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20. marca o 18.00 hod.
Veľká sála MsKS

Dňa 2. januára 2015 
nadobudol účinnosť zákon 
č. 293/2014, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony.

Táto novela, okrem iného, ukladá vlast-
níkom informačných, reklamných a pro-
pagačných zariadení niektoré povinnosti: 
1)  v lehote do 31. júla 2015 je vlastník re-

klamnej stavby povinný zabezpečiť po-
čas celej doby trvania reklamnej stavby 
jej označenie podľa § 86 ods. 4 – me-
nom a priezviskom, obchodným náz-
vom, ochrannou známkou alebo iným 
symbolom, ktorý umožňuje identifiká-
ciu vlastníka reklamnej stavby

2)  v lehote do 31. júla 2015 je vlastník re-
klamného zariadenia, postaveného bez 
povolenia, alebo v rozpore s ním, do 1. 
januára 2015 požiadať o dodatočné po-
volenie stavby príslušný stavebný úrad 

3)  v lehote do 31. júla 2015 je vlastník 
hnuteľnej veci, ktorá od 2. januára 
2015 spĺňa podmienky reklamnej 
stavby podľa § 43 ods. 2, ohlásiť 
umiestnenie takejto reklamnej stav-
by stavebnému úradu.  

Mesto Michalovce, Stavebný úrad

upozornenie 
vlastníkom 

reklamných 
zariadení

Vo štvrtok 5. marca si v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach 
prevzali vybraní jednotlivci aj kolektívy ocenenia Najúspešnejší športovec 
mesta Michalovce za rok 2014. Primátor mesta Viliam Zahorčák odovzdal 

tieto vyznamenania dospelým ale aj našim mladým športovcom.

Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2014

NajúspešNejší 

špOrtOvci

Rada športových klubov mesta 
Michalovce ako poradný orgán pri-
mátora mesta na svojom zasadnutí 
v decembri minulého roka preroko-
vala návrhy na ocenenie najúspešnej-
ších športovcov a športových kolektí-
vov zo strany jednotlivých športových 
klubov. Pri samotnom hodnotení 
v kolektívnych športoch zohľadňo-
vali členovia Rady športových klu-
bov výsledky dosiahnuté na úrovni 
krajských, celoslovenských a medzi-
národných súťaží. V individuálnych 
športoch dosiahnuté umiestnenia 
na bodovacích, resp. majstrovských 
turnajoch a na medzinárodných sú-
ťažiach.

Na základe týchto výsledkov pri-
mátor mesta ocenil najúspešnejších 
jednotlivcov v kategórii žiactvo: Si-
mon Rigász (ATLETIKA), Dominik 
Tertinský a Martina Sabovčíková 
(BASKETBAL), Branislav Sokirka 
(FLORBAL), Marián Dzurjo (FUT-
BAL), Martin Varady (JUDO), Da-
niela Marcinčáková (HÁDZANÁ), 
Sylvia Maťašová (HOKEJ), Dávid 
Gajdoš (PLÁVANIE), Dáša Šinkarová 
(STOLNÝ TENIS). 

Spomedzi žiackych kolektívov 
boli ocenení: Žiaci ŠK Zemplín od-
diel JUDO Michalovce (JUDO), 
Družstvo mladších žiačok ŠKST Mi-
chalovce (STOLNÝ TENIS), Druž-
stvo starších žiakov FBK Michalov-
ce (FLORBAL), Družstvo mladších 
a starších žiačok HK Iuventa Micha-
lovce (HÁDZANÁ) a Družstvo star-
ších žiakov ŠK COMENIUM pri IV. 
ZŠ (ATLETIKA).

V kategórii dorast – jednotliv-
ci: Samuel Kováč (BASKETBAL), 
Adrián Bodnár (BOX), Dávid Ma-
kara (KULTURISKA), Jozef Vajs 
(FUTBAL), Dominika Kincelová 
(JUDO), Sofia Nagyová (HÁDZA-
NÁ), Pavol Regenda (HOKEJ), Ju-
raj Gavala (KICKBOX), Kristián 
Kudráč (MMA), Andrej Tomči 
(PLÁVANIE), Ladislav Lechan ml. 
(SILOVÝ TROJBOJ – TLAK NA 
LAVIČKE).

V kategórii dorasteneckých ko-
lektívov: Dorastenci ŠK Zemplín 
odiel JUDO Michalovce (JUDO), 
Staršie dorastenky HK Iuventa Mi-
chalovce (HÁDZANÁ) a Dorastenci 
HK Mládež Michalovce (HOKEJ).

V jednotlivých druhoch športu 
si v kategórii dospelí ocenenia naj-
lepších športovcov za rok 2014 z rúk 
primátora mesta prevzali títo jed-
notlivci: ATLETIKA – Jaroslav Pav-
lov a Martin Lazor, FITNESS – Jan-
ka Bencuľáková, FUTBAL – Matúš 
Kira, HÁDZANÁ – Lucia Gubiko-
vá, HOKEJ – Martin Drotár, JUDO 
– Peter Kolesár, MMA – Dominik 
Engel, MOTORIZMUS – Pavol 
Dlugoš, SILOVÝ TROJBOJ – TLAK 
NA LAVIČKE – Ladislav Lechan st., 
STRELECTVO – Vladimír Hama-
dej, TURISTIKA – Ladislav Kanóc.

Spomedzi kolektívov dospelých 
získali vyznamenanie: BRIDŽ – Légia 
Michalovce, FUTBAL – Muži MFK 
ZEMPLÍN Michalovce, HÁDZANÁ 
– Ženy HK Iuventa Michalovce, HO-
KEJ – Muži HK Dukla Michalovce, 
SILOVÝ TROJBOJ – TLAK NA LA-
VIČKE – Muži ŠK ZEMPLÍN Micha-
lovce.

Podrobné informácie o úspechoch 
jednotlivých ocenených športovcov 
a ich tréneroch nájdete na našej web 
stránke www.michalovce.sk.

Iveta Palečková

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových 

kontajnerov 
počas jarného 
upratovania

V dňoch 9. 3. – 20. 4. 2015 budú v mes-
te Michalovce rozmiestnené VOK pre ob-
čanov mesta Michalovce na uloženie ob-
jemného odpadu na týchto stanovištiach: 
Ul. úzka • Ul. konečná • Ul. Gagarinova 
• Ul. pri mlyne • Ul. topolianska • Ul. 
vrbovská (otočka) • Ul. močarianska 
(oproti PD) • Ul. J. Kollára • Ul. P. Jilem-
nického • Ul. A. Kmeťa • Ul. kamenárska 
(zozadu) • Ul. Samova (býv. Zber. suro-
viny)• cintorín Topolianska • cintorín 
Močarianska • cintorín Kapušianska.

V rámci jarného upratovania budú tieto 
VOK vyvážané pravidelne 2x týždenne, a to 
v pondelok a piatok. Nakoľko v meste Mi-
chalovce prebieha separovaný zber, žiada-
me občanov mesta Michalovce, aby biolo-
gicky rozložiteľný odpad /konáre stromov, 
kríky/ uložili vedľa VOK.Upozorňujeme, že 
VOK sú rozmiestnené výlučne na uloženie 
objemného odpadu občanov mesta a nie na 
odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov 
podnikateľov. 20. 4. 2015 budú VOK okrem 
cintorínov z týchto stanovíšť stiahnuté.

co še červeňeje

ŽElEziar
8. marca 2015

o 16.00 hod. 

Veľká sála MsKS

Moju lásku upúta 
dobré srdce ženy viac 

ako jej pekná tvár
W. Shakespeare

mdŽ 2015
Milé dámy, aj tento rok sa tešia 

na spoločnú oslavu vášho sviatku 
róbert Fico a jeho kolegovia.

Moderátor: 
Zuzana Vačková a Martin Nikodým

Účinkujúci: 
LA GIOIA, ČArOVNé OstrOhy, VAšO PAtejdL sO skuPINOu

14. MArcA 2015 O 14.00 hOd.
MeStSKá športoVá hala

VstuP ZAdArMO
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DáTUM Volebný obVoD MieSTnoSť

10. 3. I. Centrum MsKS – malá zasadačka
11. 3. II. Východ III. ZŠ, Moskovská ulica
12. 3. III. Juh IV. ZŠ, Komenského ulica 

13. 3. IV. Západ, Sever I. ZŠ T. J. Moussona, 
Ul. T. J. Moussona 

16. 3. V. Stráňany SOŠT, Partizánska ulica 

17. 3. VI. Močarianska Kultúrno-spoločenský dom 
(bývalá MŠ), Ulica A. Šándora

18. 3. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska ulica 
19. 3. VI. Topolianska TOPO-life, Topolianska ulica

Vánok koncertoval

V plynutí času si často ani neuvedomíme dôležitosť aktuálneho dia-
nia. Zvlášť, ak ide o dianie v našom bezprostrednom okolí. Pritom sa 
dennodenne stretávame s požiadavkou čo najpodrobnejšie informovať 
verejnosť. Najmä vo fáze realizácie sa zobúdza verejná mienka s množ-
stvom pripomienok, protestov a volaním po čo najpodrobnejších sprá-
vach.

Samospráva patrí v tomto ohľade často ku konfrontovaným subjek-
tom. Pritom zdroje informácií sa občanom priam vnucujú. Je síce prav-
dou, že moderné formy informovania nie každému sadnú a zároveň ich 
vie aj používať. I v tom platí viaczdrojový spôsob posúvania informácií. 
Napriek tomu sa stále stretávame s výčitkou „ja som o tom nevedel, ne-
počul.” Často rozbiehané projekty, stavby či rekonštrukcie sa stretávajú 
s protestom alebo pripomienkami občanov, ktorých sa to dotýka. Je síce 
možné robiť korekcie v mnohých činnostiach, no každá zmena vedie 
k novým finančným a časovým stratám. Najťažšie je to u tých projek-
tov, kde je časť zdrojov z Európskych fondov. 

Pred každou takouto činnosťou nastupuje proces prípravy. Ten je 
síce prezentovaný i verejnosti nielen verejným prerokovaním, ale aj 
všetkými dostupnými prostriedkami verejného informovania. Preto sa 
chcem obrátiť i v tejto fáze prerokovania Rozvojového programu mesta 
na roky 2015-2018 na všetkých Michalovčanov. Rozvojový program 
mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom 17. februára 2015 na 
druhom mestskom zastupiteľstve. Na tomto zastupiteľstve bol schvále-
ný aj harmonogram verejných stretnutí s občanmi od 10. marca 2015 
po jednotlivých volebných obvodoch. Práve tam bude tento program 
predmetom rokovania s občanmi. Keďže sa jedná o otvorený doku-
ment, pripisujeme veľký význam jeho prerokovaniu s občanmi. Všetky 
tieto stretnutia majú jednotný začiatok o 17. hodine.

Vedenie mesta sa teší na otvorenú a konštruktívnu diskusiu k tomu-
to dôležitému bodu budúcnosti rozvoja mesta.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

STreTnUTiA 
S občAnMi

 24. 2.  rokovanie s vedením KSK
 24. 2.  rokovanie Valného zhromaždenia športových klubov
 26. 2.  zasadnutie Spoločného obecného úradu
 26. 2.  rokovanie ustanovujúceho snemu regionálneho ZMOS
 27. 2.  porada primátora
 27. 2.  účasť na koncerte speváckej skupiny Vánok
 28. 2.  otvorenie medzinárodného bridžového turnaja 
  Karpatský pohár
 2. 3.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 2. 3.  uvedenie novej riaditeľky Zariadenia pre seniorov 
  na Hollého ulici do funkcie 
 3. 3.  prerokovanie hospodárenia Mestského kultúrneho 
  strediska Michalovce za rok 2014
 3. 3.  prerokovanie hospodárenia Technických 
  a záhradníckych služieb Michalovce za rok 2014
 4. 3.  stretnutie k Plesu mesta2016
 4. 3.  prerokovanie Programu rozvoja mesta
 4. 3.  účasť na Valnom zhromaždení ZOOCR
 5. 3.  odovzdávanie ocenení najlepším športovcom  
  za rok 2014

aktivity primátora

Sociálna poisťovňa upozorňuje:

Dajte si pozor na výšku 
vymeriavacích základov 
a odvodov, vyhnete sa 
nižším sociálnym dávkam 
či penále. Snaží sa vás 
zamestnávateľ presvedčiť, 
že vám oficiálne prizná 
len časť platu a zvyšok 
vám vyplatí „na ruku“? 
Dajte si pozor, pretože 
takáto dohoda sa vám 
nemusí vyplatiť. 

Je totiž zásadný rozdiel v tom, 
aký vymeriavací základ za vás vy-
kazuje váš zamestnávateľ. Ak ne-
prizná celý plat, ale len jeho časť, 
môže vám do budúcnosti spôsobiť 
veľké problémy. Nehovoriac o tom, 
že za zamestnávanie „načierno“ by 
mohol dostať pokutu nielen on, ale 
aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, 
kto vykonáva nelegálnu prácu, do-
púšťa sa priestupku, za ktorý mož-
no uložiť pokutu do výšky 331 €. 
Pokuta za nelegálne zamestnávanie 
pre právnickú osobu alebo fyzickú 
osobu, ktorá je podnikateľom, sa 
povinne ukladá vo výške od 2 000 € 
do 200 000 €. Rovnaká situácia je 
pri samostatne zárobkovo činných 
osobách, kde je veľký rozdiel v tom, 
z akého vymeriavacieho základu si 
vypočítajú a zaplatia odvody. Aké 
dopady má práca „načierno“?

ZAMeSTnAneC
Prihlásiť zamestnanca v Sociál-

nej poisťovni musí zamestnávateľ. 
Zamestnávateľ je tiež povinný vy-
kazovať vymeriavací základ zamest-
nanca (hrubú mzdu) a odvádzať za 
neho poistné na sociálne poistenie 
do Sociálnej poisťovne. Ak sa tak 
nestane, dopad môže byť rozsiahly 
– odrazí sa na nemocenských dáv-
kach, na prípadnej dávke v neza-
mestnanosti, na výške dôchodku či 
na možnej úrazovej dávke. 

Konkrétne príklady
nemocenské: Zamestnanec 

oficiálne zarába 652 €. Ak zamest-
návateľ prizná v Sociálnej pois-
ťovni len časť mzdy vo výške 352 
€, výška jeho nemocenskej dávky 
(tzv. PN-ky) je 197,40 €. V prípa-
de, že zamestnávateľ prizná celú 
mzdu 652 €, výška dávky bude 
365,50 €. Rozdiel v nemocenskej 
dávke bude mesačne až 168,10 €.

Dávka v nezamestnanosti: Ak 
pracovníkovi, ktorý dva roky pred 
zaradením do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie zarábal 1 000 € 
a za ktorého odvádzal zamestnávateľ 
poistné z plnej výšky platu, vznikne 
nárok na dávku v nezamestnanosti 
590,60 € mesačne. Ak zaňho zamest-
návateľ odvádzal odvody len z časti 
mzdy, napríklad z 380 €, vznikne 
mu nárok na dávku v nezamestna-
nosti vo výške 193,70 €. Rozdiel je 
v takomto prípade za jeden mesiac 
396,90 €, pričom za šesť mesiacov to 
predstavuje až 2 381,40 €.

Dôchodok: Ak bol pracovník 
dôchodkovo poistený 45 rokov a 
120 dní a zamestnávateľ priznal 
Sociálnej poisťovni jeho príjem, 
a teda aj vymeriavací základ na 
úrovni minimálnej mzdy vo výške 
380 €, starobný dôchodok bude 
mať vo výške 248,30 €. Pri prizna-
nej priemernej mzde 837 €, jeho 
dôchodok bude 489,70 €, čo je me-
sačne o 241,40 € viac. Za rok tento 
rozdiel predstavuje 2 896,80 €. 

Ak zamestnanec zarábal pred 
odchodom do dôchodku 1,3-náso-
bok priemernej mzdy, teda 1 088 € 
a zamestnávateľ priznal v Sociálnej 
poisťovni len časť jeho príjmu vo 
výške 494 €, jeho vypočítaný sta-
robný dôchodok bude 293,60 €. Pri 
priznaní celej mzdy 1 088 € by bol 
dôchodok vo výške 628,20 €, čo je 
mesačne o 334,60 € viac. Ročne ten-
to rozdiel predstavuje 4 015,20 €.

Úrazové dávky: Poškodený 
zamestnanec poberal plat v rozho-
dujúcom období 1 000 € mesačne. 
V prípade, že zamestnávateľ prizná-
va mesačne len časť mzdy vo výške 
450 €, úrazový príplatok za 30 dní 
je 230,80 €. V prípade, že zamestná-
vateľ priznáva mesačne celú mzdu 
vo výške 1 000 €, úrazový príplatok 
je 512,90 €. Rozdiel na úrazovom 
príplatku je teda mesačne 282,10 €.

Medzi ďalšie problémy, ktorý-
mi môže poistencovi „skompliko-
vať“ život čierna práca alebo práca 
s nepriznanou plnou výškou mzdy, 
patria problémy pri poskytovaní 
úverov, keď nebude schopný pre-
ukázať dostatočnú výšku príjmu 
potrebnú na splácanie, hoci by mu 
v skutočnosti jeho príjem postačo-
val na poskytnutie úveru. Takisto 
bude mať problém s nízkymi, resp. 
nijakými odvodmi do II. piliera.

pokračovanie v ďalšom čísle

Diabetici súťažili
V roku 2013 Zväz 
diabetikov Slovenska 
vyhlásil súťaž o najlepšiu  
základnú organizáciu. 

Súťaž prebiehala počas celého 
roku 2014. Kritériá boli jasne sta-
novené a v konečnom dôsledku 
išlo hlavne o povzbudenie, zmo-
bilizovanie práce v jednotlivých 
základných organizáciách. Ceny 
boli stanovené vopred a bolo o čo 
súťažiť. Naša organizácia DIAMI 
sa do tejto súťaže samozrejme 
prihlásila. Počas celého roku 2014 
sme všetky naše aktivity presne 
dokumentovali a spisovali. Za to 
patrí vďaka najmä Mgr. Lucii 
Demkovej. Všetci naši členovia 
pracovali veľmi obetavo a na úkor 
svojho voľného času. Prichá-
dzali s novými nápadmi a aj ich 
dokázali realizovať. Merali sme 
glykémiu na základných školách, 
v zariadeniach sociálnych služieb, 
inštitúciách, ale aj medzi verej-
nosťou v nákupnom centre. Zor-
ganizovali sme počas štyroch ad-
ventných týždňov verejnú zbierku 
pre našich malých diabetikov. 
Boli sme na poznávacom výlete 
v skanzene v Pribiline. Stretli sme 

sa na Zemplínskej šírave, kde sme 
varili guláš, spievali a zabávali sa. 
Zúčastnili sme sa festivalu diabetu 
v Banskej Bystrici a diabetologic-
kých dní v Liptovskom Mikuláši. 
Vydaril sa aj Michalovský DIA 
deň. Zabezpečili sme beh proti 
cukrovke ako aj pochod proti cuk-
rovke. Už po desiatykrát sme pre 
diabetické deti z celého Slovenska 
zorganizovali letný DIA tábor. 
Stretávali sme sa na edukačných 
stretnutiach. Chodili sme aj me-
dzi verejnosť a vysvetľovali, ako 
sa vyhnúť správnou životosprá-
vou cukrovke. Vydávali sme svoj 
DIA magazín. Publikovali sme 
v novinách a časopisoch. Bolo 
toho ešte viac, ale nešlo by to bez 
našich členov a podpory Strednej 
zdravotníckej školy Michalovce, 
mestského kultúrneho strediska 
a Mesta Michalovce.   

Nakoniec sme súťaž vyhrali 
s presvedčivým náskokom 490 
bodov a týmto bola ocenená 
práca nás všetkých. Určite nás 
to zaväzuje aj do budúcnosti. Na 
ďalších miestach bola Banská 
Bystrica, Levice, Žilina, Žiar nad 
Hronom, Zlaté Moravce. 

Ing. Jozef Borovka, 
predseda DIAMI Michalovce

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIhAdLO
téma: Útvar talentovanej mládeže v MFk Zemplín

hosť: Mgr. Marek Zahorčák, koordinátor mládeže MFK Zemplín
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
55. Zemplínske slávnosti – Fs raslavičan a Fs Zemplín

(repríza zo septembra 2014 )
denne o 14.00 hod. 

pobačeňe miža z varoša

Ňeznam, odkedi še stal osmi marec švetom ženou u švece. Aňi bars 
dobre mi ňeznal, čom dakedi ľem chlopi vedno bečeľovaľi toto šveto. 
No bez kvitki u ten dzeň mi ňigda ňeprišol, či už gu maceri, či gu žeňe. 
Zato me heglo, kec bulo ňedavno hutoreno, že toto šveto je totalitne 
šveto. Jakoška to ňijak ňešlo do tej mojej gebuľi, kec mi vidzel u te-
levizoru, že Japonci i Francuži tiž hutorja, že to šveto ženou. Ozdaľ 
tam išče ňeznaju, že to totalita. No bizovňe bečeľovac ženi ňeľem u 
ten dzeň, bi ňigda a ňigdze ňeškodzilo. I kec i ostatňe šveta maju svuj 
grunt, toto hutori o šickich ženoch. Či už su macere, dzivki či vdovice. 
Je pre šicke ženi a každi chlop bi na to ňemal zapomnuc. 

 Vaš Mižo z varoša

ZAš Prišol oSMi 
MAreC

Klamať sa neoplatí

Bola som na koncerte  a za-
žila som veľmi milé a príjemné 
prekvapenie. Spevácka skupina 
VÁNOK z Denného centra seni-
orov č. 1 na Ul. obrancov mieru 
pri príležitosti výročia svojho 
založenia a vydania prvého CD 
nosiča zorganizovala, pripravi-
la a uskutočnila pred pár dňami  
v Zlatom býku vlastný koncert. 
Okrem toho, že na ňom bolo do 
života uvedené jej prvé „cédečko“, 
v programe zazneli diela starých 
majstrov v podaní ženského spe-
váckeho dua zo ZUŠ v Michalov-
ciach, vystúpila aj ženská spevác-
ka skupina NÁDEJ z Únie slabo-
zrakých a nevidiacich z Michalo-

viec a niekoľko piesní zaspievali aj 
Starši chlopi z Mihaľovec. Najväč-
ší priestor mala skupina VÁNOK, 
ktorá predniesla viac autorských 
piesní a, podľa slov moderátorky, 
prevažne z „vlastnej tvorivej diel-
ne“. Vypočuli sme si aj niekoľko 
„ľudoviek“ v úprave typickej pre 
túto skupinu. Celý program bol 
veľmi zaujímavý, dobre prepra-
covaný, žánrovo pestrý  a veselý. 
Veľký potlesk po každej piesni 
a kytice kvetov na záver progra-
mu svedčili, že VÁNOK podával 
po celý čas dobrý výkon a publiku 
sa páčil. A nielen VÁNOK, ale aj 
ostatní účinkujúci. 

E.K.

Zhromaždenia obyvateľov 
Zhromaždenia obyvateľov 
mesta sa uskutočnia podľa 
jednotlivých volebných 
obvodov v marci, 
v každom zo šiestich 
obvodov samostatne 
vždy o 17.00 hodine. 
Vo volebnom obvode 
číslo VI. sa zhromaždenia 
obyvateľov uskutočnia 
v každej časti zvlášť.

Hlavným bodom progra-
mu bude predstavenie Progra-
mu rozvoja mesta na roky 2015 
– 2018 a diskusia občanov a vo-
lených predstaviteľov mesta sme-
rujúca k aktuálnym problémom 
mesta a jeho občanov.

Zhromaždení sa zúčastnia 
poslanci zvolení v jednotlivých 

volebných obvodoch, primátor 
mesta, zástupca primátora mesta, 
prednosta MsÚ, zástupca pred-
nostu MsÚ, hlavná kontrolórka, 
riaditeľka Služby mesta Micha-
lovce, s.r.o., riaditeľka MsKS, ria-
diteľka TV Mistral, riaditeľ TaZS 
Michalovce, riaditeľ Domspráv 
s.r.o. Michalovce ako správca 
bytového fondu Mesta alebo ním 
poverený konateľ spoločnosti, 
náčelník Mestskej polície Mi-
chalovce, pracovníci MsÚ podľa 
určenia primátorom mesta a za-
pisovateľ volebného obvodu.

Zároveň budú prizvaní aj zá-
stupcovia OSBD Michalovce, 
Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Michalovce, pre-
vádzkovateľ MAD, zástupca KSK 
– odbor dopravy a prevádzkova-
teľ prímestskej autobusovej do-
pravy – Arriva Michalovce, a.s.

Členská schôdza
V priestoroch DC sa 20. februá-

ra konala výročná členská schôdza 
neziskovej organizácie – Združenia 
vojnových poškodencov, invalidov 
a ich sympatizantov. Na schôdzi sa 
zúčastnili aj vzácni hostia – zástupca 
primátora mesta MUDr. B. Bančej a 
predseda Oblastného výboru SZPB 
Ing. J. Bloščičák. Člen výboru Zdru-
ženia p. Rebič v prednesenej správe 
vyhodnotil aktivity Združenia a záro-
veň pripomenul dlhoročnú históriu 
organizácie, siahajúcu do dôb po pr-
vej svetovej vojne. Prítomní v diskusii 
kladne hodnotili činnosť Združenia, 
najmä aktívnej účasti jeho členov pri 

významných spoločenských akci-
ách, ako aj zabezpečenie ozdravných 
a rehabilitačných pobytov pre členov. 
Vyjadrili poďakovanie Mestu Micha-
lovce za finančné príspevky, aj vďaka 
ktorým bolo možné absolvovať tieto 
pobyty. Veľmi zaujímavé a hodnot-
né boli vystúpenia hostí. Na schôdzi 
sme privítali aj sedem nových členov. 
Taktiež jubilujúcim členom združe-
nia boli odovzdané blahoprajné listy. 
Záverom výročná členská schôdza 
v uznesení zobrala na vedomie sprá-
vu o činnosti a hospodárení združe-
nia a schválila plán činnosti na rok 
2015.                             Ing. Pavol Hody

Slovenská únia sluchovo postihnutých vás pozýva
na výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavami 

MdŽ
9. marca o 14.30 hod. v malej zasadačke MsKS



3
dva týždne v kultúre michalovčan informuje

Vítame meDZI namI naŠIch najmenŠích...

Adam Pithart

Oleg Soročina

Maxim Pavlov

Ema Tóthová

dva týždne v kultúre michalovčan informuje

Do StaVu manželSKého VStÚpIlI...

Adrian Puškáš  
a Mgr. Eva Šimková

Cyril Hoľan  
a Denisa Mendová

Tomáš Bazyľak  
a Anna Nagengast

Sweetcup 
Vo štvrtok 19. februára sa 

uskutočnila medzinárodná gas-
tronomická súťaž cukrárov, ku-
chárov, predavačov a aranžérov 
Sweetcup 2015. Jeho 13. ročník 
organizovala Stredná odborná 
škola obchodu a služieb, SDH 3, 
Prešov. Tohtoročná súťaž sa nies-
la pod názvom Dezert 21.sto-
ročia. Neváhali sme a prihlásili 
sme sa do súťaže. Rozhodli sme 
sa pre disciplínu kuchár s dezer-
tom, ktorý sme pomenovali Tva-
rohový krém s molekulárnym 
zdobením. Zaujal nás totiž mo-
derný trend molekulárnej gas-
tronómie, ktorý sme sa rozhodli 
vyskúšať na vlastnej koži.

Súťaž prebiehala v klasickom 
štýle v dvoch kolách. Prvé bolo 
venované predpríprave v kuchyni, 
kde si súťažiaci pripravili všetky 
suroviny. Pozornosť vzbudzo-
vala druhá časť, ktorá prebieha-
la priamo pred zrakmi divákov 
a v priebehu necelej polhodiny 
súťažiaci dotvorili svoje dielo 
k dokonalosti. Nasledovala ťažká 
úloha pre odbornú porotu. Hod-
notil sa nápad, vzhľad, chuť, do-
držanie receptúry, technologický 

postup, moderné metódy, hygie-
na, efektívna práca a zužitkovanie 
materiálu.

Našu Súkromnú hotelovú aka-
démiu – Dufincova v Michalov-
ciach reprezentoval žiak III. HA 
triedy Samuel Korpesio. Získal 
umiestnenie v striebornom pás-
me, striebornú medailu a diplom. 
Zažili sme aj jedno veľké prekva-
penie, a to ocenenie „najkreatív-
nejší kuchár“ zo všetkých súťažia-
cich vôbec. Za každým úspechom 
stojí aj tréner, ktorého síce nevidí-
me, ale jeho úloha je o to dôleži-
tejšia. Tento krát to bola Ing. Da-
rina Blichová, učiteľka odborných 
gastronomických predmetov.

Tohtoročná súťaž mala lákavú 
príchuť. O vysokú gastronomic-
kú úroveň sa postarali školy nie-
len z Košického a Prešovského 
kraja, ale aj HA z rôznych kútov 
Slovenska ako Bratislava, Martin, 
Spišská Nová Ves a mnohých ďal-
ších miest. Medzinárodné chu-
te doviezli súťažiaci aj z Poľska 
a Ukrajiny. Pre všetkých to bola 
nová skúsenosť obohatená o mo-
derné gastronomické trendy.

Ing. Darina Blichová

blahoželanie
Dňa 2. marca 2015 sa dožila krásneho veku 
88 rokov milovaná mamička, babička a prababička 

MÁRIA KUDLÁČOVÁ
Do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti 
a Božieho požehnania prajú dcéra Valika a syn 
Igor s rodinami. Pravnučka Nikolka za všetkých 
oslávenkyňu objíma a bozkáva.

mestské kultúrne stredisko
co šE čErvEnEjE
Vystúpenie folklórneho súboru Železiar – 50. výročie 
8. 3. o 16.00 hod., Veľká sála MsKS

zostanE to v rodinE
repríza OCHOTNÍCKEHO DIVADLA PRI FONTÁNE 
18. 3. o 17.30, Veľká sála MsKS

PálEnica borisa Filana
90 minútový zábavný program pre každého, komu to páli
20. 3. 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: 6. 3. o 18.30 hod., 11. 3. a 13. 3. o 19.00 hod.
Ďalšie pozorovania sa z dôvodu rekonštrukcie budovy nekonajú!

výstavy:
Ľudmila tokárová – záĽuba rozvíja
2. – 13. 3., malá galéria MsKS

ján kováč – výstava obrazov
16. – 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina centrum
6. 3. piatok o 21.30 hod. 

PÄŤdEsiat odtiEňov sivEj Repríza
erotický 2015
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov Slovenské titulky 

7. 3. sobota o 20.00 hod.
8. 3. nedeľa o 18.40 hod.

cEsta nádEjE
dobrodružný, historický, romantický  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  AUSTRÁLIA/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

6. 3. piatok o 19.15 hod. 
7. 3. sobota o 17.30 hod.
8. 3. nedeľa o 20.40 hod. 

chaPPiE
akčný triler 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

6. 3. piatok o 17.40 hod. (3D) 
7. 3. sobota o 15.45 hod. (2D)

astEriX: sídlo bohov
animovaný, rodinný 2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  FRANCÚZSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

10. – 11. 3. utorok, streda o 19.30 hod. 

divočina
životopisný, dráma 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

12. 3. štvrtok o 19.30 hod. 
13. 3. piatok o 19.00 hod.

14. – 15. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

vybíjaná
komédia 2015
Vstupné: 4 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

13. 3. piatok o 20.45 hod. 
14. – 15. 3. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

nočný bEŽEc
akčný 2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

14. – 15. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.15 hod. 

astEriX: sídlo bohov
animovaný, rodinný 2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 € FRANCÚZSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

17. 3. utorok o 19.30 hod.

divokÉ historky Premiéra
čierna komédia 2014
Vstupné: 3 € ARGENTÍNA/ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

18. 3. streda o 19.30 hod.

tri srdcia 
dráma 2014
Vstupné: 3 € BELGICKO, FRANCÚZSKO, NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

19. 3. štvrtok (2D ČT) o 19.30 hod.
20. 3. piatok (2D ČD) o 20.00 hod. 

21. – 22. 3. sobota (3D ČD), nedeľa (2D ČD) o 18.00 hod.

rEzistEncia
sci-fi, fantasy, akčný, dobrodružný 2015
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €, 3D: 6 €, študenti: 5 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky a Český dabing 

Úspech v ZenIt-e
Žiaci Strednej odbornej ško-

ly technickej v Michalovciach sa 
každoročne zúčastňujú súťaže 
odborných vedomostí a zručnos-
tí ZENIT, ktoré vyhlasuje MŠ SR 
a organizačne zabezpečuje Štátny 
inštitút odborného vzdelávania. 
V tomto školskom roku sa žiaci 
zúčastnili súťaže ZENIT v elek-
tronike a strojárstve.

Súťaž ZENIT v elektronike sa 
uskutočnila 4. decembra na Stred-
nej priemyselnej škole elektrotech-
nickej v Košiciach. Tohto roku sa 
súťažilo v kategórii A (žiaci 3. a 4. 
ročníka SOŠ) a v kategórii B (žia-
ci1. a 2. ročníka SOŠ). V kategórii 
A obsadil Adam Lassak zo študij-
ného odboru mechanik elektro-
technik prvé miesto. V kategórii B 
obsadil Samuel Laco zo študijného 
odboru elektrotechnika siedme 

miesto. Adam Lassak postúpil do 
celoštátneho kola, ktoré sa usku-
točnilo 4. až 6. februára v Trenčí-
ne. Na celoštátnom kole obsadil vo 
svojej kategórii tiež prvé miesto a 
okrem prestížneho prvenstva získal 
aj šesťtýždňovú stáž v Európskej 
organizácii pre jadrový výskum 
CERN vo švajčiarskej Ženeve.

 Súťaž ZENIT v strojárstve sa 
uskutočnila 3. decembra na Stred-
nej odbornej škole v Košiciach. 
Našu školu reprezentovali dvaja 
žiaci študijného odboru mechanik 
nastavovač – CNC obrábanie. Ró-
bert Hunder obsadil tretie a Miro-
slav Ondo štvrté miesto. Všetkým 
umiestneným žiakom blahože-
láme k dosiahnutým výsledkom 
a ďakujeme za vzornú reprezentá-
ciu školy a nášho mesta.

Ing. Ján Kraus

Zemplínski heligónkari
Úspešný príbeh Zemplín-

skych heligónkarov pokračoval aj 
v roku 2014. Snaha, trpezlivosť, 
vytrvalosť, ale hlavne vzájomná 
úcta, tolerancia a povzbudzovanie 
priniesli i neočakávané výsledky; 
predovšetkým sa však vytvorilo 
spoločenstvo ľudí, ktorí svojimi 
piesňami prinášajú radosť a dobrú 
náladu ľuďom. Za pomerne krát-
ku dobu si táto skupinka získala 
i množstvo priaznivcov a obdivo-
vateľov, čím sa úspešne začlenila 
do veľkej rodiny slovenských he-
ligónkarov. Úspešne tak napĺňa 
ciele OZ, ktoré vzniklo ako logický 
dôsledok činnosti v snahe zacho-
vávať a propagovať tradíciu hry na 
heligónke a organizovať folklórne 
podujatia či festivaly s tematickým 
zameraním na interpretáciu zem-
plínskej ľudovej piesne so sprie-
vodom heligónky. Tento príbeh by 
nemohol byť úspešný bez príklad-
nej spolupráce so ZOS v Michalov-
ciach, MsKS a Mestom Michalov-
ce a DMS v Michalovciach, VUC 

Košice, Chemkostavom, a.s. v Mi-
chalovciach a sponzormi, ktorých 
máme zverejnených na našej we-
bovej stránke, a za čo im chcem aj 
touto cestou úprimne poďakovať.

V roku 2014 sme nacvičili prí-
ležitostné pásma, s ktorými sme 
vystupovali na Slovensku, ale aj 
na Ukrajine a v Maďarsku. Boli 
to: stavanie mája, Deň matiek, 
Mesiac úcty k starším, Matič-
né slávnosti, dedinské veselice, 
rôzne oslavy výročí narodenín, 
firemné slávnosti, ale aj rôzne cir-
kevné podujatia aj vianočné kole-
dy. Pásma pripravovali a nácviky 
organizovali Pavol Hájnik a Mgr. 
Ing. Dušan Skonc v spolupráci 
s Mgr. Štefanom Juskom.

Zvýšený počet záujemcov o hru 
na heligónke je potešujúci a svedčí 
o opodstatnenosti činnosti nášho 
klubu. Naše OZ aj v tomto roku 
plánuje zorganizovať prehliad-
ku Zemplínska heligónka 2015. 
Uskutoční sa 2. mája v MsKS. 

Pavol Hájnik

poznáš svoje peniaze?
„poznáte svoje peniaze?“ 
bola prvá otázka mgr. anet 
chlebničanovej z nadácie 
pre deti Slovenska, 
ktorú položila učiteľom 
Základnej školy na ulici 
okružnej pri otvorení 
tÝžDŇa FInanČnej 
GRamotnoStI. ten bol 
zameraný na finančné 
vzdelávanie učiteľov 
a žiakov v zmysle 
národného štandardu 
rozvoja finančnej 
gramotnosti z roku 2008. 

Najprv sa do žiackych lavíc 
posadili učitelia, aby sa na dva 
dni stali žiakmi a spoznali presný 
obsah daného dokumentu. Pod 
vedením skúsených lektoriek Ing. 
Márie Hankóciovej, Mgr. Zuzany 
Majirskej a Ing. Valérie Dorkovej 
postupne spoznávali význam 
ekonomických pojmov i kľúčové 
kompetencie, ktoré sú obsahom 
daného dokumentu. 

Ďalšie dni boli získané in-
formácie implementované do 
vyučovacieho procesu v dvoch 
úrovniach. Na prvom stupni 

projektový modulový týždeň 
pod názvom Eurácke kráľov-
stvo. V jednotlivých triedach 
a ročníkoch boli realizované 
aktivity, v ktorých žiaci spoz-
návali a porovnávali vzhľad 
euromincí a eurobankoviek, 
dozvedeli sa, ako fungoval 
výmenný obchod a ako sa vy-
víjali peniaze. „Euronosiče“ 
a „Eurojedáci“ pomohli deťom 
ukázať, ako funguje domáci 
rozpočet a čo znamenajú poj-
my obchodovanie, investo-
vanie, tovar a služby. Týždeň 
vyvrcholil Rozprávkovým kar-
nevalom.

Na druhom stupni v pred-
mete Poznaj svoje peniaze, kto-
rý ako pilotná škola na Sloven-
sku realizujeme už štvrtý rok, 
kladieme dôraz na prirodzený 
záujem žiakov o všetko nové, 
informačné technológie nevy-
nímajúc. Keďže ide o e-learnin-
gový program, jednou zo zák-
ladných vyučovacích metód je 
práca v internetovom prostredí. 
Rovnaký priestor je daný získa-
vaniu základných praktických 
zručností pri nakladaní s pe-
niazmi a diskusným a prezen-
tačným metódam.

ZŠ, Okružná ul.

Pre záujemcov o tvorbu slo-
venských autorov, respektíve 
autoriek, pripravila Zemplínska 
knižnica Gorazda Zvonického 
stretnutie so spisovateľkami Da-
rinou Hamarovou (autorka kníh 
Životom nekráčam sama a Slzy 
muža), Luciou Božikovou (Žila 
som v zlatej klietke) a Agi Jan-
kulákovou (autorka zbierky bás-
ní a fejtónov Bod zlomu, Anjel, 
Bublífuk, Srdculienka, Tango v 
slabinách a Banánový stejk). Na 
osobné stretnutie a autogramiá-
du autoriek vás pozývame 17. 
marca o 16.00 hod. 

V rámci osláv MDŽ realizu-
je občianske združenie Pomoc 
rodine v spolupráci so Zemplín-
skou knižnicou Gorazda Zvo-
nického v Michalovciach  výsta-
vu Umlčaných svedkýň. Výstava 
bude prebiehať od 9. do 13. mar-
ca vo vnútorných priestoroch 
knižnice. Umlčané svedkyne sú 
spomienkou na ženy, ktoré boli 
zavraždené svojimi súčasnými, 

či bývalými manželmi a par-
tnermi v dôsledku dlhodobého 
násilia. Väčšina týchto žien cítila 
reálne ohrozenie svojho života 
a pokúšala sa vyhľadať pomoc 
u blízkych ľudí a v inštitúciách. 
Umlčané svedkyne sú varovaním 
zlyhania spoločnosti v ochrane 
žien a detí pred zločinmi, ktoré sa 
odohrávajú v súkromí za zavretý-
mi dverami. Výstava je zamera-
ná na šírenie nulovej tolerancie 
akéhokoľvek násilia, elimináciu 
výskytu násilia v párových vzťa-
hoch a odbúravanie mýtov o ná-
silí v povedomí verejnosti.  

Braňo Mojsej a jeho boj s al-
koholom. O knihe Vytriezvenie 
a o boji s najstaršou metlou ľud-
stva vám porozpráva jej autor 18. 
marca 2015 o 16.30 hod. 

V ten istý deň sa v knižnici 
predstavia deti detských domo-
vov z Michaloviec a okolia v re-
citačnej súťaži Domovácky reci-
tátor o 13.15 hod.  

Janka Váradyová

Štedrý marec 
v knižnici
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dva týždne v športe

naVžDy Sme Sa RoZlÚČIlI...

spoločenská rubrika

Peter Vavrek (65)
Milan Šepeľák (62)
Mária Sabová (80)
Mária Šaffová (93) 
Anna Maicherová (86) 
Mgr. Ján Semjan (82)
Alexander Kohút (71)
Milan Liška (59)

poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, kolegom, známym a susedom, 
ktorí sa prišli dňa 12. februára 2015 rozlúčiť 
s drahým manželom, oteckom a dedkom 

TIBOROM MOGIŠOM
manželka, dcéra Beáta a dcéra Silvia 
s rodinou

Veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke 

s milovaným manželom, oteckom a dedkom 

MILANOM ŠEPEĽÁKOM 
ktorý nás náhle opustil 8. februára 2015 vo veku 

61 rokov. Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Manželka a dcéry s rodinami.

spomienky
Dňa 12. marca 2015 uplynie 15 rokov, 
čo nás opustil milovaný manžel, otec a dedko

TICHOMÍR RÓZSA
Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne.
s láskou v srdci spomínajú manželka 
a synovia s rodinami

Dňa 18. marca uplynie 10 rokov 
od tragickej smrti otca, dedka, manžela

VINCENTA KIRČÁKA
spomínajú deti s rodinami 

a manželka

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach, Ulica okružná, 

bytovka H2. Tel.: 0949 716 152 
n	Kúpim stavebný pozemok v Michalovciach a blízkom okolí, 

cca 1 000m2 a viac, najlepšie Ulica vrbovecká. Tel.: 0905 985 262
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt na Ulici tulipánovej. 

Nezariadený, po rekonštrukcii. Tel.: 0944 740 403
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt v Michalovciach, Stráňany. 

Tel.: 0948 340 009
n	Predám chatu na Zemplínskej šírave pri Salaši, Medvedia 

hora. Tel.: 0905 393 432
n	Ponúkam voľnú garáž do prenájmu. Tel.: 0915 641 010
n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach a dám do prenájmu 

cca 100 m2 v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191 
n	Predám lukratívny pozemok v Lastomíri, cca 2 300 m2, 10,50/m2. 

RK nevolať. Tel.: 0918 707 342

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n	Kúpim Škoda Felícia. Tel.: 0905 224 993
n	Butik Malý Raj ponúka ZARA, PIMKIE, JACK JONES, VERO 

MODA, DESIGUAL, GAP, H&M, CONVERSE, NIKE a ďalšie 
v super outletových cenách v centre Michaloviec, v uličke 
vedľa OC DoDo, Pasáž č. 8. Facebook Malý Raj - MI 

n	Kúpim dvere do kuchyne – 1-izbový byt. Tel.: 0948 340 009
n	Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, r. v. 2007. Tel.: 0918 449 123
n	Predám orechy, 7,00 €/kg. Tel.: 056 6471364 

Služby
n	Ponúkame vedenie účtovníctva – jednoduchého účtovníctva, 

podvojného účtovníctva, mzdy a vypracovanie daňových 
priznaní. Tel.: 0918 925 126

malý oznamovateľ

Dňa 17. marca uplynie 1 rok, 
čo nás opustil drahý otec 

JÁN KAČMÁR
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku.
s láskou spomína manželka, syn s manželkou

Čas plynie, ale smútok zostáva.
Dňa 13. marca 2015 uplynie 20 rokov 

od chvíle, keď nás navždy opustil drahý otec, 
dedko a pradedko 

JÁN BAŠISTA
s láskou a úctou si na neho spomína 

dcéra Dana s rodinou

atletika
jarný bEh michalovčanov
7. 3. 2015, 11.00 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i.bk d – lEvoča 
14. 3., 17.00 hod., II. Liga Východ – muži 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.bk michalovcE – EsPrit košicE 
14. 3., 14.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Florbal
o Pohár Primátora mEsta
Mestská florbalová liga mužov
FBK Shadows – Mladá Matica
FBK Michalovce – FBK V. Kapušany
Fann Sport team – FBK Shadows
10. 3., 17.40 – 18.50 hod., IV. ročník – 9. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
mFk zEmPlín – Fk bodva moldava nad bodvou
14. 3., 14.30 hod. – DOXXbet liga muži – 20. kolo

mFk zEmPlín – mFk vranov nad toPĽou 
8. 3., 10.00 a 12.15 hod. – Dôvera I. liga starší žiaci U15, U14 – 14. kolo

mFk zEmPlín – Partizán bardEjov 
15. 3., 10.00 a 12.15 hod. – Dôvera I. liga starší žiaci U15, U14 – 15. kolo

mFk zEmPlín – trnava 
14. 3., 11.00 a 13.00 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 

mFk zEmPlín – mFk nitra 
7. 3., 11. 00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19 

mFk zEmPlín „b“ – šk odEva liPany 
15. 3., 10.30 hod. – III. liga muži – 17.kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

halový futbal
mEmoriál i. PšEnka 2015 – civil cuP
13. 3., 13.00 hod. – VII. ročník
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

hádzaná
hk iuvEnta – škP sEnEc
7. 3., 17.30 hod., WHIL žien – 18. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

softtenis
o Pohár Primátora mEsta
Mestská softtenisová liga mužov
9. – 12. 3., 17.00 hod., VII. ročník – I. liga – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika 
orEskÉ – 1. zEmĽanka – mEdvEdia hora 
8. 3., 8.00 hod.

zahájEniE cykloturistickEj sEzóny 
15. 3., 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Údolím trnavskÉho Potoka (GróFka)
7. 3., 8.00 hod. – 5. ročník 
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

volejbal
o Pohár Primátora mEsta
Mestská volejbalová liga dospelých
10. 3., 17.30 hod. – VI. ročník II. liga – 15. kolo
17. 3., 17.30 hod. – VI. ročník II. liga – 16. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

volEjbalový turnaj ŽiEn
6. 3., 14.00 hod. – V. ročník
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092

vk michalovcE – Elba PrEšov 
7. 3., 11.00, 13.00 hod., I. liga žien – 17. kolo 

vk michalovcE – šaca
15. 3., 10.00, 12.00 hod., MSR kadetiek Východ – 13. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ponÚKa
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov, 
v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
 Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 3. 2015.  
Počet bytov: 2 
Číslo bytu   Adresa    Poschodie   Bytový dom   Počet izieb  
------------------------------------------------------------------------------------
8 a 9   Mlynská 3912/15  prízemie  C/22  1 a 1

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta 
Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom 
Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobo-
dy 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ponÚKa
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme bytov 
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
 Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 3. 2015.
Počet bytov: 2  
Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb  Podl.plocha  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4  Ul. obrancov mieru 4,  Prízemie  (malometrážny)  garsónka  28,19 m2

73  Ul. obrancov mieru 4,  1. poschodie  (malometrážny)  garsónka  28,19 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/
m2. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mes-
ta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom 
Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 
1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

ÚSpech V kickbOxe
V dňoch 20 – 21. februára sa v Banskej Bystrici konal už 16. ročník WAKO, 
medzinárodný turnaj v kickboxe Memoriál Ladislava Tótha Slovak Open. Ide 
o najväčší slovenský turnaj v kickboxe. Aj tento ročník bol výnimočný, o čom 
svedčia jednak počty účastníkov, jednak mená jednotlivých reprezentantov 
krajín, z ktorých mnohí sú šampiónmi sveta, Európy, či medailistami z vrchol-
ných podujatí WAKO. Tejto súťaže sa zúčastnil aj Michalovčan Michal Stričík, 
ktorý vybojoval 1. miesto v kategórii K1 juniorov do 71 kg.                               pl

prenájom nebytových priestorov
nemocnica s poliklinikou štefana Kukuru Michalovce, a.s., 
so sídlom Ul. špitálska č. 2, 071 01 Michalovce ako podnájomca 
hlavného nájomcu Svet zdavia, a.s., ponúka na 

pRenájom
nebytové priestory v budove na Ulici prof. Hlaváča v Michalovciach, 
vedenej pod súpisným číslom 1885 na parc. č. 2977-2993 v podielom 
spoluvlastníctve, vedených na LV č. 6617. Priestory sa nachádzajú 
na 1. poschodí budovy o veľkosti podlahovej plochy 526,15 m2 a samos-
tatným vstupom z dvora o veľkosti 26,51 m2. Sú vhodné na kancelárske, 
obchodné a skladové účely. Ďalšie informácie nájdete na stránke nemoc-
nice http://mi.svetzdravia.com/. Obhliadka je po dohovore: Ing. Juraj Pi-
chonský +421 907 906 021, Ing. Emília Pasteráková +421 918 699 062 
v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ponÚKa
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.83/2005 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č. 3 
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 3. 2015.
Počet bytov: 1 
Číslo bytu   Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb  
---------------------------------------------------------------------------------
2   Ul. staničná 3   2. poschodie   Staničná 3   Garsónka

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta 
Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom 
Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobo-
dy 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Margita Dundová (81)
Alla Donetská (76)
Ján Hrubovčák (68)
Albína Mariňaková (80)
Margita Poľašková (85)
Alexander Gregušiak (86)
Milan Tomašuľa (79)
Tibor Mogiš (67)
Ján Škovran (67)


