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Mesto Michalovce získalo finančné prostriedky na vzdelávanie seniorov 
v oblasti informačno–komunikačných technológií (IKT), ktorí sa nedo-
stali medzi 220 absolventov vzdelávania IKT v predchádzajúcom projek-

te. Finančné zabezpečenie práve prebiehajúcich kurzov je realizované Nadáciou 
Nafta, a.s. vo výške 3 000 €.

Kurzy v oblasti informačno-komunikačných technológií

VzdeláVanie 

senioroV

Projekt s názvom Zvýšenie kvality ži-
vota seniorov v meste Michalovce vzde-
lávacími aktivitami, v rámci ktorého 
prebiehali kurzy pre seniorov z rôznych 
oblastí, začal 1. augusta 2013 a bol ukon-
čený 31. januára 2015. Projekt bol finan-
covaný z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci operačného programu Vzde-
lávanie. Mesto zo schváleného nená-
vratného finančného príspevku využilo 
76 351 €, spolufinancovanie mesta pred-
stavovalo 4 018 €. Vzdelávanie seniorov 
prebiehalo v priestoroch Zariadenia pre 
seniorov na Hollého ulici a vo vybraných 
denných centrách pre seniorov. Pre na-
šich seniorov bolo vytvorených spolu 
1920 miest v týchto siedmich kurzoch: 
Základy práce s počítačom a s infor-
mačno-komunikačnými technológiami, 
Ekonomické minimum, Právne mini-
mum, Tvorivé dielne, Zdravoveda a zák-
lady prvej pomoci, Psychológia životnej 
cesty a Pohybové aktivity – Pilates.

Všetci seniori mali záujem o viace-
ré druhy vzdelávania, kurzy absolvo-

valo 755 účastníkov. Najväčší záujem 
bol o kurz IKT, tvorivé dielne, pilates. 
Do kurzu IKT sa nahlásilo oveľa viac 
záujemcov, ako umožňovali kapacity 
projektu, preto sme sa rozhodli získať 
ďalšie finančné prostriedky, aby sme 
mohli uspokojiť všetkých nahlásených 
záujemcov v tomto kurze. 

V súčasnosti prebiehajú kurzy IKT 
v priestoroch Zariadenia pre seniorov 
Michalovce v počítačovej miestnos-
ti. Cieľom takejto formy vzdelávania 
je vyškoliť 60 seniorov s trvalým poby-
tom v meste Michalovce v oblasti prá-
ce s počítačom a s informačno-komu-
nikačnými technológiami. V module 
Základy práce s počítačom sa frekven-
tanti vzdelávania oboznámia s operač-
ným systémom, textovým editorom, 
tabuľkovým kalkulátorom, grafickými 
programami, naučia sa pracovať s in-
ternetom a využívať komunikačné 
programy. Vzdelávacie kurzy sa začali 
v auguste a budú ukončené do konca 
októbra.

„Veľmi som sa potešila, keď som 
bola pozvaná do kurzu IKT pre seni-
orov. Ďakujem, že môžem byť súčasťou 
projektu, zúčastňovať sa kurzu a  zís-
kať nové poznatky. Vytvorili ste pre nás 
veľmi dobré podmienky v peknom pro-
stredí...“ píše vo svojom e-maili účast-
níčka kurzu pani Bigaňová. 

Ďalšia účastníčka pani Michlovi-
čová prostredníctvom svojho nového 
mailového účtu konštatuje: „Môžem len 
kladne hodnotiť doterajší postup, ktorým 
nás vedie školiteľka. Má výborný postreh, 
komu sa treba viac venovať, respektíve 
niektorú stať zopakovať. Mám ale sú-
časne požiadavku, ak to bude možné, 
aby sme pokračovali v ďalšom kurze pre 
pokročilých. Vyslovujem poďakovanie 
za umožnenie  absolvovať tento kurz.“ 

Veríme, že po ukončení vzdelá-
vania budú účastníci vedieť uplatniť 
získané vedomosti a zručnosti vo svo-
jom živote. 

RNDr. Jana Machová
Mária Ciganocová

Drobci 
spoznávajú 

históriu

V máji, ako prvý z hradov, navštívili 
Viniansky hrad, na ktorom sa obozná-
mili s jeho históriou aj so zaujímavou 
povesťou o hradnom pánovi. Nenáročnú 
túru lesom v príjemnom počasí ukončili 
na Vinianskom jazere. Druhou vydare-
nou akciou bol celodenný poznávací vý-
let na Spišský hrad s prednáškou sprie-
vodkyne. Vďaka jej podrobnému rozprá-
vaniu sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí 
z histórie, podrobnosti o spôsobe života 
a zvykoch v dávnych dobách. 

Prestávku na obed mali drobci v Spiš-
skom Podhradí, kde sa práve počas po-
sledného júnového víkendu uskutočnili 
Spišské folklórne slávnosti. Výlet bol 
obohatený návštevou ZOO v Spišskej 
Novej Vsi. Zúčastnení rodičia a deti si 
mohli obzrieť rôzne druhy zvierat. Nie-
ktoré z nich mali možnosť aj pohladkať 
a nakŕmiť, pretože je to tzv. kontaktná 
zoologická záhrada. Veľkým lákadlom 
pre deti bol pavilón Aquaterra s rozlič-
nými druhmi rýb a iných morských ži-
vočíchov, ale aj plazov. 

V júli MC Drobec zrealizovalo ďalšie 
dva výlety – počas druhého júlového ví-
kendu deti s rodičmi zdolali náročnejšiu 
túru na Jasenovský hrad, s nádherným 
výhľadom na okolitú prírodnú scenériu. 
Koncom mesiaca členovia a sympatizan-
ti MC Drobec navštívili Ľubovniansky 
hrad a Nestville Park v Hniezdnom. Pre 
veľký záujem o tento výlet boli na pre-
pravu objednané dva autobusy. Deťom 
sa najviac páčilo vystúpenie sokoliarov, 
prehliadka hradu a kráľovské insíg-
nie. Počas pekného jesenného víkendu 
drobci navštívili hrad Brekov s krásnou 
vyhliadkou. Posledným plánovaným 
výletom v rámci projektu podporeného 
z grantu mesta Michalovce je hrad Čičva, 
kam sa rodiny s deťmi vyberú ešte v ok-
tóbri. Viac informácií nájdete na stránke 
www.mcdrobec.sk, príp. na Facebooku: 
materskecentrum.drobec.

Mgr. Adriana Jacečková

Drobci z Materského centra 
Drobec stihli absolvovať 

už päť výletov v rámci 
projektu s názvom Drobci 
spoznávajú hrady, zámky 
– históriu, podporeného 

z grantu mesta Michalovce. 
Posledný ich čaká 

v októbri.

aktua l i ty

Pozývame vás na 
koncert pre deti

Spievankovo 

16. októbra 
o 17.00 hod 

a 17. októbra 
o 10.00 hod.

veľká sála MsKS

V tomto roku si pripomenieme už 97. výročie 
vzniku prvého spoločného štátu Čechov a slovákov. 
Pri tejto príležitosti Miestny klub Českého spolku 
v Michalovciach organizuje spomienkovú slávnosť. 
Uskutoční sa v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického 28. októbra o 16.00 hodine. 

významný medzník 
našich dejín

Prvý spoločný štát sa nerodil ľah-
ko. Neľahký boj o právo na sebaurče-
nie sa začal po vypuknutí 1. svetovej 
vojny. Československá národná rada 
vznikla vo februári 1916 v Paríži. 
Na jej čelo sa postavili T. G. Masaryk, 
M. R. Štefánik, E. Beneš. Českoslo-
venskej národnej rade sa podarilo 
zorganizovať stotisícové vojsko – čes-
koslovenské légie. Vďaka vystúpeniu 
légií pod vedením Milana Rastislava 
Štefánika, ako aj nesmiernej diploma-
tickej aktivite, sa Československej ná-
rodnej rade podarilo splniť jej hlavný 
cieľ. Vedúce krajiny Dohody (Fran-
cúzsko, Veľká Británia, USA, Talian-
sko, Japonsko) uznali Českosloven-
skú národnú radu za československú 
vládu. Úsilie vytvoriť prvý spoločný 
štát vyvrcholilo v USA, kam koncom 
apríla 1918 pricestoval T.G.Masaryk. 
V máji 1918 na jeho podnet podpísali 
Slováci a Česi v USA Pittsburskú do-
hodu o utvorení prvého štátu. 

Od polovice októbra udalosti na-
predovali závratnou rýchlosťou. 16. ok-
tóbra vypracoval T. G. Masaryk Vyhlá-
senie československej samostatnosti. 
Toto vyhlásenie zverejnili o dva dni, 

18.októbra, a je známe ako Washing-
tonská deklarácia. Masaryk v nej na-
črtol princípy, na ktorých sa malo bu-
dovať nové Československo. Nový štát 
mal byť republikou a mali v ňom platiť 
zásady demokracie, pokroku a huma-
nity. Po kapitulácii Rakúsko-Uhorska, 
pražský ľud 28. októbra 1918 spon-
tánne vyšiel do ulíc a začal vyvesovať 
české zástavy. Národný výbor prevzal 
moc a prijal prvý zákon, ktorým bola 
vyhlásená Československá republika. 
Samostatný štát Čechov a Slovákov sa 
stal skutočnosťou. 

Nevediac o tom, čo sa deje v Pra-
he, sa predstavitelia slovenského 
politického života zišli 30. októbra 
1918 v Martine. Vytvorili Slovenskú 
národnú radu, ktorá prijala Deklará-
ciu slovenského národa. Martinskou 
deklaráciou sa Slovensko pripojilo 
k samostatnému československému 
štátu. 

Vznik spoločného štátu je význam-
ná historická udalosť pre všetkých 
občanov Slovenskej republiky. Škoda, 
že v kalendári si ju pripomíname len 
pamätným dňom. 

Mgr. Vlasta Vojníková

JEsEnný BEh MichAloVČAnoV 
Bežecké podujatia v Michalovciach získavajú čoraz  väčšiu popularitu. 
V nedeľu 11. októbra sa na Jesennom behu Michalovčanov zúčastnilo 
112 pretekárov. Boli medzi nimi muži, ženy ale aj mládež. K prvým trom 
najrýchlejším spomedzi mužov patrili lukáš Šalata, Tomáš ruskovský 
a Adam saxun. V ženskej kategórií skončila na prvom mieste Katarína 
hamadejová, na druhom Andrea Valkenet Margitanová a na treťom 
mieste sa umiestnila Michaela haburová. najstarší účastník jesenného 
behu mal 61 rokov a najmladšia účastníčka 8 rokov.

ZOS Michalovce 
vás pozýva na 

literárno-dramatické 
pásmo

pocta 
Ľudovítovi Štúrovi

27. a 28. októbra 
o 9.00 hod. a 10.30 hod.

galéria ZOS

Osteologicko-
ortopedická ambulancia

vás pozýva na 

deň otvorených 
dverí 

pri príležitosti Svetového 
dňa osteoporózy 

29. októbra od 9.00 hod.
v nových priestoroch 

Poliklinika Michalovce, 
2. poschodie

objednávky: 056 64 31 355

MsKS Michalovce
vás pozýva na 

výstavu

Myron Špeník  
výber z tvorby

do 30. októbra
galéria MsKS

ZOS Michalovce
vás pozýva na 

súťažnú výstavu

podoby zeMplína 
tradície a život 
našich predkov

od 19. do 30. októbra 
galéria ZOS



�

Mnohým z nás tento dátum veľa nehovorí. No i napriek tomu patrí 
k pamätným dňom na Slovensku. Štátnym sviatkom je v Českej repub-
like. 28. októbra 1918 v Prahe Česko-slovenský národný výbor vyhlásil 
nezávislosť a vznik Československej republiky. 

Samostatná Československá republika vznikla na konci prvej sve-
tovej vojny ako výsledok porážky a zániku Rakúsko-Uhorska. 28. ok-
tóbra síce česká politická reprezentácia v Prahe vyhlásila spoločný štát, 
no slovenská politická reprezentácia sa stretla v Turčianskom Svätom 
Martine, kde sa k spoločnej štátnosti prihlásili až 30. októbra. Sloven-
sko sa tak stalo súčasťou spoločného štátu akoby dvakrát. Preto oficiálny 
deň vzniku nemusí byť pre Slovákov až taký jednoznačný. Navyše práve 
Slovensko patrí v rámci Európskej únie k štátom s najväčším počtom 
štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Vláda pracuje skôr s varian-
tom ich zníženia a nie rozšírenia. Napriek tomu by sme si tento deň mali 
pripomínať ako významný deň pre Slovákov. Až vtedy sa Slováci začali 
formovať ako moderný európsky národ. Na Slovensku bola v rámci Ra-
kúsko-Uhorska oveľa horšia situácia ako v Česku. Tam už aj predtým 
mali svoje školy, infraštruktúru, boli ekonomicky na vyššej úrovni. Práve 
v prvých rokoch spoločného štátu boli problémy fungovania štátu riešené 
obsadzovaním českými občanmi, čo mnohí na Slovensku vnímali ako 
výmenu poručníctva maďarského za české.

Dilemu dopĺňa hneď ďalší októbrový pamätný deň. Národná rada 
SR schválila v apríli 1996 návrh novelizácie zákona č.241 Z.z. o štát-
nych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. V ňom 
sa objavil dátum narodenia Ľudovíta Štúra 29.október ako pamätný 
deň. No niektoré zdroje uvádzajú, že deň narodenia poprednej osobnosti 
slovenského národa pripadá na 28. október. 29. októbra bol Ľudovít Štúr 
pokrstený a zapísaný do knihy pokrstených. Práve v tomto roku si pri-
pomíname okrúhle jubileum a dokonca rok 2015 bol vyhlásený za Rok 
Ľudovíta Štúra. Jeho dielo a zásluhy o vznik spisovnej slovenčiny si pri-
pomíname aktivitami najmä v tomto období. Z rozsiahleho diela sa pa-
mätnou stala najmä prvá gramatika spisovnej slovenčiny. Ľudovít Štúr 
sa zaslúžil aj o zrod Slovenských národných novín. V rokoch 1845 – 1848 
ich redigoval. Významná bola aj jeho aktivita ako poslanca Uhorského 
snemu za mesto Zvolen. Po neúspešnej revolúcii v rokoch 1848/1849 žil 
až do smrti v ústraní v Modre, kde 12. januára 1856 zomrel. 

Na počesť tejto významnej osobnosti od roku 1994 udeľuje prezident 
Slovenskej republiky významným osobnostiam štátne vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra. 

Snáď budúcnosť pretaví tieto významné udalosti slovenských dejín 
na patričný piedestál. Nemali by sme na nich ani dnes zabúdať. 

 MUDr. Benjamin Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

DvaDsiaty ôsmy 
október

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Z klubovej kuchyne Hokejového klubu Mládež

Hostia: prezident klubu Mgr. Richard Mašlanka, manažér klubu 
Mgr. Jozef Kužma a tréner juniorského družstva Mgr. Ivan Králik  

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Koncertu SZUŠ Talentu (repríza z júla 2015) 

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe Miža z varoša

Dakedi u ňedzeľu sebe zajdzem popatrec gu baňi. Ľem tak či tam 
jest dajaki ribare, či še ľem prejs po cišiňe. Ozdaľ i dobroho pivnoho 
moku okoštovac.

I totu ňedzeľu še tak stalo. Prichodzim gu vodze a na druhim boku 
dajak veľo ľudzi. Daco še tam stalo pred karčmu? No po pešňiku mi 
zabačil bežec chlapcov i dzivki s čislami na hrudzi. Pitam še, co to tu 
budze? Ta ňeznace? Budze še preťekac od Baňi na Bilu huru. A šak 
doteraz tu ňič take ňebulo. Ta to novi preťeki pre šickich behajucich Mi-
haľovčanov. Ješiňski beh me ho nazvaľi. To žebi šicki, co začinaju behac, 
mohli še porovnac z druhima. 

I še pripatram i vidzim, že to ňe ľem mlade, no i starše chlopi še roz-
cvičuju. Jagbač i mojich rovesňikov mi tam zabačil. Ta už mi ostal po-
patrec i povzbudzovac. Bo i to pasuje gu poriadnomu preťeku. Bulo jich 
veľo i šicki dobehľi. Jedni skorej, druhi po nich. I kec ňebulo bars ceplo, 
cešiľi še šicke a ja z ňima. Ozdaľ sprobujem i ja, či mi behac ňezabul. 

 Vaš Mižo z varoša

 5. 10.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 5. 10.  prijatie maestra Karla Gotta
 6. 10.  účasť na otvorení Denného centra seniorov Močarany
 12. 10.  rokovanie k príprave rozpočtu Mesta na rok 2016
 13. 10.  rokovanie mestskej rady
 14. 10.  zasadnutie Valného zhromaždenia Zemplínskej  
  oblastnej organizácie cestovného ruchu
 14. 10.  odovzdávanie cien účastníkom podujatia  
  Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom
 14. 10.  účasť na podujatí Vďaka Vám pri príležitosti  
  Mesiaca úcty k starším
 15. 10.  účasť na otvorení podujatia Scientia pro Vita  
  v Gymnáziu P. Horova Michalovce
 15. 10.  účasť na podujatí SOŠOaS Michalovce  
  Kuchár Zemplína
 15. 10.  rokovanie predsedov komisií KSK v Košiciach
 16. 10.  porada primátora

aktivity primátora

Postupne rastú základy
Nultá fáza projektu nemoc-

nice novej generácie v Micha-
lovciach sa skončila a začína sa 
výstavba samotnej novej budovy. 
V rámci prípravy územia na výs-
tavbu bol počas štyroch mesiacov 
odstránený skelet nedostavaného 
a chátrajúceho pavilónu. V zmys-
le harmonogramu sa začiatkom 
septembra začalo s výstavbou 
spodnej stavby novej budovy. 
Po ukončení pilotáže pokračuje 
príprava betónových hlavíc, zá-
kladových pásov a štrkových zá-

sypov. Do konca roka 2015 bude 
vybudovaný suterén a súčasne 
budú rozpracované konštrukcie 
prvého nadzemného podlažia. 
Súbežne so železobetónovým 
skeletom sa zrealizujú vonkaj-
šie prípojky vody a kanalizácie. 
Výstavba skeletu štvorpodlažnej 
budovy  by mala byť ukončená 
v priebehu marca 2016. Brány 
nemocnice novej generácie by sa 
mali otvoriť pre prvých pacien-
tov začiatkom roka 2018.

ts

novinky v správe bytov
Národná rada sa opäť venova-

la spravovaniu bytov, resp. hlav-
ne správcom bytov a nebytových 
priestorov, t.j. zmene a doplneniu 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. 
Hlavným zámerom legislatívnej 
úpravy je skvalitnenie správy by-
tového fondu, najmä prevádzky, 
koncepčnej údržby, plánovania 
obnovy a predĺženia životnosti 
bytových domov prostredníctvom 
zavedenia minimálnych požiada-
viek na výkon činnosti správcov. 
Jednou z podmienok zabezpečenia 
profesionalizácie v oblasti správy 
bytových domov bude odborná 
spôsobilosť správcov. Tá sa bude 
nadobúdať absolvovaním odbor-
ného vzdelávania, obsah ktorého 
bude ustanovený všeobecne zá-
väzným predpisom ministerstva 
dopravy. Pôjde hlavne o základné 
právne predpisy týkajúce sa správy 
bytových domov, administratív-
neho a technického zabezpečenia 
správy a prevádzky budov, finan-
čného manažmentu a hospodáre-
nia. Minimálny rozsah odborného 
vzdelávania musí byť 90 hodín. 
Zároveň bude vytvorený verejne 
prístupný register správcov.

Pre zdôraznenie funkcie spo-
ločenstva bytov a nebytových 

priestorov, ako samosprávy vlast-
ného majetku všetkými vlastník-
mi bytov a nebytových priestorov, 
sa dopĺňa podmienka vlastníctva 
resp. spoluvlastníctva v danom 
bytovom dome pre predsedu spo-
ločenstva. Funkčné obdobie pred-
sedu spoločenstva zvoleného do 
31. decembra 2015, ktorý nespĺ-
ňa podmienku na výkon funkcie 
podľa tohto zákona v znení účin-
nom od 1. januára 2016, skončí 
uplynutím funkčného obdobia, 
najneskôr však do troch rokov od 
jeho zápisu do registra. Správca, 
ktorý spravuje bytové domy, musí 
spĺňať podmienky tohto zákona 
pre výkon činnosti správcu naj-
neskôr do 31. decembra 2017.

Poznamenávam, že najlepšie 
je meniť správcu bytového domu 
ku koncu príslušného roka, z dô-
vodu vyúčtovania za príslušný 
rok. Výpovedná lehota je väčši-
nou tri mesiace. Nový správca 
potom začína od nuly a nie je 
problém s vyúčtovaním ďalšieho 
roka. Upozorňujem tiež, že táto 
novela zákona NR SR č. 182/1993 
Z.z. ukončuje aj transformáciu 
štátnych a obecných bytov za zvý-
hodnených podmienok.

Ing. Jozef Bobík

Základná organizácia 
sZZP oslavuje
Keď sa pred 30 rokmi 
zakladal zväz zdravotne 
postihnutých, možno 
ani samotní zakladatelia 
neverili, že vydrží tak dlho. 

Pri zrode základnej organizá-
cie stál Š. Germuška. Pomáhali 
mu Š. Danko a J. Germušková. 
Vystriedalo sa tu množstvo fun-
kcionárov. Medzi nimi J. Megel, 
P. Molnár a ďalší, ktorí svojou 
činnosťou prispievali k chodu 
tejto organizácie.

Dňa 21. novembra 1994 do-
stala J. Germušková poverenie 
od predsedu ústredného výboru 
Dr. Mlynarčíka, aby založila OR 
SZZP. Pomáhali jej Š. Danko, 

Z. Hamadejová, neskôr R. Moron-
gová, ktorá sa stala predsedníčkou 
OR a ZO, J. Kozák a J. Sopko.

Výbor už 16 rokov pracuje 
v tomto zložení: predseda J. Koš-
čo, podpredseda J. Kozák, tajom-
ník E. Tatarková, hospodár J. Ger-
mušková. Počas tohto obdobia 
si do svojich radov pribrali na 
pomoc ďalších členov H. Čopá-
kovú, M. Olexovú a J. Hrabovskú. 
Vo výbore pracovala aj Z. Hama-
dejová, M. Jakubová a Š. Danko. 
Naše rady navždy opustili J. Sop-
ko a G. Čigašová.

Hlavnou činnosťou členov 
výboru je pripravovať pre svojich 
186 členov akcie, na ktorých sa 
budú cítiť dobre. 

Jaroslav Koščo

Abstinenti v Bojniciach
Klub abstinujúcich 
priateľov v Prievidzi 
(KAPP) usporiadal 
v dňoch 11. – 13. 
septembra v Bojniciach – 
hlboké XVi. celoslovenské 
športové hry. 

Mohol sa ich zúčastniť každý zo 
48 klubov združených v Asociácii 
klubov abstinujúcich. Patrí medzi 
ne aj Klub abstinujúcich v Micha-
lovciach. Snažili sme sa čo najlep-
šie reprezentovať nielen náš klub, 
ale aj mesto. Súťažilo sa v rôznych 
športových disciplínach. Najlepší 
výkon dosiahli ženy v hode graná-
tom na cieľ a obsadili prvé miesto. 

Druhé miesto sme dosiahli v stol-
nom tenise a v nohejbale. Za do-
siahnuté výsledky sme získali pek-
né diplomy a už teraz sa tešíme 
na ďalšie celoslovenské hry, ktoré 
budú o dva roky v Leviciach.

Dokázali sme, že sa dá žiť aj 
bez akejkoľvek drogy či alkoho-
lu, tešiť sa zo života a robiť dobré 
meno nielen sebe či svojej rodi-
ne, ale aj celej spoločnosti. Preto 
oslovujeme vás, ktorí v tomto 
smere máte ťažkosti, príďte medzi 
nás, v našom klube sú dvere pre 
každého otvorené. Ďakujeme ve-
deniu mesta Michalovce, že nás 
v tejto činnosti podporuje a vše-
stranne nám pomáha.

Štefan Šimko 

interpelácie poslancov

phdr. Marta horňaková
obyvatelia bytového domu Nad Laborcom, vchod č. 30 žiadajú od-
strániť budovu, ktorá v minulosti slúžila ako at stanica a nachádza 
sa pri kotolni č. 4. v súčasnosti je táto budova v správe východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s. košice. budova je už dlhodobo 
nevyužívaná, zatieňuje byty bytového domu vchodu č.30 do druhého 
poschodia, špatí, je cieľom rôznych osôb a zvierat, ktorých exkre-
menty zapáchajú a znečisťujú okolie tejto budovy aj bytového domu.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodáre-
nia s majetkom
Preverením skutočnosti v spolupráci s prevádzkovateľom objektu, kto-
rým je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, bolo zis-
tené, že v objekte AT stanice sú umiestnené a prevádzkované funkčné 
rozvody zabezpečujúce dodávku pitnej vody pre Sídlisko Stráňany. 

obyvatelia sídliska Nad Laborcom žiadajú zabezpečiť častejšie kontroly 
pracovníkov aktivačných prác pri zbere odpadkov a upratovaní okolia 
predajne Fresh, ďalej smerom ku kotolni č. 4 a k jednotlivým bytovým 
domom, tiež smerom ku Gerbovej ulici, ako aj k brehom Laborca.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
TaZS mesta Michalovce nezabezpečujú kontrolu aktivačných pra-
covníkov. Upozorníme však koordinátorov na Vaše pripomienky. 
Sme toho názoru, že zber a čistenie sa realizuje pravidelne tak, ako 
aj v iných častiach mesta. Stáva sa hlavne v čase silne veterných dní, 
že odpad je rozfúkaný, ale následne pravidelne uprataný. 

ing. JaroSlav kapitan
Po upozornení občanmi mesta, že niektoré domy na Nám. oslobo-
diteľov nemajú viditeľne umiestnené súpisné čísla, sa pýtam, či by 
nebolo možné chýbajúce čísla doplniť a tak uľahčiť hľadanie kon-
krétnej adresy pre obyvateľov mesta, ako aj pre turistov.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
V zmysle § 7 Vyhlášky 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnos-
ti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, 
tabuľky so súpisnými číslami obstaráva na vlastné náklady obec a tabuľky 
s orientačnými číslami si zabezpečujú stavebníci, resp. vlastníci sami na vlast-
né náklady. Stavebníci, resp. vlastníci tiež zabezpečujú pripevnenie a údržbu 
tabuliek so súpisnými číslami a orientačnými číslami na vlastné náklady. 
Zo znenia § 7 Vyhlášky č. 31/2003 Z.z. vyplýva, že za označenie stavby 
súpisným číslom a orientačným číslom je zodpovedný stavebník, resp. 
vlastník stavby na vlastné náklady. Mesto Michalovce pri určení súpisného 
čísla a orientačného čísla stavbe odovzdá stavebníkovi, resp. vlastníkovi 
stavby tabuľku so súpisným číslom, tabuľku s orientačným číslom si musí 
zabezpečiť stavebník, resp. vlastník na vlastné náklady a taktiež je povinný  
na vlastné náklady zabezpečiť pripevnenie tabuliek so súpisným čís-
lom a orientačným číslom. Mesto Michalovce nemá v rozpočte vyčle-
nené prostriedky na výrobu starých tabuliek so súpisnými číslami a na 
ich montáž a myslíme si, že v prvom rade stavebníkom, resp. vlast-
níkom stavieb by malo záležať na tom, aby mali označené stavby,  
aby ich potencionálni zákazníci vedeli nájsť, ako aj aby im doručovateľ-
ské spoločnosti vedeli doručiť zásielky. 

Mgr. Ján várady
Chcem sa poďakovať v mene občanov mesta, konkrétne obyvateľov 
bloku b2 sídl. východ, za promptné a kvalitné riešenie interpelácie 
ohľadom prepadnutého kanálového vpustu uprostred parkoviska. ria-
diteľ taZs mesta michalovce operatívne vyriešil havarijný stav vlastný-
mi pracovníkmi, ktorí šachtu znovu vybetónovali a vpust osadili. oko-
lo neho ponechali v šírke 30 cm a hĺbke 3 – 4 cm tvz. ochranný límec, 
ktorý však je potrebné doasfaltovať – vyrovnať do úrovne okolitej asfal-
tovej plochy. Prosím o včasné dokončenie tejto finálnej operácie, aby 
jesenné dažde a zimné mrazy nenarušili šachtu a vynaložené úsilie.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Ďakujeme za poďakovanie. Každé poďakovanie pôsobí na pracovníkov 
motivačne. Uvedený kanálový vpust doasfaltujeme do 20. 9. 2015. 

Ďakujem riaditeľovi taZs mesta michalovce za riešenie problé-
mov s odpadkami na parkovisku pred budovou orPZ osadením 
zberných nádob na odpadky. Zároveň očakávam, že podobne bude 
riešená aj druhá časť mojej interpelácie, kde občania Ul. J. Hollého 
požadujú osadenie smetných košov aj popri chodníku medzi gréc-
kokatolíckym kostolom až po totálku. verím, že taZs nájde vlastné 
prostriedky a pristúpi tiež k tejto požiadavke.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Uskutočnili sme osadenie zberných nádob na odpad na Ul. J. Hollého. 
Sme toho názoru, že počet zberných nádob je postačujúci. 

informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na V. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
25. augusta 2015.                                          (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Michalovskí seniori môžu od 6. októbra navštevovať nové denné centrum 
v časti Močarany na Ul. A. Šándora. V poradí už ôsme denné centrum 
bude spočiatku otvorené v pondelok a v piatok popoludní. Neskôr sa otvá-
racie hodiny prispôsobia potrebám seniorov. V priestoroch centra sa budú 
stretávať aj členovia novovzniknutého speváckeho FS Močarianka. 
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VíTAME MEDZi nAMi nAŠich nAJMEnŠích...

Eveline Plaganyová

Tibor  Sakáč

Amy Prokopová

Veronika Gazdová

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

Do sTAVU MAnžElsKého VsTúPili...

Bc. Róbert Hrabovský  
a Zuzana Labošová
Ing. Gabriel Balejčík  

a RNDr. Lucia Melníková, PhD.
Michal Ďuran  

a Mária Straková
Rudolf Székely  

a Lenka Valisková
Ing. Miroslav Bejda  

a Ing. Alica Merašická
Roman Javor  

a Mgr. Simona Kolesárová
Maroš Petrík  

a Michaela Priščáková
Vladimír Pavel  

a Katarína Sabolová

Jeseň vo farbách 
Špeníka

Podkarpatský klub nadšen-
cov maliarstva vystrieda v galérii 
rodák z Michaloviec, Myron Špe-
ník. Špeníkovú expozíciu si mô-
žete pozrieť v Mestskom kultúr-
nom stredisku Michalovce počas 
októbra. Výstava osloví milovní-
kov reality, ktorú zastupuje príro-
da a krajina, ale aj veľmi žiadaná 
abstrakcia moderného štýlu. Tá je 
vhodná ako doplnok do bytových 
interiérov. Autor sa stal verejnosti 
na Zemplíne dobre známym a žia-
daným. Vo svojom výtvarnom 

prejave je ustálený, ale v dielach 
možno vnímať vždy istú novosť 
vyjadrenia sledovanej myšlienky 
či rezonujúceho pocitu. V tvorbe 
Špeníka dominujú teplé a zemité 
farby. Pôsobia upokojujúco a vy-
volávajú pocit radosti a naplne-
nia. Prezentovaná tvorba nie je 
provokačná, ale divákovi umož-
ní rozlet fantázie a vtiahne ho 
do sveta tradície Zemplína. Ex-
pozícia bude verejnosti prístupná 
do konca októbra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

spoločnosť Michatek 
urobila radosť deťom
Začiatkom nového 
školského roku pribudol 
žiakom Základnej 
školy Pavla horova 
v Michalovciach dôvod 
na úsmev.

Michalovská strojárska spo-
ločnosť Michatek, k.s., výrobca 
ohrevných zásuviek, darovala 
škole päť športových horských 
bicyklov značky ALPINA. 
Základná škola bola vybratá 
na základe prieskumu vo firme 
ako škola, vzdelávajúca najviac 
detí zamestnancov spoločnosti. 
Ako uviedol finančný riaditeľ 
Ing. Daniel Krchňavý, aj ta-
kouto formou chcela firma, ve-
domá si všeobecnej finančnej 
situácie v školstve, pomôcť pri 
zaobstarávaní technického vy-
bavenia a hlavne pri podpore 
fyzických a športových aktivít 
dnešnej mládeže. Riaditeľ ško-
ly Mgr. Slavko Pavolko vyjadril 
za všetkých svoje poďakovanie 

a potvrdil, že tento dar určite 
nájde svoje využitie u žiakov 
v rámci telesnej výchovy, pri 
aktivitách v školskom klube 
na blízkom dopravnom ihrisku, 
alebo i počas víkendov pre deti 
zo sociálne slabších rodín. Obe 
strany vyjadrili ochotu hľadať 
možnosti spolupráce i pomoci 
v budúcnosti.

Firma Michatek pripravila 
rovnako bicykle i pre svojich za-
mestnancov. K dispozícii majú 
rovnako päť kusov bicyklov pre 
dospelých. Záujemcovia ich budú 
využívať vo svojom voľnom čase 
spolu s rodinnými príslušníkmi 
podľa stanovených kritérií za-
požičania. Rovnako si ich môžu 
požičať aj počas týždňa na bežnú 
prepravu. Nechýba štandardné 
vybavenie ako sú vesty, prilby, zá-
mok, osvetlenie. 

Ostáva už len veriť, že tohto-
ročné jesenné počasie cyklistom 
ešte dopraje čo najviac spoloč-
ných výjazdov.

lema

Exkurzia v NitrE
Študenti SOŠT Michalovce, skupina BSH Drives and Pumps, s.r.o., 
sa 9. a 10. októbra zúčastnili exkurzie v Plastike, a.s. Nitra. Prezreli 
si výrobné priestory a výrobné technológie. Bolo zaujímavé sledovať, 
ako sa pripravený materiál mení na presné plastové rúry. Exkurzie 
sa zúčastnilo 40 žiakov, ktorí sa následne presunuli do areálu výsta-
viska, kde sa konal Autosalón Nitra 2015. Krásne autá si získali srdcia 
študentov. Škoda, že sa museli vrátiť autobusom a nie niektorým z vy-
stavovaných modelov. 

 Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok

blahoželanie
Dňa 22. októbra oslávia diamantovú svadbu

IRENA a JOZEF 
KATINGEROVCI
Milovaným rodičom za ich lásku ďakujú, 
veľa zdravia a Božieho požehnania prajú 
a pusinku od pravnúčika Adamka zasielajú 
dcéry Monika a Iveta s rodinami.

Študenti a odborná 
prax

Stredná odborná škola ob-
chodu a služieb je školou so ši-
rokým zameraním študijných 
a učebných odborov. Pripravuje 
kvalifikovaných žiakov na prácu 
v oblasti obchodu, služieb, spo-
ločného stravovania a cestov-
ného ruchu. Práve žiaci odboru 
cestovný ruch sa v týchto dňoch 
zúčastnili súvislej odbornej praxe 
vo Viničkách. Prostredníctvom 
prednášok a prezentácií pod ve-
dením pivničného majstra Petra 
Bodnára mali možnosť získať 
nové vedomosti v oblasti výroby, 
spracovania, degustácie a podá-

vania vín. Neoddeliteľnou súčas-
ťou boli aj návštevy tokajských 
pivníc, prírodných a historických 
miest, či pamiatok južného Zem-
plína. Žiaci absolvovali výstup na 
vyhliadkovú vežu Tower Winery 
v Malej Tŕni, ktorá je dominan-
tou vinohradníckej oblasti Tokaj. 
Spoznali modernú technológiu 
a strojovú výrobu vína vo viná-
renskom závode Hatfa. Študenti 
navštívili aj Vlastivedné múzeum 
v Trebišove a renesančný kaštieľ 
s bronzovou bustou Františka II. 
Rákociho v Borši.

Mgr. Monika Marjová

EX liBris 2015
žiaci súkromnej 
ZUŠ – capovčák na 
Ulici Komenského 1 
v Michalovciach a žiaci 
ZUŠ na Štefánikovej ulici 
úspešne reprezentovali 
svoju školu a mesto 
Michalovce na 15. ročníku 
medzinárodnej výtvarnej 
súťaže.

Do súťaže v tvorbe knižnej 
značky pre deti EX LIBRIS sa za-
pojilo 2330 prác z 15 krajín sve-
ta. Hlavnou témou súťaže, ktorá 
sa konala v Hlohovci, bol vodný 
svet. 

Veľmi nás potešili výsledky 
našich žiakov, ktorí spomedzi 
82 ocenení, získali popredné 
umiestnenia. Cenu spolku zbe-
rateľov a priateľov Ex libris zís-
kala Simona Medviďová. Cenu 
predsedu Trnavského samo-
správneho kraja získala Daniela 
Černická. 3. miesto vo voľnej 
kategórii od 6 do 11 rokov získa-
la Daniela Bežovská a 2. miesto 
v kategórii ZUŠ získala Katarína 
Alexandra Buričová. Čestné uz-
nania získali žiaci ZUŠ na Šte-
fánikovej ulici Samuel Čižmár 
a Dávid Dubrovčák. Pekné 
3. miesto v kategórii ZUŠ získala 
Nikoleta Babejová. 

PaedDr. Miroslav Capovčák

horovov Zemplín 
Každoročne v novembri Mest-

ské kultúrne stredisko Michalov-
ce, ako jeden z hlavných organi-
zátorov, usporadúva pre priaz-
nivcov umeleckého slova súťaž 
v prednese poézie pod názvom 
Horovov Zemplín. Už 39. ročník 
tohto podujatia je určený dvom 
kategóriám, a to študentom gym-
názií, stredných odborných škôl 

a vysokoškolákom. Záujemcovia 
majú možnosť prihlásiť sa do sú-
ťaže do 6. novembra 2015 na ad-
rese: Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie osloboditeľov 25, 071 
01 Michalovce.

Záväznú prihlášku nájdete na 
webe MsKS – kultura.michalov-
ce.sk.

Mgr. Michal Korpa

Aj bez auta sa dá
V tomto duchu sa niesol 

celý týždeň v Zelenej základnej 
škole Teodora Jozefa Moussona 
v Michalovciach. Žiaci, učitelia, 
nepedagogickí pracovníci ale aj 
rodičovská verejnosť si pripo-
menuli nevyhnutnosť správať sa 
k prírode priateľsky.

Vyučovacie hodiny boli sprí-
jemnené pobytom vonku. Na 
hodinách fyziky žiaci pozorovali 
fyzikálne javy, sprevádzajúce nás 
každodenným životom. V rámci 
hodín matematiky počítali dĺžku 
svojich krokov, na hodinách bio-
lógie spoznávali a určovali stromy, 
ktoré rastú v okolí a hovorili o ich 

význame pri čistení nášho ovzdušia. 
Aj na hodinách slovenského jazyka 
sa žiakom lepšie tvorili literárne 
diela v jesennej prírode, ktorá ich 
inšpirovala. Najmenší svoje pocity 
vyjadrili kresbou na chodník. 

Len málokto si uvedomoval, 
že chodí pešo a chtiac – nechtiac 
prejde niekoľko stoviek metrov. 
Týždeň environmentálnych ak-
tivít vyvrcholil Dňom bez áut so 
zapojením rodičovskej verejnos-
ti. Veríme, že pešo budeme cho-
diť častejšie nielen kvôli prírode 
ale aj pre svoje zdravie.

Mgr. Lenka Paľová 
a Mladé ekologičky

pocta Ľudovítovi Štúrovi
literárno-dramatické pásmo
27. a 28. 10. o 9.00 hod. a 10.30 hod., galéria ZOS

výstavy:
podoby zeMplína – tradície a život naŠich predkov
od 19. do 30. 10., galéria ZOS 

Myron Špeník – výber z tvorby
do 30. 10., galéria MsKS

program kina
16. – 18. 10. piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod. 

purpurový vrch
gotický horor  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

17. 10. sobota o 17.45 hod. 

ČiStiČ
urban dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

17. – 18. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

žMurko bill
animovaný  2015
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €  AUSTRÁLIA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

18. 10. nedeľa o 17.45 hod. 
20. 10. utorok o 19.30 hod.

the proGraM: pád leGendy
dráma, thriller  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

21. 10. streda o 19.30 hod.

MladoSŤ  PROJEKT 100
dráma  2015
Vstupné: 3 €  TAL/FR/VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. – 23. 10. štvrtok, piatok o 19.15 hod.
25. 10. nedeľa o 18.00 hod. 

poSledný lovec ČarodeJníc
fantasy, akčný  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

23. 10. piatok o 17.40 hod. 

doMáca opatera
tragikomédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

23. 10. piatok (3D) o 21.15 hod.
24. 10. sobota (2D) o 20.15 hod.
29. 10. štvrtok (3D) o 20.00 hod.

paranorMal activity:the GhoSt diMenSion
horor  2015
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €, študenti: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

24. – 25. 10. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.

pan: ceSta do kraJiny – nekraJiny
rodinný  2015
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

24. 10. sobota o 18.00 hod.
25. 10. nedeľa o 20.00 hod.

dokonalý ŠÉF
komédia, dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

27. 10. utorok o 18.00 hod.

FilMový FeStival: SnoW FilM FeSt 2015
Program: 18:05 KAŠMÍR, 18:10 NESKROTNÁ ANTARKTÍDA, 
18:35 THE PAMIR GAME, 18:50 ARROWHEAD 135, 
19:50 FEW DAYS, 20:30 ARTIC AIR, 20:55 FROM THE ROAD 
Vstupné: 1 €, Dôchodcovia, ZŤP, deti do 12r. – zdarma

28. 10. streda o 19.30 hod.

Ma Ma  PROJEKT 100
dráma  2015
Vstupné: 3 €  ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

29. – 31. 10. štvrtok (2D), piatok (2D), sobota (3D) o 15.45 hod.

huSia koža
horor, komédia  2015
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €, 3D: 6 €, študenti: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

29. – 31. 10. štvrtok, piatok, sobota o 17.45 hod.

FakJu pán proFeSor 2
komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing
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dva týždne v športe

nAVžDy sME sA roZlúČili...

spoločenská rubrika

Peter Tulenko (84)
Michal Semivan (75)
Anna Čerkašinová (78)
Anna Labíková (72)
Paulina Salanská (75)
Karol Goč (88)
Peter Puľák (32)
Vladimír Bodnár (39)
Miroslav Sirý (61)
Anton Púčik (74)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste s naším drahým 

MICHALOM SEMIVANOM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 

a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 30. septembra 
prišli rozlúčiť s človekom šľachetného srdca, 
vynikajúcim chirurgom, milovaným 

MUDr. JÁNOM COPÁKOM
Nikto nezomiera, kým žije v našich srdciach.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
s nami tichú modlitbu za jeho dušu. S úctou 
a láskou manželka Eva a brat Ondrej s rodinou.

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli zmierniť náš žiaľ 
a zúčastnili sa na poslednej rozlúčke 
s našim milovaným 

JÁNOM BEGOM
smútiaca rodina

poďakovania

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Prenajmem garáž na Ulici okružnej – 112 (pri Arece).  

Tel.: 0904 347 192
n	Predám garáž na Sídlisku Juh pri obytnom bloku S2, elektrina 

220/380 V. Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n	Ponúkame kancelárske/obchodné priestory na prenájom 

na Ulici T. J. Moussona 2 v Michalovciach. Cena od 7 €/m2, 
rozloha od 10 m2 do 30 m2, zrekonštruované. Tel.: 056 6888291

rôzne
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	Piesky, štrky, kamenivo - dovoz zdarma. Realizujeme strojové 

potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 

Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.  

Tel.: 0907 534 726
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty značky 

Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné 
pre ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu 
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim 
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 350 €. Tel.: 0917 621 782

n	Predám Mitsubishi Lanzer 1,3 b, rok výroby2007, 150 tis. km.  
Tel.: 0918 449 123

n	Predám kanadský červenohnedý šindeľ, 18 m2. Lacno,  
len za 80 €. Tel.: 0908 488 452

n	Predám nový červený eternit 100 ks. Tel.: 0915 311 758
n	Predám drevený sud na víno (64 l). Cena 20 €.  

Tel.: 0944 341 827, Tel.: 056 6425140
n	Predám Fiat Bravo. Auto je po STK. Cena dohodou.  

Tel.: 0944 341 827, Tel.: 056 6425140

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov. Tel.: 0905 464 136, 

+420 736 703 343
n	Murári a tesári do ČR. Na HPP, celoročne a s ubytovaním.  

Tel.: 0911 929 039

malý oznamovateľ

Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal 
rád, tomu tíško stečie slza po tvári.

Dňa 25. októbra uplynie rok, 
čo navždy dotĺklo srdiečko 

GABRIELA JURAŠKA
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

manželka a dcéry

Dňa 8. októbra uplynul rok, keď nás navždy 
opustila drahá mamička, babka, prababka

ALŽBETA DANILOVIČOVÁ
Nezomrela..., spí, má len sen, je krásny. Sníva 
sa jej o tých, ktorých milovala a ktorí milovali ju.
s úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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 objekte na:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( budova Domu služieb),
f)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach( bývalé Stredisko služieb škole)
g)  Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 6. november 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

n	21. októbra od 7:20 – 16:30 hod., 22. október 2015, 23. október 
2015, 26. október 2015, Úsek: Ulica vrbovecká č.d. 1-56, 65/1

n	27. októbra 2015 v čase od 7:40 – 16:30 hod., 28. október 2015 
29. október 2015, úsek: Ulica tichá, Ulica kapušianska č. 135 
– 155 nepárne

n	30. októbra 2015 od 7:40 – 16:30 hod. - úsek: Ulica 
kapušianska č. 117 – 133 nepárne

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

spomienky

o pohár priMátora MeSta
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
21. 10., 9.00 hod., VI. ročník – 1. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i. bk d – huMennÉ 
17. 10., 17.00 hod., II. Liga Východ – muži

i. bk d – SpiŠSká nová veS 
17. 10., 14.00 hod., DL kadetky –Východ; GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i. bk d – bk 04 ac lb SpiŠSká nová veS 
18. 10., 11.00 hod., DL kadeti – Východ; GPH 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
MFk zeMplín – MFk Skalica
17. 10., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 13. kolo

MFk zeMplín – žp Šport podbrezová
24. 10., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 14. kolo

MFk zeMplín – Slovan bratiSlava 
24.10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 12. kolo

MFk zeMplín – MŠk žilina
17. 10., 11.00 a 13.15 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 11. kolo

MFk zeMplín – Šk Senec 
29. 10., 15.15 hod., Dôvera I. LMD U 16 – 13. kolo

MFk zeMplín – 1. Fc tatran preŠov
25. 10., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LMŽ U 15, U 14 – 14. kolo

MFk zeMplín – partizán bardeJov
28. 10., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LMŽ U 15, U 14 – 15. kolo

MFk zeMplín – Fk SpiŠSká nová veS 
24. 10., 15.00 hod., II. liga Východ ženy – 9. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

hádzaná
hk iuventa – hc Standard luxeMburG
17. 10., 17.00 hod., Pohár EHF – 2. kolo, 1.zápas, Chemkostav aréna

hk iuventa – hc Standard luxeMburG
18. 10., 17.00 hod., Pohár EHF – 2. kolo, 2. zápas, Chemkostav aréna

hk iuventa – Sokol poruba
24. 10., 17.30 hod., WHIL žien – 7. kolo, Chemkostav aréna

hk iuventa Jun. – zlatná
25. 10., 17.00 hod., I. liga žien – 5. kolo, Chemkostav aréna

hk iuventa – Mhk bytČa
25. 10., 13.00 hod, I. LSD – 5. kolo, Chemkostav aréna

hk iuventa – bernoláková koŠice
25. 10., 15.00 hod, I. LMD – 5. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

Ľadový hokej
hk dukla – Mhk 32 liptovSký MikuláŠ
21. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 13. kolo

hk dukla – hc 46 bardeJov
28. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 15. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk Mládež – hk dukla trenČín
17. 10., 14.00 hod., extraliga juniorov – 13. kolo

hk Mládež – MShkM žilina S.r.o.
18. 10., 9.30 hod., extraliga juniorov – 14. kolo

hk Mládež – Sr 18 
24. 10., 14.00 hod., extraliga juniorov – 15. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PonúKA
byt 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 od 25. 9. 2015 
do 16. 10. 2015. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu      Adresa                 Poschodie      Bytový dom   Počet izieb   Podl. plocha
---------------------------------------------------------------------------------------------
51   Ul. obrancov mieru 4   4. poschodie  (malometrážny)   garsónka  28,19 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. 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. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Trofej pre majstra 
únia ligových klubov 
a UFA sports pripravila 
pre všetkých fanúšikov 
slovenského futbalu 
nový projekt, ktorý 
sa od majstra rozbehol 
po všetkých mestách, 
kde sa hrá Fortuna liga. 

Vo všetkých mestách sa chys-
tajú ukázať majstrovskú trofej 
pre víťaza Fortuna ligy, ktorá ne-
sie názov Esencia hry. Túto trofej 
ste si na vlastné oči mohli pozrieť 
počas zápasu MFK Zemplín Mi-
chalovce – ŠK Slovan Bratislava 
(1:2).

S originálom majstrovskej tro-
feje prišli predstavitelia michalov-

skému klubu aj medzi deti. Zaví-
tali do ZŠ na Ul. okružnej so za-
meraním na futbal. Spolu s tré-
nerom Šturmom prišli na stret-
nutie so žiakmi aj hráči S. Danko, 
O. Podhorin, D. Kunca, M. Kele-
men, M. C. Perez a P. Nworah. 

Program podujatia pozostával 
z troch častí. V tej prvej zástup-
ca riaditeľa školy M. Nebesník 
predstavil majstrovskú trofej 
a vzápätí došlo aj na otázky pre 
hosťov. Žiaci sa futbalistov a tré-
nera mohli pýtať na všetko. Tretí 
bod programu bol už oficiálnejší, 
keďže trojica S. Danko, D. Kun-
ca a O. Podhorin, ktorá túto 
školu navštevovala, bola zarade-
ná do siene futbalovej slávy ZŠ 
na Okružnej ulici. 

Mgr. Martin Nebesník

Dvojnásobný majster
To, že strelci z Michaloviec 

naozaj patria k špičke, potvrdzujú 
dosiahnuté výsledky z jednotli-
vých súťaží. Začiatkom septembra 
na Majstrovstvách SR v strelec-
kom viacboji v Turanoch obsadi-
lo družstvo Klubu vojakov v zálo-
he Michalovce (KVvZ) 7. miesto. 
V. Hamadej ako jednotlivec ob-
sadil 1. miesto a obhájil titul maj-
stra Slovenska z minulého roka. 
Na strelnici v Michalovciach sa 
20. septembra uskutočnil 8. roč-
ník súťaže O pohár prednostu 
OÚ Michalovce v streleckom 
trojboji. Víťazom v rozhodujúcej 

kategórii pištoľ sa stal J. Pavlov-
čík a v kategórii revolver zvíťazil 
T. Baboš, obaja z KVvZ Micha-
lovce. Na 15. majstrovstvách SR 
v streleckom trojboji v Malackách 
v kategórii revolver taktiež domi-
novali naši strelci. Zvíťazil, a úra-
dujúcim majstrom Slovenska sa 
stal V. Hamadej, 2. miesto obsadil 
J. Pavlovčík a 3. miesto obsadil 
T. Baboš – naša veľká strelecká 
nádej. V kategórii pištoľ obsadil 
J. Pavlovčík opäť 2. miesto a stal 
sa dvojnásobným vicemajstrom 
SR.

J.B.  


