovzdávajú vlastnoručne vyrobené kľúče 
„pomyselný kľúč od sŕdc žiakov“. Konatelia spoločnosti si zo záuj-
mom vypočuli, čím žijú študenti a ako sa pripravujú na svoje bu-
dúce povolanie.

Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok

aktivity primátora

n V utorok 21. januára sa uskutočnilo druhé mimoriadne zasad-
nutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Na rokovaní 
sa za náš okres zúčastnilo všetkých sedem poslancov, ktorých 
si v nedávnych voľbách zvolili obyvatelia Michaloviec a okolia. Hlav-
ným bodom programu bola voľba komisií, ktoré budú počas nasle-
dujúceho štvorročného obdobia pracovať pri zastupiteľstve KSK. 

n	V treťom januárovom týždni navštívil primátor mesta Viliam 
Zahorčák všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tak ako 
každý rok, aj teraz primátor pri svojich novoročných návštevách 
zaželal zamestnancom škôl úspešný rok 2014 a hovoril s riaditeľmi 
školských zariadení o aktuálnych potrebách jednotlivých škôl.

n	Zasadnutie mestskej rady sa uskutočnilo 21. januára, poslanci 
prerokovali tieto materiály: Správa o kontrole využívania verejného 
priestranstva na území mesta Michalovce za II. polrok 2013, In-
formatívna správa o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za 
II. polrok 2013, Informatívna správa o stave realizácie a prípravy 
projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík, Prenájom majetku vo 
vlastníctve Mesta Michalovce, Informácia o vyhodnotení obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prezen-
táciu mesta Michalovce vybudovaním informačno-komunikačného. 
Záver patril bodu rôzne.

krátke správy samosprávy

Bol to ďalší úspešný rok

Členovia klubu sa stretávajú 
pravidelne raz mesačne vo svojom 
klube. Tam si vymieňajú vzájomné 
skúsenosti, tak potrebné pre absti-
nenčný život nielen svoj ale aj celej 

spoločnosti. Pochvaľujeme si dobrú 
spoluprácu s lekárskym personá-
lom a samotnými pacientmi Psy-
chiatrickej nemocnice Michalovce, 
kde sa pravidelne raz mesačne stre-

távame. Snažíme sa čo najlepšie 
spolupracovať s ostatnými klubmi 
abstinentov v rámci celého Sloven-
ska. V septembri minulého roku 
sme sa zúčastnili celoslovenských 
športových hier v Ružomberku, 
na ktorých sme náš klub a mesto 
Michalovce príkladne reprezento-
vali. Zodpovedne sa pripravujeme 
na XVIII. kongres klubov absti-
nujúcich, ktorý bude v septembri 
v Žiline. Tu sa vymieňajú vzájom-
né skúsenosti a poznatky, ktoré sú 
najúčinnejšie a dajú sa plne využiť 

v našej práci v čase, keď alkohol 
a rôzne drogy nebezpečne rozširu-
jú svoje chápadla.

Koncom tohto roka si pripome-
nieme 35. výročie založenia Zem-
plínskej abstinujúcej spoločnosti, 
terajšieho klubu abstinentov. Všet-
kým vám, ktorí máte v tomto smere 
ťažkosti, podávame pomocnú ruku. 
Radi vás medzi sebou privítame 
pravidelne každý mesiac v prvý 
pondelok o 15.00 hod. v našom klu-
be v budove SMM, Partizánska 23.

Štefan Šimko

Dispečing 
Bola raz v Michalovciach jedna 

skoro rozprávková fabrička, ktorá 
dávala ľuďom Zemplína prácu, za 
ktorú ich aj platila. Trvalo to toľ-
ko rokov, ako keď Židia putovali z 
egyptského zajatia do zasľúbenej 
zeme. Cca štyridsať. Obdobie, kto-
ré táto fabrička prežívala skončilo 
zrútením socialistického systému. 
Vtedy sa na fabričku vrhli dravci, 
najprv vlastní, ale aj cudzí sa chce-
li priživiť. Podarilo sa im to, z roz-
právkovej fabričky ostali len holé 
múry. Samozrejme históriu tejto 
už neexistujúcej fabričky vytvárali 
zamestnanci, ktorí tvorili hodnoty 
pre spoločnosť. Už nie sú potrebné 
ani hodnoty, ani ľudia. V ľuďoch to 
ale ostalo. Z tých viac ako triapolti-
síca pracujúcich ešte mnoho chodí 
po tomto svete a keď sa stretnú, nie 
je konca kraja debatám. 

Spomínajú na zlaté časy, kedy 
mali prácu i plácu, keď každý mal 

svoju robotu v malíčku. Pri stret-
nutiach, ktoré plebs pomenoval 
DISPEČING, už sa nerozoberajú 
výrobné problémy, zaoberajú sa aj 
problémami záhradkárov pri bý-
valej fabričke a z toho sú aj otázky 
ako napr. „Prečo michalovskí záh-
radkári platia za užívanie košickej 
firme? Kedy bude dostavaná mi-
chalovská nemocnica a či zasta-
venie výstavby nebola Mečiarova 
pomsta?“ a pod. Spolupatričnosť 
patrila k osadenstvu fabriky. Len 
tak na margo treba spomenúť 
spevácku skupinu ROZPRACHY, 
ktorá podobne ako fabrika zanik-
la. Spomienky ostávajú. Apropo 
– ďalší dispečing bude v pivárni u 
Bažanta. V novom roku sa stretne-
me v Barumke. Stretávky budú ešte 
dlho trvať, aspoň dovtedy, dokiaľ 
budú žiť aspoň dvaja - traja, potom 
to prevezme kindermenežment.

Mikuláš Adzima

fejtón

Parkovanie v meste 
– skúšobne zdarma
Problém parkovania 
v centre mesta je často 
diskutovanou témou 
a každé Mesto sa usiluje 
nájsť ten najvhodnejší 
model prevádzkovania 
svojich parkovísk. 
Aj naše Mesto pripravuje 
ucelenú koncepciu 
správy parkovísk, ktoré 
sú na pozemkoch Mesta. 
Jednou z  možností je 
bezplatné parkovanie.

Rozhodli sme sa preto skúšob-
ne poskytnúť parkovanie zdarma. 
Možnosť parkovať zdarma majú 
všetci obyvatelia aj návštevníci 
mesta od začiatku tohto roka na 
všetkých parkoviskách v sprá-
ve Technických a záhradníckych 
služieb, ktoré sú na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
K tomuto kroku nás viedla dlho-
dobá analýza efektívností výberu 
parkovania, keď vplyv na výnosy 
mali aj poskytované zľavy pre zdra-

votne postihnutých, držiteľov Se-
nior karty, darcov krvi a podobne. 
Druhým aspektom je skutočnosť, 
že zvlášť po skončení pracovných 
hodín úradov a lekárov, sídliacich 
v centre sa centrum mesta vy-
ľudnilo a bezplatné parkovanie je 
jedným z predpokladov jeho oži-
venia. Tretím, nezanedbateľným 
hľadiskom je tá skutočnosť, že vo-
diči, aby ušetrili, zaparkovali svoje 
autá často na blízkych neplatených 
(či už legálnych, alebo nelegálnych 
parkoviskách), čo znepríjemňova-
lo život ostatným občanom a nez-
riedka tak ničili zeleň a iné plochy, 
ktoré nie sú určené na parkovanie. 

Počas skúšobného obdobia 
Mesto overí, či sa takéto bezplatné 
využívanie parkovísk osvedčí, či 
bude dostatok parkovacích miest 
a či sa zníži parkovanie mimo vy-
hradených parkovísk. Počas tohto 
obdobia sa zároveň zintenzívni čin-
nosť represívnych orgánov mesta. 
Mestská polícia sústredí svoju po-
zornosť na postihovanie práve tých 
vodičov, ktorí svoje autá budú na-
ďalej parkovať mimo vyhradených 
parkovísk a parkovacích miest.   

MsÚ

Takto hodnotili uplynulý rok členovia Zemplínskej 
abstinujúcej spoločnosti /ZAS/ klubu abstinentov 
Michalovce na výročnom stretnutí v utorok 
7. januára v budove Služieb mesta Michalovce. 

riešenie interpelácií 
poslancov predložených 
na XIX. zasadnutí MsZ 
13. 12. 2013

MUDr. JoZeF MakoHUs
1. Viacerí obyvatelia Ul. Dobrianskeho v Michalovciach ma upozornili 
na menšiu intenzitu osvetlenia spomínanej ulice v porovnaní s okolitými 
ulicami. Súčasne sú asi 3 – 4 svetelné body nefunkčné. Prosím o preverenie 
uvedenej skutočnosti a odstránenie závad. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Porucha na verejnom osvetlení nachádzajúcom sa na Ul. Dobrianskeho bola 
odstránená.

2. Počas veterných dní často vypadáva osvetlenie viacerých ulíc medzi Ul. 
Vajanského a Masarykovou. Pre informáciu obyvateľov týchto ulíc sa pý-
tam, kedy bude odstránená závada.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
K výpadkom osvetlenia medzi Ul. Vajanského a Masarykovou dochádza z dô-
vodu prerastania konárov okrasných drevín do elektrických rozvodov verejné-
ho osvetlenia. To má za následok, že v prípade veterného počasia sa tieto ko-
náre hýbu a dochádza k skratom. V súčasnom období, t. j. v čase vegetačného 
pokoja, realizujeme orez aj týchto drevín v rámci mesta. 

ing. MiCHal stričík, phD
1. V meste Michalovce je už niekoľko rokov zavedený triedený zber komu-
nálnych odpadov. Na základe viacerých otázok od občanov sa chcem opýtať:
1.1. Čo majú spraviť občania, ak pri pravidelnom zbere triedeného odpadu 
im neboli vymenené plné vrecia za prázdne, prípadne im bol daný menší 
počet vriec, alebo vrecia niektorých farieb neboli dodané?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Pracovníci TaZS pri zbere separovaného odpadu menia plné vrecia za prázd-
ne. V prípade, že sú tieto vrecia odcudzené alebo nedopatrením nedodané, 
občania si náhradné vrecia môžu vyzdvihnúť v TaZS mesta Michalovce, na Ul. 
partizánskej 55, č. dverí 6 alebo telefonicky požiadať o dodanie na telefónnych 
číslach 6403816 a 6403815. 

1.2. Ako majú postupovať občania nových ulíc v meste, prípadne novosta-
vieb, ktorým nikdy neboli dodané farebne rozlíšené vrecia na triedený zber 
komunálneho odpadu?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Na základe trvalého pobytu, resp. potvrdenia z MsÚ Michalovce, že občan 
na uvedenej adrese býva, bude mu v TaZS mesta Michalovce vydaný kalendár 
separovaného zberu a vrecia na všetky zbierané komodity. 

1.3. Aké postihy hrozia občanom a podnikateľom, ktorí sa nezapoja do trie-
deného zberu komunálneho odpadu?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto neuplatňuje v zmysle platného VZN sankcie za nezapojenie sa do se-
parovaného zberu.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Na XIX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
Michalovce, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 
2013, interpelácie predložili poslanci: 
MUDr. Jozef Makohus, Ing. Michal Stričík,PhD. 
a MUDr. František Zitrický.
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VÍTAME MEDZI NAMI NAšICh NAJMENšÍCh...

Matej Koscelanský
Gabriel Časár

Simona Zálešáková
Leo Kondor

Nikolas Dzurjaník
Jakub Lukačko
Vivien Vasiľová

Branislav Bodnár

blahoželania
Krásne 60. narodeniny oslávila 
drahá mamička a babička 
anna BUBnÁŠoVÁ
K Tvojmu jubileu  veľa zdravia, šťastia 
a veľa ďalších rokov v kruhu najbližších Ti želá 
dcéra Adriana a Jana s rodinami. 
Za všetkých bozkávajú vnúčikovia
Ľudko, Ondrík, Aďko a Igorko.

Dňa 25. januára 2014 sa dožíva 65 rokov
 paVol čiŽMÁrik

Veľa zdravia, šťastia, veľa rybárskych úspechov 
Ti prajú manželka Viera, dcéra Silvika, 

zať Julko, syn Peter, nevesta Janka. 
Vnúčatá Nikolka, Julko, Tomáško 

dedka bozkávajú.

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO STAVU MANžElSKéhO VSTúPIlI...

Ivan Sirko 
a Tetiana Puiko

Ďakovný list ministerstva
Základná škola Teodora Joze-

fa Moussona dlhodobo dosahuje 
výborné výchovno-vzdelávacie 
výsledky a pedagógovia realizujú 
so žiakmi množstvo projektov. 
Výsledky ich práce boli na sklon-
ku roka ocenené aj Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.

V Bratislave sa 18. decembra 
uskutočnilo spoločenské stretnu-

tie, na ktorom prebrala riaditeľ-
ka základnej školy Mgr. Valéria 
Kocúrová z rúk ministra školstva 
Dušana Čaploviča Ďakovný list za 
realizáciu projektu zameraného 
na prepojenie spoločenskej zod-
povednosti so školou. Ocenenie 
si vážime o to viac, že medzi po-
zvanými asi 200 hosťami bolo len 
10 zástupcov základných škôl.

Vedenie školy

Členovia o.z. ,,Rozsievač“ realizovali v jubilejnom roku 1150. výročia 
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu projekt „Cyrilo-me-
todská tradícia očami súčasníka“. Jednotlivé aktivity projektu mali 
za cieľ priblížiť mladej generácii dejiny Veľkej Moravy s dôrazom 
na duchovnú činnosť solúnskych bratov. Slávnostné ukončenie pro-
jektu sa uskutočnilo v decembri. V záverečnej výstave sa prezentova-
li účastníci jednotlivých aktivít projektu. Na slávnosti sa zúčastnili 
aj pozvaní hostia: primátor Viliam Zahorčák, maliarka PaedDr. Ľud-
mila Lakomá – Krausová, Ing. Andrej Juhás za Slovenské elektrárne, 
a.s., dekan gréckokatolíckej farnosti Michalovce ThLic. František Puci 
a predseda o.z. Rozsievač Ing. Ján Paľovčík.  

Mestské kultúrne stredisko
VZtyčoVanie noVotVarU HistoriZUJúCeJ VlaJky 
pri otVorení rokU 770. Výročia prVeJ písoMneJ 
ZMienky o Meste MiCHaloVCe
7. 2. o 10.00 hod. pred MsÚ

piesne DonskýCH koZÁkoV – VolniJ Don 
Sólisti donského kozáckeho súboru na veľkom turné po Európe
7. 2. o 18.00 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
JUraJ koVÁč – VýstaVa oBraZoV (maľba)
3. 2. – 28. 2., malá galéria MsKS

Vasiľ sValJaVčik – VýBer Z tVorBy
20. 1. – 14. 2., galéria ZOS

program kina Centrum
 24. – 26. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

ŠpinaVý trik 
kriminálna dráma  2013
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

 26. 1. nedeľa o 16.00 hod.

JUstin – Malý Veľký rytier
animovaná komédia 2013
Vstupné: 3 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 28. – 29. 1. utorok, streda o 19.30 hod.

neŽnÉ Vlny  Premiéra
komédia 2013
Vstupné: 3,50 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

 30. 1. štvrtok o 19.30 hod. 

kanDiDÁt
cynický thriller  2013
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

 31. 1. – 2. 2. piatok , sobota, nedeľa o 19.30 hod. 

JaCk ryan: V UtaJení
akčný, dráma, thriller  2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

 1. – 2. 2. sobota, nedeľa o 15.15 hod.

ŠMolkoVia 2
animovaná rodinná komédia  2013
Vstupné: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 1. – 2. 2. sobota, nedeľa o 17.00 hod. 

HoBit: sMaUgoVa pUstatina  3D
dobrodružný, fantasy  2013
Vstupné 3D: 5,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

 1. – 2. 2. sobota, nedeľa o 19.45 hod. 

JaCk ryan: V UtaJení  Premiéra
akčný, dráma, thriller 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

4. 2. utorok o 19.30 hod. 

BlíZko oD seBa  Premiéra
rodinná dráma, komédia 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

6. 2. štvrtok, o 17.45 hod.
8. – 9. 2. sobota, nedeľa o 15.30 hod.

lego príBeH  3D
animovaná rodinná komédia  2014
Vstupné: 6 €  USA   
Mládeži prístupný Slovenský dabing

6. 2. štvrtok o 19.30 hod.
8. 2. sobota o 17.30 hod. 
9. 2. nedeľa o 19.40 hod. 

preDĹŽený VíkenD 
romantická dráma 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

7. – 8. 2. piatok, sobota o 19.30 hod.
9. 2. nedeľa o 17.30 hod.

roBoCop
akčný, krimi, sci–Fi  2014
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

úspech IV. Zš 
v národnom projekte
Základná škola na 
Komenského ulici bola 
úspešná pri výbere 
národného projektu 
financovaného 
Európskou úniou 
„Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných a stredných 
školách s využitím 
elektronického 
vzdelávania“. 

Tento projekt bude realizovať 
spolu s Národným ústavom certi-
fikovaného merania vzdelávania 
v Bratislave /NUCEM/. Na Slo-
vensku sa vytvorí 30 regionálnych 
kontaktných centier, a jedno z nich 

bude na našej škole. Toto centrum 
bude slúžiť pre žiakov michalov-
ských škôl a zemplínskeho regiónu. 

Cieľom projektu je zavádzanie 
elektronického testovania na mo-
nitorovanie vedomostí, zručností 
a kľúčových kompetencií žiakov, 
sledovanie trendov kvality škôl. 
Bude slúžiť na elektronické tes-
tovanie žiakov regiónu ako nap-
ríklad Testovanie 9, Testovanie 5, 
na bezplatné vzdelávanie učiteľov 
v tvorbe moderných elektronic-
kých testov a úloh i zaškoľovanie 
učiteľov na IKT online testovanie.  

Primerané technické zázemie 
je nevyhnutnou súčasťou reali-
zácie projektu so zameraním na 
elektronické testovanie, preto sa 
Regionálne kontaktné centrum 
projektu na ZŠ, Komenského 1 vy-
baví najmodernejšou technikou.

Mgr. Jaroslav Semko 

Najlepší kreslený vtip
O tom, že predmety fyzika 

a chémia sa dajú učiť zábavne 
a deti ich majú rady, svedčia vý-
sledky celoslovenskej súťaže Scho-
la ludus – Vedecký obrázkový vtip 
2013, do ktorej sa v novembri 
zapojili žiaci Základnej školy Te-
odora Jozefa Moussona (I. ZŠ). 

Úlohou žiakov bolo vytvoriť 
originálny obrázkový vtip realizo-
vaný ľubovoľnou výtvarnou tech-
nikou vo formáte A4 s minimál-
nym množstvom slov. Vtipy sa 
mohli týkať pochopenia prírod-
ných – fyzikálnych, chemických 
a biologických procesov, zákoni-

tostí a závislostí. Cieľom súťaže 
bolo podporiť rozvoj komplexné-
ho tvorivého myslenia žiakov.

V hodnotení odbornej poroty 
sa dva vtipy žiakov Kataríny Rutt-
kayovej a Martina Raffáča zhod-
ne umiestnili na treťom mieste 
a ďalšie štyri vtipy patrili medzi 
nasledujúce najlepšie hodnote-
né: 2 x 4. miesto a 2 x 5. miesto. 
Žiakom blahoželáme a ďakujeme 
za reprezentáciu školy i mesta. 
Vtipy sú zverejnené na stránke: 
www.scholaludus.sk; súťaž „Ob-
rázkový fyzikálny vtip“; Vedecký 
obrázkový vtip 2013.

Svet minerálov 
Pôvab ukrytý 
v mineráloch 
môžu návštevníci 
Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach 
obdivovať od 17. 
januára v priestoroch 
prírodovednej 
expozície múzea. 
Výstavu pripravilo 
Zemplínske múzeum 
v spolupráci 
s Východoslovenským 
múzeom v Košiciach. 

Výstava prezentuje pestrý 
svet minerálov, výnimočnú krá-
su farieb, variabilitu kryštálov, 
ich vznik, vlastnosti a rozšírenie. 
Všetky exponáty pochádzajú 
zo zbierok Východoslovenského 
múzea v Košiciach. Celkovo je 
vystavených 89 kusov minerálov 
(50 vzoriek zo Slovenska 8 z Čes-
kej republiky a 31 zo svetových 
lokalít). Drahé kamene sú zastú-
pené 24 vzorkami. Minerály na 

výstave pochádzajú z najvýznam-
nejších slovenských banských re-
giónov v jednotlivých pohoriach 
(Slanské vrchy, Slovenské rudo-
horie, Kremnické a Štiavnické 
vrchy, Malé Karpaty, Nízke Tat-
ry a pod.). Výstava dokumentu-
je známe lokality na Slovensku 
z Českej republiky a z viacerých 
ložísk vo svete.

Vystavené sú tu aj štyri vzác-
ne minerály, ktoré boli po prvý-
krát opísané pre svetovú vedu zo 
slovenských lokalít – libethenit, 
euchroit, evansit a schafarzikit. 

Výstava je doplnená fotogra-
fiami minerálov z celého sveta. 
Dokumentačný materiál pred-
stavuje minerály formou kníh, 
časopisov, letákov, kalendárov, 
známok, plagátov, fotografií, po-
hľadníc a i.

Pre návštevníkov, žiakov zák-
ladných a študentov stredných 
škôl je k výstave pripravený aj 
sprievodný test.

Výstava je určená všetkým zá-
ujemcom o prírodu a poznávanie 
jej tajomstiev i nevšednej krásy. 
Potrvá do 7. marca 2014.

zm

ing. iVan JaraBÁk 
a anna JaraBÁkoVÁ 
oslávia 1. februára 2014 
50 rokov spoločného života.
K zlatej svadbe im zo srdca blahoželajú 
a veľkú vďaku vyjadrujú 
syn Miloš a dcéry Katka a Iveta s rodinami.

Dňa 1. februára 2014 
sa dožíva 65 rokov náš priateľ 

ignÁC čoreJ koMisÁr
Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu 

mu prajú Viliam, Dušan 
a ostatní priatelia z „Drevenej dediny“.

Dňa 1. februára 2014 oslávi 
krásne 70. narodeniny naša milovaná 
MÁria kiCoVÁ
Mamka naša drahá, troch si nás vychovala, 
každému lásku dala. Nech hviezda šťastia 
naďalej Ti svieti, nech si zdravá, stále 
usmievavá, to Ti prajú Tvoje deti 
Iveta, Mária, Juraj s rodinami.

PORADENSKÉ SLUŽBY
v oblasti celoživotného vzdelávania; o potrebách trhu práce; 
o aktuálnych potrebách zamestnávateľov 
MODULOVÉ VzDELáVAcIE PROgRAMY (bezplatne)
v oblastiach: remeslá a služby, ťažba a úprava surovín, hutníctvo, poľ-
nohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, papierenský priemysel, 
automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárstvo, elektortechnika

Poradenské centrum pre dospelých
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
e-mail: tutor.tv@nuczv.sk, kontakt: 0917 179096
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dva týždne v športe

NAVžDY SME SA rOZlúČIlI...

spoločenská rubrika

Mária patakyová, 85-ročná
dana Šimková, 50-ročná
Štefan kuco, 82-ročný
Mikuláš kusák, 73-ročný
Magdaléna bajužiková, 76-ročná
Mária vassová, 83-ročná
Michal rac, 84-ročný
ján Lovás, 64-ročný
rudolf Zenkner, 81-ročný
vivien Majerníková  
- nedožité 2 roky 

repreZentačný ples ŠportoVCoV
24. 1., Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel. 0905 934 407 

Basketbal
i.Bk – spiŠskÁ noVÁ Ves
Oblastné majstrovstvá kadeti
8. kolo 1. 2., 15.30 hod., 16.45 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Florbal
HUMennÉ stars – FBk MiCHaloVCe 
30. 1., 17.00 hod.

Citroen FlorBal teaM – eastern wings MlÁDeŽ 
30. 1., 18.00 hod.

Ft MlaDÁ MatiCa MiCHaloVCe – FBk V. kapUŠany 
30. 1., 19.00 hod.
Mestská liga vo florbale – 7. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
Hk iUVenta – DHk oloMoUC 
26. 1., 17.30 hod.
WHIL žien – 13. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel. : 0918 159 219

enJoy HanDBall CUp 
X. ročník turnaja st. a ml. žiačok, 31. 1. – 1. 2., 8.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
Hk DUkla – HC 46 BarDeJoV 
24. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 39. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk MlÁDeŽ – Hk 95 poVaŽskÁ BystriCa 
25. 1., 14.00 hod., I. liga dorast – 33. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk 87 stropkoV – HkM snina 
25. 1., 17.45 hod.

HC polar Bears MiCHaloVCe – HC VlCi slaneC 
25. 1., 19.00 hod., Zemplínska amatérska hokejová liga 
2. ročník – 11. kolo, Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Hk MlÁDeŽ – MŠk púCHoV 
26. 1., 9. 30 hod., I. liga dorast – 34. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk MlÁDeŽ – MHk rUŽoMBerok 
1. 2., 14.00 hod., I. liga juniori – 37. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 28

HC soBranCe – HC eagles sečoVCe 
1. 2., 19.00 hod.

HC gaMa MiCHaloVCe – HC parCHoVany 
1. 2., 17.45 hod., Zemplínska amatérska hokejová liga 
2. ročník – 11. kolo, Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Hk MlÁDeŽ – MHC Martin 
2. 2., 9.30 hod., I. liga juniori – 38. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk DUkla – HC preŠoV 
2. 2., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 42. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

o poHÁr priMÁtora Mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 
V. ročník, II. liga, 4. kolo, 28. 1., 17.30 hod. a 18.30 hod. 
Mestská volejbalová liga dospelých 
V. ročník, I. liga, 9. kolo, 30. 1., 18.45 hod. a 20.15 hod. 
Mestská volejbalová liga dospelých 
V. ročník, II. liga, 5. kolo, 4. 2., 17.30 hod. a 18.30 hod. 
Info: Mgr.Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

stolný tenis
MaJstroVstVÁ oBlasti MiCHaloVCe, soBranCe DospelýCH 
1. 2., 8.00 hod., Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Šach
Šak ZeMplín – Šk saBinoV 
2. 2., 9.00 hod., I. slovenská šachová liga – 7. kolo
Info: Jana Mertensová, tel.: 0907 999 457

Volejbal
Vk Štart oDeta – Vk VeľkÉ kapUŠany B 
2. 2., 14.00 hod. a 16.00 hod.
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 9. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.  

Tel.: 0948 032 666
n	Ponúkam na predaj 2,5-izbový byt na Ulici okružnej. Výmera bytu 

je 60 m2. Byt je po rekonštrukcii – plávajúce podlahy, plastové 
okná, prerobené jadro, nová kuchyňa, bezpečnostné dvere, 
balkón. K bytu patrí aj pivnica. Bytový dom je zateplený. Byt 
– nájomné + inkaso je 130 €. Cena 35 000 €. Tel. : 0915 571 617

n	Dám do prenájmu obchodné priestory na Námestí 
osloboditeľov. Výmera 38 m2. Tel.: 0905 356 762

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Predám stavebný pozemok, Stráňany, Ulica Fidlíkova, 

dohodou. Tel.: 0905 837 436
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici Masarykovej, 

komplet zariadený. Tel.: 0915 966 265
n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach s balkónom v OV. 

Voľný ihneď. Tel.: 0918 814 971
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta (Pasáž), 55 m2, 

zariadený, plastové okná + vonkajšie žalúzie. Cena 345 €/
mesačne. Tel.: 0907 435 757

n	Predám RD v peknom prostredí pri lese. Cena dohodou.  
Tel.: 0944 042 301

n	Dám do prenájmu 2-izbový komplet prerobený, novo 
zariadený byt s lodžiou pri centre mesta, Ulica saleziánov, 
Michalovce. Tel.: 0905 570 561

n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena 
dohodou. Tel.: 0910 581 273

n	Dám do prenájmu 1-izbový zrekonštruovaný a čiastočne 
zariadený byt. Tel.: 0949 684 536

n	Predám RD (5 + 1), pozemok 24 m x 123 m, všetky IS, ovocný sad, 
úplná sociálna výbava. Cena dohodou. Informácie – tel.: 056 6281 698

n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach na Ulici okružnej. Cena 
42 000 €. Tel.: 0904 875 281

n	Predám RD na Ulici Timravy, Michalovce. Tel.: 0903 019 708

rôzne
n	Predám auto Lada Samara 2108 . Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n	Výkup a predaj funkčných chladničiek, práčiek, mrazničiek, 

mraz. boxov a plynových sporákov.  
Tel.: 0904 240 673, 057 7750 046

n	Predám na zváranie 2 ks kyslíkové fľaše, 1 fľašu na plyn, 
hadice, horáky, rezáky. Tel.: 0907 534 726

Služby
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

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

n	Ponúkam kompletné vedenie účtovníctva, mzdy, DPH, 
vrátane poradenstva a daňového priznania za výhodnú cenu. 
Tel.: 0948 204 787

n	Potrebujete prerobiť byt, dom? Zaručená kvalita a flexibilita. 
Volajte tel.: 0944 325 486, 056 6282 424

malý oznamovateľ

spomienky
Slza smútku tíško stečie po tvári, 

bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka 
na Teba v srdciach nezhorí.

Dňa 12. januára uplynul rok, 
čo nás opustila drahá sestra a teta  

BernarDína DUnCoVÁ
s láskou spomína sestra s rodinou

Dňa 25. januára uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil bez slovka rozlúčky drahý, 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
 MikUlÁŠ Halas
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, 
dcéry Ivetka a Janka s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje 
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákon-
níka, 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) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
h) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 10. februára 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

poďakovanie
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami.
Dňa 12. 1. 2014 nás navždy opustila naša mamka
MÁria kostoVčíkoVÁ
Ďakujeme za prejavenú sústrasť všetkým, ktorí 
ste ju prišli vyprevadiť na poslednej ceste.
Synovia a dcéry s rodinami

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas. 
Navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.

Dňa 5. januára 2014 uplynul 1 rok 
od smrti drahého manžela, otca a dedka 

JúliUsa oleXU
smútiaca rodina

Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých, 
čo ho milovali.
Dňa 21. januára uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
paVol nÉMetH
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Mĺkvou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na Teba myslíme.

Dňa 18. januára 2014 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil 

gUstÁV MaJVitor
s láskou spomína manželka a deti s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVErEJňUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1. Časť pozemku p. C-KN č. 1251/2, k. ú. Stráňany, do výmery 300 m2, 
za účelom vybudovania parkovacích miest pri Supermarkete Fresh na 
Ulici Nad Laborcom v Michalovciach, na náklady nájomcu, bez vyberania 
parkovného.   

2.  Časti pozemkov na území Mesta Michalovce za účelom umiestnenia in-
formačno-navigačných tabúľ v počte 10 ks na samostatných nosičoch, 
v nasledovných lokalitách: Ulica lastomírska, Masarykova, Jána Hollého.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 10. februára 2014 do 12.00 hod., sú zverej-
nené na úradnej  tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

Ekonomická univerzita v Bratislave, PHF v Košiciach 
organizuje na pedagogickom pracovisku v Michalovciach  
Masarykova ulica č. 9 

Deň otVorenýCH DVerí 
v piatok 7. februára 2014.

SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA – Dufincova
Komenského 1, 071 01 Michalovce
PRIJME
v školskom roku 2014/2015 absolventov 9. ročníka ZŠ do odborov:
•  hotelová akadémia – päťročné štúdium s maturitou 
 a výučným listom, prijímacie skúšky – 12. 5. 2014
•  čašník – servírka – trojročné štúdium s výučným lisom,
•  predavač – trojročné štúdium s výučným listom
obidva trojročné odbory bez prijímacích skúšok 12. 5. 2014
Kontakt: 0907 180 813, www.hotelka.sk, sspo.dufinec@centrum.sk

SÚKROMNÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ODEVNÁ
Komenského 1, 071 01 Michalovce
P R I J M E
v školskom roku 2014/2015 absolventov 9. ročníka ZŠ do odborov:
• Technické a informatické služby – štvorročné štúdium s maturitou
• Odevníctvo – štvorročné štúdium s maturitou. 

Talentový prijímací pohovor je 25. 3. 2014 
Štúdium je bezplatné!

Kontakt: 0907 180 813, www.sspsomi.edupage.org 
                sspo.dufinec@centrum.sk


