
zvyšovaním vzdelanosti
bližšie k obyvateľom

piatok, 23. január 2009  zdarma  ročník XX, číslo 2

V rámci systému vzdelávania 
v oblasti verejnej  správy absen-
tuje akákoľvek štátna koordiná-
cia  vzdelávania.  Informatizácia 
verejnej  správy  a  zavádzanie 
elektronických služieb vyžaduje 
nutnosť  vzdelávania  prostred-
níctvom  profesionálnych  vzde-
lávacích aktivít pre potreby vzá-
jomnej komunikácie samosprá-
va – občan – podnikatelia – ve-
rejná a štátna správa. Slovensko 
je v súčasnosti v rámci informa-
tizácie  a  elektronizácie  jedným 
z najslabších členov EÚ.

MsÚ  poskytuje  služby  ob-
čanom,  podnikateľom  a  ďalším 
organizáciám  štátnej  a  verejnej 
správy  pri  výkone  originálnych 
kompetencií  ako  aj  prenesený 
výkon štátnej správy. Pracovníci 
MsÚ  ako  aj  ďalších  organizácií 

mesta  bez  právnej  subjektivity 
resp.  s  právnou  subjektivitou, 
neboli  preškolení  na  efektívne 
využívanie  nástrojov  kance-
lárskeho  balíka  pri  spracovaní 
svojej  agendy,  nedostatočné  sú 
taktiež vzdelávania v oblasti ko-
munikácie pracovníkov s klient-
mi. Podobne absentujú jazykové 
schopnosti  hlavne  u  pracovní-
kov,  ktorí  prichádzajú  do  styku 
s cudzincami. 

Mesto  Michalovce  pripravuje 
inováciu  a  reštrukturalizáciu  in-
formačného,  portálovo  oriento-
vaného  systému  mesta,  súčasťou 
ktorého budú elektronické služby 
pre  občanov,  podnikateľov  a  sa-
mosprávu v súlade so štandardmi 
informačných  systémov  verejnej 
správy a požiadavkami eGovern-
ment-u.  Mesto  zatiaľ  ponúka 

len  služby  2.  úrovne  interakcie 
–  sprístupnené  statické  elektro-
nické  formuláre  pre  manuálne 
vyplnenie po ich vytlačení, nepo-
núka priame elektronické služby. 
Na  poskytovanie  elektronických 
služieb  je  nutná  pripravenosť 
pracovníkov  jednotlivých  orga-
nizácií samosprávy. 

Projekt  umožní  zamestnan-
com  MsÚ  získať  nové  vedo-
mosti  a  zručnosti  IKT  formou 
prezenčných školení, resp. pros-
tredníctvom  e-  learningových 
kurzov  vybraných  modulov 
ECDL.  Účastníci  získajú  prak-
tické vedomosti, zručnosti v ob-
lasti komunikácie, manažmentu, 
jazykové zručnosti v anglickom 
jazyku,  zvýšia  sa  ich  odborné 
a sociálne kompetencie. 

Jana Machová

dane a miestne poplatky 
na území mesta michalovce

Mestský úrad v Michalovciach bude vzdelávať svojich zamestnancov aj vďaka projek-
tu INEDU – GOV – Inovatívne vzdelávanie zamestnancov samosprávy, ktorý uspel 
v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a získal NFP vo výške 124 448 € 
(3 749 tis. Sk) spolufinancovanie mesta je 6 550 € (197 tis. Sk). 

Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Michalovce, 
usporiada v dňoch 13. až 15. februára 2009 

V. PodVihorlatskú VýstaVu
holuboV, hydiny 

a Plemenných králikoV

Výstava sa uskutoční v budove SMM s.r.o. 
(bývalé SOU stavebné) na Partizánskej ulici č.23 

v Michalovciach.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená takto:
13. 2. 2009 od 9 hod. do 17 hod., 14. 2. 2009 od 8 hod. do 17 hod., 

15. 2. 2009 od 8 hod. do 13 hod.

Oznam o zápise do 1. ročníka 
základnej školy

termín zápisu dieťaťa trvá na všetkých základných školách v meste
od 15. januára do 15. februára

Zápisy sa konajú v pracovných dňoch 
na riaditeľstvách základných škôl 

a k zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča 
a rodný list dieťaťa.

Bližšie informácie o školách možno získať 
na webovej stránke mesta.

V  utorok  20.  januára  sa  ko-
nalo  v  zasadačke  na  mestskom 
úrade  rokovanie  Mestskej  rady 
v  Michalovciach  s  týmto  prog-
ramom rokovania:

Prehľad  neukončených  súd-
nych  sporov  k  31.  12.  2008 
a prehľad ukončených súdnych 
sporov  od  1.  7.  2008,  predkla-
dal  JUDr. Gabriel Dorič,  infor-
mácia  o  modernizácii  tepelné-
ho  hospodárstva  v  roku  2008, 
predkladal  Ing.  Jozef  Horňák, 
vyhodnotenie  kultúrnoosveto-
vej  činnosti  MsKS  Michalovce 
za  rok  2008  a  plán  hlavných 
úloh  MsKS  Michalovce  na  rok 
2009 predkladala PhDr. Milada 
Tomková.  Rozpočtové  opatre-
nie  č.  1  predkladala  Ing.  Oľga 
Bereznaninová,  informatívna 
správa  o  poskytovaní  a  čer-
paní  dotácií  z  rozpočtu  mesta 
Michalovce  v  roku  2008  pred-

kladala  RNDr.  Jana  Machová, 
informatívna  správa  o  projek-
toch  a  realizácii  stavieb  v  roku 
2008,  predkladala  Ing.  Anna 
Mrázová, návrh záväzného sta-
noviska  MsZ  v  Michalovciach 
k podávaniu žiadosti na dotáciu 
z  Ministerstva  výstavby  a  regi-
onálneho rozvoja SR na výstav-
bu nájomných bytov a na úvery 
zo  Štátneho  fondu  rozvoja  bý-
vania,  predkladala  Ing.  Anna 
Mrázová,  návrh  Všeobecne  zá-
väzného nariadenia MsZ v Mi-
chalovciach  o  podmienkach 
prideľovania bytov v nadstavbe 
bytového domu A-1, A-2 na Ul. 
obrancov  mieru  4  v  Michalov-
ciach, predkladal Ing. Jozef Do-
ležal. Majetkoprávne záležitosti, 
predkladal  Ing.  Jozef  Doležal, 
správa  o  kontrole  využívania 
verejného priestranstva na úze-
mí mesta Michalovce za II. pol-

rok 2008, predkladal JUDr. Bar-
tolomej  Kudroč,  správa  o  stave 
verejného  poriadku  a  činnosti 
Mestskej  polície  Michalovce  za 
rok 2008, predkladal JUDr. Bar-
tolomej Kudroč, výsledky výbe-
rových konaní na prenájom ne-
bytových priestorov a prenájom 
pozemkov vo vlastníctve mesta 
Michalovce,  predkladal  MUDr. 
Benjamín  Bančej,  vyhodnote-
nie  rozpočtu XVII.  vianočných 
trhov 2008 a návrh rozpočtu IX. 
jJarných trhov 2009, predkladal 
MUDr. Benjamín Bančej, infor-
matívna  správa  o  plnení  uzne-
sení Mestskej rady v Michalov-
ciach  za  II.  polrok  2008,  pred-
kladal Ing. Zdenko Vasiľ, návrh 
programu 4. mimoriadneho za-
sadnutia MsZ a XIV. zasadnutia 
MsZ v Michalovciach, predkla-
dala  Mgr.  Natália  Slaninková. 
Záver patril diskusii.               nč

V  zmysle  štatútu  mesta 
Michalovce Mestské zastu-
piteľstvo  v  Michalovciach 
udelí  titul  Čin roka  2008 
jedincovi  alebo  kolektívu, 
ktorý  v  predchádzajúcom 
roku dosiahol mimoriadny 
výsledok  v  oblasti  špor-
tu,  kultúry,  architektúry, 
humanizmu,  školstva,  pe-
dagogiky  a  zdravotníctva. 
Návrh  na  udelenie  Čin 

roka  môže  podať  posla-
nec  MsZ,  primátor  mesta, 
mimovládne  organizácie, 
stavovské profesné organi-
zácie a občan najneskôr do 
31.  januára. Odovzdávanie 
titulu čin roka sa uskutoč-
ní  na  podujatí  „To  najlep-
šie, čo v meste Michalovce 
máme“, ktoré pripravujeme 
na  február.  Titul  možno 
udeliť najviac trom jednot-
livcom  a  trom  kolektívom 
v  jednom  roku  a  v  jednej 
oblasti. Vaše návrhy očaká-
vame do konca januára.

ip

Počet obyvateľov mesta 
Michalovce k 1. 1. 2009 bol 
40 006, z čoho je 19 342 mužov 
a 20 664 žien.

V uplynulom roku sa v Micha-
lovciach narodilo 1 065 detí,  čo 
je o 128 detí viac ako v roku 2007. 
Z nich 370 bolo Michalovčanov. 
Najčastejšie dievčenské mená boli 
Laura,  Natália  a  Alexandra.  Do 
prvej  desiatky  najobľúbenejších 

mien patrí aj Mária. Pre chlapcov 
rodičia  uprednostňovali  mená 
Samuel, Martin a Jakub. Niektorí 
rodičia  zvolili  neobvyklé  mená 
pre svojich potomkov - Zillé, En-
riko, Cynthia, Zoé Amina, Áron, 
Noema, Amanda či Borbála.

Počet  uzavretých sobášov 
v  minulom  roku  bol  243,  z  to-
ho 162 bolo cirkevných sobášov 
a  81  civilných.  V  našom  meste 

bolo v roku 2008 uzavretých 11 
sobášov s cudzincom.

Počas 12 mesiacov roku 2008 
sa do nášho mesta prisťahovalo 
460 ľudí a odsťahovalo sa 804.

V roku 2008 v Michalovciach 
zomrelo 729  ľudí,  z  toho  377 
mužov  a  352  žien.  Zomrelých 
Michalovčanov bolo 282.

Zdroj: MsÚ, referát matriky 
a evidencie obyvateľstva

Mesto Michalovce vyberá dane a miestne poplatky na 
základe zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení zmien a doplnkov a Všeobecne záväzné-
ho nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 
(ďalej len VZN) č.115/2008, platné od 1.1.2009.

Platné VZN č.115/2008 a tla-
čivá k daniam a poplatkom sú zve-
rejnené na webovej stránke mesta 
/www.michalovce.sk/ a v budove 
Mestského  úradu  Nám.  oslobo-
diteľov 30, Michalovce.

Daň z nehnuteľnosti

Kto je povinný podať v tom-
to roku daňové priznanie?

Daňové  priznanie  (DP)  po-
dáva  občan,  ktorý  nadobudol 
v  roku  2008  (prípadne  aj  skôr 
a  nepodal  DP)  nehnuteľnosť 
(pozemok,  stavbu,  byt...)  alebo 
u  ktorého  v  minulom  zdaňo-
vacom  období  nastali  zmeny 
skutočností  rozhodujúcich  pre 
vyrubenie  dane  napr.:  stal  sa 
vlastníkom  nehnuteľnosti  napr. 
dedením,  darovaním  kúpou, 
bolo  mu  vydané  právoplatné 
stavebné  rozhodnutie,  ukončil 
stavbu, nadstavbu kolaudačným 
rozhodnutím,  zmenil  účel  uží-
vania  stavby  alebo  bytu,  alebo 
začal  stavbu  užívať  pred  kolau-
dáciou.

Dokedy a ako treba prizna-
nie podať?

Daňové priznanie sa podáva 
najneskoršie do 31. januára 
2009.  Podať  ho  môžete  osobne 
na  mestský  úrad  alebo  poštou 
najneskôr v posledný deň lehoty 
na podanie. Podáva sa na pred-
písanom  tlačive,  ktoré  vydalo 
Ministerstvo  financií  SR.  Da-
ňovník obdrží tlačivo na požia-
danie  na  MsÚ,  prípadne  na  in-
ternetovej stránke MF SR www.
finance.gov.sk. 

Ak  je  nehnuteľnosť  v  spo-
luvlastníctve  viacerých  osôb, 
priznanie podáva každá  fyzická 
osoba  zvlášť.  Ak  sa  všetci  spo-
luvlastníci  dohodnú,  priznanie 
podá  zástupca,  ktorého  doho-
dou určili spoluvlastníci písom-
ne  overeným  splnomocnením. 
To  sa  nevzťahuje  na  manželov, 
ktorí  majú  nehnuteľnosť  v  bez-
podielovom  spoluvlastníctve 
manželov, v tom prípade prizna-
nie podáva jeden z manželov.

ako postupovať, ak doš-
lo k zmenám vo vlastníckych 
vzťahoch a nie som vlastník?

Každý  daňovník  je  povin-
ný  písomne  oznámiť  správcovi 
dane (mestu Michalovce), zme-
nu vlastníckych vzťahov (predal 
dom, byt, pozemok a pod.), kedy 
došlo k zmene vlastníka a uviesť 
nového vlastníka. 

Daň za Psa

Predmetom dane:
Je  pes  starší  ako  šesť  me-

siacov  chovaný  fyzickou  alebo 
právnickou osobou.

Ročná sadzba dane:
•	 33,19  €  za  psa  chovaného 

v bytovom dome a kalendár-
ny rok

•	 9,95  €  za  psa  chovaného 
v rodinných domoch a prie-
myselných  objektoch  a  ka-
lendárny rok
splatnosť dane:
pri vzniku daňovej povinnosti 

sa  daň  vyrubí  platobným  výme-
rom, v nasledujúcich zdaňovacích 
obdobiach  daň  za  psa  je  splatná 
bez vyrubenia do 31. januára.

oznamovacia povinnosť:
Daňovník (držiteľ) psa, je po-

vinný  písomne  oznámiť  správ-
covi dane najneskôr do 30 dní:
•   odo  dňa  nadobudnutia  psa 

staršieho ako 6 mesiacov vznik 
daňovej povinnosti (kúpa, da-
rovanie, osvojenie psa a pod.)

•   v  priebehu  príslušného  zda-
ňovacieho  obdobia  oznámiť 
všetky  skutočnosti,  ktoré 
majú  vplyv  na  zmenu  výšky 
dane,  vrátane  zmeny  adresy 
daňovníka, zmeny adresy dr-
žania, resp. chovania psa 

•   v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia oznámiť správcovi dane 
zánik  daňovej  povinnosti 
(úhyn,  eutanázia,  predaj,  da-
rovanie, odcudzenie psa atď.)
Pri  vzniku  daňovej  povin-

nosti  sa  daň  vyrubí  platobným 
výmerom. Ak nedošlo k zmene 
daňových povinností daň za psa 
je splatná do 31.januára bez vy-
rubenia platobným výmerom.

Rok 2008 v michalovciach

Rokovala mestská rada

Čin roka 

Mimoriadne zasadnutie 
MsZ sa uskutoční
27. januára 2009

(utorok) 
o 10.00 hod.

XIV. zasadnutie MsZ 
sa uskutoční

10. februára 2009 
(utorok) 

o 10.00 hod.
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aktuality – názoRy
z pera viceprimátora

Zmena štatútu mesta
Súčasná pretechnizovaná spoločnosť žije hekticky, rýchlo. Mobil 

a internet urýchľujú čas a skracujú vzdialenosť. Umožňujú komuni-
káciu každého s každým. Zdalo by sa, že šírenie informácií by nemalo 
byť žiadnym problémom. Opak je niekedy pravdou. 

V záplave informácií sa stáva, že niektoré popri nás prejdú bez toho, 
aby sme im venovali pozornosť. Niektoré sa nám zdajú, akoby sa nás 
netýkali a púšťame ich jedným uchom dnu a druhým von. Niektoré síce 
zaregistrujeme, ale zdá sa, akoby sa nás netýkali. Bohužiaľ, aj taká je 
naša ľudská povaha. Obyčajne odpoveďou je – ja som to nevedel, nikto 
mi to nepovedal, a kde to bolo uverejnené. 

Možno podobný osud čaká aj na poslednú zmenu štatútu mesta 
Michalovce na decembrovom mestskom zastupiteľstve. V nej mesto 
Michalovce zaviedlo možnosť podávať návrhy od občanov, inštitúcií, 
poslancov na humanitný, školský, architektonický, kultúrny, pedagogic-
ký a zdravotnícky čin roka pre rok 2008. Termín podania je do 31. 1. 
2009. Keďže je to za rok 2008, aj patričné odovzdávanie ocenení by 
malo byť najneskôr v prvom štvrťroku 2009 po schválení v mestskom 
zastupiteľstve. Určite v roku 2008 sa v meste udiali výnimočné veci, na 
ktoré je hodno upozorniť. Nielen pre pripomenutie si ich významu, ale 
aj pre inšpiráciu pre naše okolie. Prirodzená skromnosť ľudí, ktorí také-
to skutky vykonali a ktorí ich považujú za niečo normálne a prirodzené 
by nemala brániť v pripomenutí ich počinu alebo skutku. Keďže termín 
podania návrhu sa blíži, chcem sa aj touto formou obrátiť na širokú 
občiansku spoločnosť k poobzeraniu sa vo svojom okolí. Ak ste v priebe-
hu roka 2008 vo svojom okolí zaregistrovali niečo výnimočné, podajte 
návrh buď sami, alebo dajte o tom informáciu redakcii Michalovčan. 

Všetko dobré. 
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Prevencia kriminality nie je 
fráza, ale nevyhnutnosť 

aktivity primátora
6.1.   účasť na bohoslužbe pravoslávnej cirkvi v Michalovciach
8.1.   účasť na slávnostnom programe k zavedeniu eura 
  na Slovensku v SND Bratislava
9.1.   reprezentačný ples mesta Michalovce
12.1.   prijatie u prezidenta SR v Bratislave
16.1.   porada primátora
20.1.   rokovanie mestskej rady
21.1. – 23.1.   účasť na celoslovenskej výstave Slovakiatour 
    v Bratislave

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov vznesených na XIII. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa us-
kutočnilo 12. decembra 2008:

MgR. Ján VáRaDy:
1. oslovili ma občania volebného obvodu 1 a 2, bývajúci na ul. 

užhorodskej, ktorí sa sťažujú na zlý technický stav povrchu chodníka 
po ľavej strane ulice (smerom z centra). tento chodník vedie popri 
rodinných domoch a bol značne poškodený poslednými rozkopáv-
kami pri komplexnej výmene plynových ntg rozvodov, aj pri hava-
rijných opravách vodovodu. hoci výkopové ryhy boli po zasypaní 
preasfaltované, zásypový materiál nebol zhutnený, takto došlo k je-
ho poklesu a na značnej časti chodníka sú opäť jamy, výmole a po-
zdĺžne zlomy asfaltu. Preto v mene dotknutých občanov, ale aj iných 
chodcov žiadam o zaradenie rekonštrukcie povrchu tohto chodníka 
do plánu celkovej rekonštrukcie sídliska Východ. túto žiadosť pod-
poruje aj fakt, že tento veľmi frekventovaný chodník využívajú štu-
denti aj žiaci CzŠ, iii. zŠ, Vii. zŠ, 18. MŠ, obchodnej akadémie, 
združenej strednej školy technickej, vojaci a zamestnanci vojen-
ského útvaru, v poslednom období aj zamestnanci novootvoreného 
závodu yazaKi. havarijný stav chodníka ohrozuje (zvlášť v noci, 
počas jesene a zimy) aj bezpečnosť a zdravie chodcov. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS:
Opravu chodníka na Ul. užhorodskej TaZS zahrnú do plánu opráv 

mestských komunikácií na rok 2009 a predložia na schválenie MsR. 

2. Žiadam Domspráv s.r.o. (prípadne tazs) o dokončenie (fi-
nalizáciu) povrchových úprav terénu (trávnika) za blokom B2 na 
sídlisku Východ, kde bola v mesiaci august až september vykonaná 
komplexná rekonštrukcia rozvodov tÚV a ÚK. Po zasýpaní nových 
potrubí bol povrch terénu upravený ťažkými strojmi, avšak ostalo 
v ňom dosť kameňov, úlomkov betónu, úlomkov asfaltu. tieto by 
bolo potrebné ešte vyzbierať, vyčistiť, zrekultivovať a uviesť do pô-
vodného stavu, čiže aj vysiať trávniky a osadiť drobnú zeleň. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja požia-
dal listom realizátora rozkopávok o nápravu a odstránil nedostatky 
vyplývajúce z jeho stavebnej činnosti. 

3. s ďalším rozširovaním optickej káblovej siete tlmočím požia-
davky občanov – zvlášť okrajových častí mesta, ale aj tehelného poľa 
a iBV stráňany o urýchlené riešenie možnosti rozšírenia signálu 
miestnej tV Mistral aj do týchto lokalít. ak sú káblové rozvody pre 
menší počet užívateľov nerentabilné, je potrebné uvažovať o malom 
terestriálnom vysielači, ktorý by pokryl celé územie mesta. 

Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru 
informácie a grantov MsÚ:

Mesto disponuje projektovou dokumentáciou budovania optickej sie-
te jednak v trasách existujúcich poskytovateľov v rámci sídlisk a jednak 
vybudovania vlastných trás v okrajových častiach mesta - Močarianska, 
Topolianska, Kapušianska, IBV Stráňany, Hrádok, Tehelné pole. Optická 
sieť je vedená aj ku všetkým verejno – prospešným organizáciám. Súčas-
ťou je aj projekt rozšírenie kamerového systému v rámci mesta. Nakoľko 
zriaďovateľský  poplatok  pre  jednu  domácnosť  v  IBV  a  rodinných  do-
moch až 10-krát prevyšuje výšku zriaďovateľského poplatku v bytových 
domoch,  vybudovanie  optickej  siete  jednak  káblovými  rozvodmi  ako 
aj vzdušným vedením vyžaduje celkový rozpočet komunikačnej infra-
štruktúry o objeme 6 630 tis. €. Vzhľadom na objem potrebných finan-
čných prostriedkov mesto pripravuje projekt o NFP pre realizáciu optic-
kej siete v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. 

4. na ul. okružnej boli vybudované ostrovčeky, ale aj tzv. tabu-
ľové rampy – retardéry, ktoré sú zle označené a nájazdy na ne sú 
príliš strmé, čo môže viesť aj ku kolíznym situáciám za sebou tes-
ne idúcich vozidiel, lebo sú nútené prudko a neprimerane brzdiť. 
tiež môže dochádzať ku kolíziám áut a chodcov stojacich upro-
stred vozovky (na ostrovčekoch) kvôli úzkym jazdným pruhom po 
oboch stranách. Žiadam kompetentných o lepšie vodorovné ale aj 
zvislé varovné označenie príslušnými dopravnými značkami, ale 
tiež aj zmiernenie uhlov nájazdových hrán na retardéry. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Kolízne situácie vznikajú u tých vodičov, ktorí nerešpektujú zme-
nu  dopravného  značenia.  Projekt  „Upokojenie  premávky“  na  tejto 
komunikácii má za  cieľ znížiť dopravnú rýchlosť, usmerniť dopravu 
do jedného jazdného pruhu a v plnej miere rešpektovať prechody pre 
chodcov.  Stavba  bola  realizovaná  podľa  projektovej  dokumentácie 
schválenej  a  potvrdenej  dopravným  inšpektorátom  a  spĺňa  normy 
EÚ. Žiadna zmena v doprave na komunikáciách mesta nie je svojvoľ-
ná, ale prechádza riadnym schvaľovacím procesom. 

5. V súvislosti s rekonštrukciou križovatky na ul. lastomírskej, 
sobranskej, hollého a budovania nového kruhového objazdu upozor-
ňujem, že osvetlenie (provizórne) je síce dočasné, ale málo účinné. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Rekonštrukcia  križovatky  na  Ul.  lastomírska,  sobranská  nebo-
la  investíciou mesta Michalovce. Investorom bola Slovenská správa 
ciest Bratislava. Po zrealizovaní kruhového objazdu a prekládke ve-
rejného osvetlenia bol tento stavebný objekt Inžinierskymi stavbami 
a.s. Košice protokolom o odovzdaní a prevzatí spolu s požadovanými 
revíznymi správami odovzdaný vlastníkovi komunikácie Slovenskej 
správe ciest a tým istým protokolom zároveň odovzdaný majetkové-
mu správcovi TaZS Michalovce. Na základe výzvy odboru hospodá-
renia mesta bol režim svietenia spustený do aktívnej prevádzky. 

 pokračovanie v nasledujúcom čísle

2. reprezentačný ples mesta Michalovce otvoril plesovú sezónu v našom 
meste v piatok 9. januára. Viac ako sto hostí sa zabávalo v príjemnom 
prostredí hotela Jalta. Plesajúcim spestrili večer svojim vystúpením ľu-
dový rozprávač Ander z Košíc, kúzelník Jarini, tanečná skupina Merlin 
zo Sniny, hudobná skupina Fantasy z Prešova a cimbalová muzika sú-
boru Zemplín. Po polnoci sa žrebovala tombola a šťastní výhercovia si 
odniesli domov hodnotné ceny.

Ekumenické  spoločenstvo  v 
Michalovciach pripravilo v rám-
ci týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov  ekumenické  boho-
služby. 

Tento  týždeň pripravila Sve-
tová rada cirkví a Pápežská rada 
na  podporu  jednoty  kresťanov 
v  duchu  témy:  „...a budú jed-
no v tvojej ruke...“ podľa  textu 
z  Biblie,  kniha  Ezechiel  37,17. 
Na  Slovensku  týždeň  modlitieb 
za jednotu kresťanov organizuje 
Ekumenická rada cirkví a Kon-
ferencia biskupov Slovenska. Od 
roku  2004  sa  do  tohto  týždňa 
modlitieb  za  jednotu  kresťanov 
zapojilo  sedem  cirkví  pôsobia-
cich na území mesta Michalovce: 
Rímskokatolícka  cirkev,  Gréc-
kokatolícka  cirkev,  Pravoslávna 
cirkev,  Evanjelická  cirkev  a.v., 

Reformovaná kresťanská cirkev, 
Evanjelická  cirkev  metodistická 
a  Cirkev  bratská.  Týždeň  mod-
litieb  za  jednotu  kresťanov  sa 
koná v mnohých krajinách sveta 
od roku 1908 tradične v termíne 
od 18. – 25. januára. 

Duchovní  zo  spomínaných 
cirkví  pripravili  tento  rok  dve 
ekumenické bohoslužby. Prvá sa 
uskutočnila  v  stredu  21.1.2009 
o 17,00 hod. v kostole Reformo-
vanej  kresťanskej  cirkvi,  homí-
liou  poslúžil  dekan  pravosláv-
nej  cirkvi  ThDr.  Štefan  Horkaj. 
Druhá bude v nedeľu 25.1.2009 
o 17,00 hod. vo farskom kostole 
rímskokatolíckej cirkvi Narode-
nia  Panny  Márie,  homíliou  po-
slúži Mgr. Martin Jurčo. 

Mgr. Martin Jurčo
kazateľ Cirkvi bratskej

V  závere  minulého  roka 
mesto  Michalovce  realizovalo 
pilotný  projekt  s  názvom  Pre-
vencia  kriminality  nie  je  fráza, 
ale  nevyhnutnosť,  s  finančnou 
podporou  Obvodného  úradu 
v Košiciach a Rady vlády na pre-
venciu kriminality.

Cieľom projektu bolo
•	 zintenzívniť  účinnosť  boja 

s kriminalitou 
•	 pozitívne  ovplyvniť  vzťahy 

občanov k mestskej polícii
•  zvyšovať právne vedomie ob-

čanov 
•	 zapojiť do celkového procesu 

predchádzania  a  zabraňova-
nia  trestnej  činnosti  čo  naj-
viac  organizácií  a  vzdeláva-
cích inštitúcií pôsobiacich na 
území mesta 

•	 efektívne  využívať  voľný  čas 
detí a mládeže
Na  realizácii  aktivít  projektu 

sa podieľali: TV Mistral – pripra-
va tv dokumentu Aby sa nám deti 
netúlali,  mestská  polícia  –  koor-
dinátor  preventívnych  činností, 
MsKS – výstava prác detí a Cen-
trum výchovnej a psychologickej 
prevencie  ako  odborný  garant, 
psychológ,  MsÚ  –  odbor  Infor-
matizácie a grantov.

V  rámci  projektu  boli  vy-
brané dve základné školy - I. ZŠ 
a VI. ZŠ, kde sa premietal doku-

ment pre žiakov 8. a 9. ročníkov 
a bola zorganizovaná beseda so 
zástupcom  polície  Mgr.  Nová-
kom  a  psychológom  Mgr.  Ďur-
kom,  PhD.  Každý  žiak  dostal 
kalendár  a  informačné  brožúry 
s preventívnym obsahom.

Základom  úspechu  projektu 
bola  schopnosť  poznať  príčiny 
a podmienky za akých mladiství 
páchajú  protispoločenskú  čin-
nosť.  Eliminácia  akéhokoľvek 
protispoločenského  konania 
prispieva  ku  skvalitňovaniu  ži-
vota  v  multikulturálnej  sloven-
skej spoločnosti, čím jednoznač-
ne  vytvárajú  predpoklady  pre 
všestranný  rozvoj  spoločnosti 
a  podporu  individuálneho  rastu 
jednotlivca.

Predpokladáme  aj  pozitívnu 
zmenu  v  merateľných  ukazova-
teľoch  –  záznamoch  MsP:  zní-
ženie kriminality a trestnej čin-
nosti v meste, zvýšenie objasne-
nosti a zníženie priestupkovosti 
evidovanej MsP, úsporu hliadok 
mestskej  polície  a  ich  častejšie 
využitie  i v okrajových častiach 
mesta  podľa  aktuálnych  požia-
daviek.  Rovnako  dôležité  môžu 
byť  aj  iné  prínosy,  ako  je  lepšia 
spolupráca medzi MsP a občan-
mi  mesta,  zlepšenie  postavenia 
a dôvery príslušníkov MsP.

sl

ekumenický týždeň

P o d P o r t e
pobočku Ekonomickej univerzity, 

Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

Uchádzame sa o vašu priazeň a priazeň vašich známych 
pri určovaní použitia 2%-ného podielu 
zo zaplatenej ročnej dane za rok 2008.

Nadácia profesora Čoláka vznikla v roku 1994 a bola založená za účelom rozvoja a pod-
pory vysokoškolského vzdelania a vedy na pobočke Ekonomickej univerzity Bratislava, 

Podnikovohospodárskej fakulty Košice v Michalovciach. 
Základné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia profesora Čolláka
Sídlo: Michalovce, Právna forma: nadácia, IČO: 319 59 288

Svojím rozhodnutím o poukázaní 2 % z vašej ročnej dane podporíte poslanie nadácie 
a pomôžete pri riešení nedostatku finančných prostriedkov na podporu vysokoškolského 

vzdelávania na Zemplíne v roku 2008, za čo vám vyslovujeme poďakovanie.
Bližšie informácie vám radi poskytneme na t. č. 056/6431333 

alebo priamo v Nadácii profesora Čolláka, Masarykova 9, Michalovce.

NoviNy Mistral
a Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.
zamestnanci Finančného odboru mesta Michalovce 

poradia daňovníkom ako postupovať pri podávaní daňového 
priznania...

 zázNaMy
od nedele denne o 14.00 hod.

Komentovaný záznam basketbalového stretnutia 
1. BK Michalovce – Legato svit

Mestský úrad, námestie osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce
Primátor mesta Michalovce

v y h l a s u j e

VeReJnÚ oBChoDnÚ sÚŤaŽ

na VyBuDoVanie 
PuLtu CentRaLizoVaneJ oChRany 
na MestsKeJ PoLíCii V MiChaLoVCiaCh

súťažné podmienky:
A/ Predmet verejnej obchodnej súťaže
Vyhlasovateľ požaduje od dodávateľa poskytnutie služby vo forme komplexných slu-
žieb potrebných na zebezpečenie zriadenia pultu centralizovanej ochrany /PCO/ za 
týchto podmienok:
a/  dodať,  nainštalovať  a  servisne  udržiavať  na  vlastné  náklady  pult  centralizovanej 

ochrany /PCO/ v priestoroch Mestskej polície
b/  zabezpečiť pripájanie, odpájanie jednotlivých nájomníkov PCO, urobiť o tejto sku-

točnosti záznam a odovzdať MsP
c/  technicky posudzovať možnosť pripojenia jednotlivých záujemcov o pripojenie na PCO
d/  uzatvárať  nájomné  zmluvy  s  nájomníkmi  o  prenajatí  technických  prenosových 

prostriedkov PCO
e/ predložiť návrh zmluvy medzi mestom a občanom na zabezpečenie bezplatnej och-

rany majetku 
Špecifické požiadavky technickej úrovne PCO:
Vyhlasovateľ požaduje, aby PCO obsahovalo:
- Linkový podsystém v nadhovorovom pásme
- Rádiový podsystém
- GSM podsystém
- GPRS podsystém
- Kombinácia horeuvedených spôsobov

B/ Kritérium pri posudzovaní jednotlivých ponúk :
- spôsob a výška nájomného za umiestnenie pultu v budove MsP
- referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCo

C/ Podmienky účasti
Do vyhodnotenia budú zaradené tie návrhy, ktoré splnia následovné podmienky účasti.

Vyhlasovateľ požaduje:
- Splnenie predmetu riešenia podľa bodu A/, ktoré dodávateľ doloží čestným vyhláse-
ním, že je schopný dodať komplexnú službu na vlastné náklady, podpísané štatutár-
nym zástupcom uchádzača
- Doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti – výpis z Obchod-
ného registra alebo živnostenské oprávnenie 
- Doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
- Referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCo 

D/ Obsah ponuky:
-  doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti – výpis z obchod-

ného registra alebo živnostenské oprávnenie
-  doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
-  referencie z doterajšej činnosti z prevádzkovania PCo
-  návrh zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní pultu centralizovanej ochrany /PCO/ 

podľa Občianskeho zákonníka

e/ Doplňujúce podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Dodávateľ nemá nárok na 
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené pod-
mienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do: 
16. februára 2009 /pondelok/ do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s označením: „PCO – NEOTVÁRAŤ“
na adresu: Mestský úrad Michalovce, nám. osloboditeľov č. 30
Obhliadka miesta zriadenia je možná v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 12.00 hod. 
na Mestskej polícii, Ul. Duklianska č. 4, Michalovce. Výsledky verejnej obchodnej sú-
ťaže budú účastníkom súťaže oznámené písomne do 30 dní po vyhodnotení verejnej 
obchodnej súťaže. 
Bližške informácie dostanete na č. tel.: 056/6422279 – JUDr. Kudroč.



� kultúRa – školstvo

dva tÝždne v kultúRe
Program kina Centrum

23. -25.1. piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod.   
 
siRotineC   MEXIKO, ŠPANIELSKO/105 min./
/mysteriózny triler/   Premiéra
Laura kúpi starý schátralý sirotinec a prerobí ho na zariadenie pre 
postihnuté  deti.  Keď  sa  do  domu  aj  s  rodinou  nasťahuje,  jej  syn 
Simon si vymyslí imaginárneho kamaráta a začne sa s ním hrávať. 
Spočiatku nevinné hranie začne časom Lauru znepokojovať... 
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! České titulky

25.1. nedeľa 16,00 hod.   
zaMiLoVanÉ zVieRatá FR /85 min./
/dokumentárny film/
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4.10.) máte jedinečnú mož-
nosť vidieť dokument, v ktorom sú zobrazené zvieratá v  rôznych 
štádiách hľadania si partnera. Tento film vracia človeka do prírody, 
kam patrí spolu s ostatnými druhmi živočíchov. 
Vstupné: 2.16€ / 65,- Sk    Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

28.1. streda 19,30 hod.  
náŠ VoDCa  NEMECKO /110 min./ 
/dráma/  Premiéra
Podľa  skutočnej  udalosti. Volám  sa  Karo  a  chodím  na  strednú 
školu. Všetci moji spolužiaci sa nechali nahovoriť na desivý expe-
riment  –  vytvorili  skupinu,  nazvali  sa  VLNA,  všetci  sa  obliekajú 
rovnako, majú dokonca svoj pozdrav... 
Vstupné: 2.16€ / 65,- Sk    Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

29. 1. Štvrtok 19,30 hod.   
2 Dni V PaRíŽi    USA, FR, SRN /97 min./
Premiéra
Mladý pár z New Yorku, pôvodom francúzska fotografka Marion 
a americký návrhár ineriérov Jack sa pokúšajú vylepšiť svoj vzťah. 
Výlet do Benátok sa veľmi nevydarí, preto Parížu dávajú väčšie ná-
deje. Podarí sa Jackovi a Marion zachrániť vzťah?
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk    Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

30. – 31.1 piatok, sobota 19,30 hod.   
1.2. nedeľa 19,30 hod.   
ČesŤ a sLáVa  USA /133 min./
/krimi, dráma/  Premiéra
Počas prepadu boli zabití štyria policajti a celé oddelenie je v sta-
ve pohotovosti. Šéf manhattanskej polície Francis Tierney poprosí 
svojho  syna  Raya,  aby  viedol  vyšetrovanie  po  vrahovi  policajtov, 
ktorý je stále na slobode. Ray najskôr váha, ale keďže zabití policajti 
slúžili pod jeho bratom Francisom Jr. a spolu so švagrom Jimmym, 
napokon súhlasí.
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk    Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenská verzia

31.1. sobota 16,00 hod.   
1.2. nedeľa 16,00 hod.   
LoVeCKá sezÓna 2 USA /76 min./
/animovaná komédia/    Premiéra 
Domáci vs.  lesní  hostia.  Vyhrá  dravší.  Je  to  jednoduché!  Dôjde 
k rozhodujúcemu súboju na život a na smrť medzi dvomi živočíš-
nymi skupinami, ktoré sa navzájom nenávidia – divokými a domá-
cimi zvieratami. 
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Český dabing

4. – 5.2. streda, štvrtok 19,00 hod.   
austRáLia   USA /170 min./
/romantická komédia/   Premiéra
Lady  Sarah  Ashley  žije  svoj  život  v  prostredí  povrchnej  dokona-
losti. Manželstvo bez  lásky a detí  ju pripravilo o vieru vo všetko, 
čo kedy malo zmysel. Jej tvrdohlavosť ju doháňa k ceste na druhý 
koniec sveta: z Londýna odchádza do Darwinu v Austrálii. 
Vstupné: 2.40€/ 72,30,- Sk  Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

S p o m i e n k y

miCHalovČan inFoRmuJe
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Oto Obšatnik, 56-ročný
Štefan Semuf, 74-ročný
Margita Panuščíková, 84-ročná
Mikuláš Horňák, 98-ročný
Terézia Hrehová, 79-ročná
Ján Glosár, 47-ročný

Výstava Jána Leška v Zemplín-
skom múzeu je výsledkom grantu 
MK  SR  v  programe  UMENIE,  s 
cieľom  zorganizovať  kvalitnú  vý-
stavnú  akciu  v  našich  podmien-
kach v snahe postihnúť čo najširší 
záber  a  periodicky  predstavovať 
predovšetkým  autorov  žijúcich 
a tvoriacich v našom regióne, ako 
aj autorov pôvodom zo Zemplína. 

Úvodným projektom je dvoj- 
a  trojrozmerný humor v  tvorbe 
zemplínskeho  rodáka  pôsobia-
ceho v Trebišove, akad. sochára 
Jána Leška - autora, ktorý v po-
lovici  osemdesiatych  rokov  do 
polovice  minulého  desaťročia 
pravidelne  prispieval  novino-
vými  kresbami  do  viacerých 
periodík  –  Smeny  na  nedeľu, 
Roháča, Nového slova alebo do 
časopisu Dikobraz. 

Popri tejto výtvarnej aktivite 
sa  Ján Leško po  štúdiách veno-
val  aj  náročnejším  výtvarným 

technikám na pomedzí rôznych 
žánrov.  Špecificky  sa  satirický 
a vtipný podtón prejavuje v so-
chárskej  tvorbe  a  hlavne  reali-
začne  prístupnejšej  komornej 
tvorbe  z  posledného  obdobia. 
„Leško sa pokúša predstaviť svoju 
predstavu komična a humorného, 
vnímaného z jeho pozície, živo-
tom a výtvarnými skúsenosťami 
pripraveného tvorcu. Nakoniec - 
sranda je potrebná aj v galériách, 
múzeách, na úradoch. Srandu 
v živote potrebuju všetci: chodci 
na uliciach, žiaci v škole, ľudia 
v bežných životných situáciách. 
Aj bez peňazí môže byť sranda. 
Môže pomôcť aj chorému. Veď 
nakoniec čo ostáva na konci 
všetkého: sranda, ňe?!“  uviedol 
Mgr. Peter Markovič v posudku 
k  projektu  „Sranda,  ňe“-  dvoj 
a  trojrozmerný  humor.  Výstava 
potrvá do konca februára.

D. Barnová

sranda ňe – humor 
Jána leška

Nikdy nezabudneme ...

Dňa 16. januára sa navždy zatvorili oči 
šľachetného človeka,

 milovaného manžela, otca a deda
radislava stloukala

Chýbaš nám...
manželka a deti s rodinami

Krátko  po  Vianociach  sa  už 
tridsiatykrát uskutočnil Vianoč-
ný  koncert.  Pod  záštitou  Zem-
plínskeho  osvetového  strediska 
ho  neúnavne  organizuje  Hela 
Kuncová.  Za  roky  sa  jej  poda-
rilo nadviazať mnohé priateľské 
kontakty  s  mladými  umelcami. 
Starší  diváci  tak  mali  možnosť 
sledovať ich vývoj a úspešné na-
predovanie.

Do  jubilejného  programu 
prizvala  organizátorka  najús-
pešnejších  interpretov  hudby, 
spevu,  tanca  a  umeleckého 
prednesu.  Mnohí  z  nich  šíria 
dobré  meno  Zemplína  v  Brati-
slave alebo v zahraničí. Aj preto 
sa niektorí z pozvaných nemohli 
tohto tradične milého stretnutia 
zúčastniť.

V  programe  sa  predstavili 
klavíristky  sestry  Berešové.  Lu-
cia študuje hru na tomto nástro-
ji a spev na Konzervatóriu v Ko-
šiciach. Zuzana je absolventkou 
Janáčkovej akadémie muzických 
umení a pôsobí v Brne ako  só-
listka. 

Branko  Ladič,  zastupujúci 
dirigent SND v Bratislave, spre-
vádzal  všetkých  spevákov.  Sop-
ránistka  Vladimíra  Semanová, 
bas  Kamil  Kamberovič  a  tenor 
Igor  Kucer,  toho  času  všetci 
pôsobiaci  v  Bratislave,  nadch-

li  publikum  áriami  zo  svetovej 
opernej a operetnej tvorby.

Od  rokov  útlej  mladosti  sa 
do  Michaloviec  rád  vracia  To-
máš  Nemec,  rodák  z  Brekova. 
Jeho klavírne majstrovstvo oce-
nili odborníci na mnohých – aj 
medzinárodných  súťažiach.  Po-
slucháčov  nadchol  interpretáci-
ou diel F. Liszta i F. Chopina. T. 
Nemec  sa  venuje  výchove  mla-
dých umelcov na Konzervatóriu 
i Vysokej škole muzických ume-
ní v Bratislave.

Tanec  prezentovali  bratia 
Marek  Grega,  odchovanec  sú-
boru  Zemplín  a  tanečník  SĽU-
Ku a stredoškolák Tomáš, ktorý 
je úspešný aj ako recitátor. Svoju 
umeleckú  dráhu  priblížil  Peter 
Mika.  Tanečné  stáže  absolvoval 
v  Mníchove,  Londýne,  Paríži, 
kde  získal  za  svoje  umenie  aj 
najvyššie  ocenenie.  Žije  v  Špa-
nielsku  a  spolu  s  manželkou 
pôsobí  na  vysokej  škole  v  Bar-
celone.

S umeleckou výpoveďou bás-
nických textov sa predstavili Lu-
káš  Ivanko,  laureát  Horovovho 
Zemplína 2008, Silvia Zubková, 
Slávka  Timková  a  Jela  Timko-
vá. Verše M. Válka, M. Kasardu 
a M. Rúfusa dotvárali  slávnost-
nú  a  neopakovateľnú  vianočnú 
atmosféru.                                 jet

Záver  kalendárneho  roka 
patril  v  Zemplínskom  osveto-
vom  stredisku  hudbe.  Jej  inter-
preti i poslucháči sa stretli na III. 
music  session  –  prezentačnom 
vystúpení  muzikantov  a  jazzo-
vých improvizácií. 

Toto podujatie je slovenskou 
raritou.  Základy  mu  dal  Vladi-
mír  Kunca  ml.,  ktorý  naň  pri-
chádza  zo  Španielska,  kde  pô-
sobí  ako  huslista  v  niekoľkých 
hudobných  telesách.  Diváci  sa 
potešili  vystúpeniam  skupiny 
Hurikán,  sólam  Ladislava  Ja-
kubčiaka,  Ľubomíra  Basaraba, 
Otakara Krásenského, Františka 

Saloňa, Slávky Gerberyovej, Re-
náty Peterčákovej. Spevom obo-
hatili podujatie Monika Biačko-
vá a Gabriela Kozmová.

Vrcholom sa stali jazzové im-
provizácie šiestich muzikantov – 
bratov Vlada a Petra Kuncovcov, 
klarinetistu Petra Barana, klavi-
ristu  Ivana  Barana,  basgitaristu 
Pavla  Hujdiča  a  hráča  na  bicie 
nástroje Michala Orgována.

Music  session  si  nachádza 
stále väčšiu priazeň u Michalov-
čanov a všetci muzikanti  si po-
važujú za česť vystúpiť na tomto 
neopakovateľnom  hudobnom 
stretnutí.                                    jet

Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce
tel: 056/6435879, fax: 056/6889265, e-mail: krym@zskrymmi.edu.sk

v y h l a s u j e
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VýberoVÉ konanie
na obsadenie funkcie zástupca riaditeľa 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru pre 

príslušný druh a stupeň podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.Z. 
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov,

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pod-

ľa osobitného predpisu 

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- organizačné schopnosti,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 13.2.2009 na adresu:
Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce
Obálku označte: „Výberové konanie - zástupca riaditeľa“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín konania a miesto výbe-
rového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Dňa 9. 1. nás navždy vo veku 98 rokov 
opustil pán

MiKuLáŠ hoRňáK

najstarší taxikár mesta Michalovce.
Na poslednej ceste ho prišli vyprevadiť taxikári 

z Družba taxi. 

Za prejavy sústrasti ďakuje dobrý priateľ

19. januára uplynuli tri roky, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, 

otec a dedko

PPLK. MiKuLáŠ gaVuLa
V našich srdciach navždy zostane 
spomienka na tohto starostlivého 

a obetavého človeka.
S láskou spomínajú manželka Anna
 dcéry Gabriela a Renáta s rodinami

Odišiel predčasne, niet ho medzi nami,
ale v našich srdciach a modlitbách 

stále žije s nami.
Dňa 25. 1. bude päť rokov, keď nás

náhle opustil milovaný manžel, otec 
a dedko

MiKuLáŠ haLas
Ak ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu, prosím, s nami tichú spomienku

manželka a dcéry s rodinamimusic session

Jubilejný vianočný koncert

Kancelária obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,
Nám. osloboditeľov 59/A, Michalovce

príjme spolupracovníkov na miesto:

obchodný zástupca
Ponúkame:

atraktívny príjem, profesijný a kariérny rast

Požadujeme:
minimálne stredoškolské vzdelanie, komunikatívnosť,

aktívny prístup k práci 

Kontakt :  0915 890306,  0915 890318,  056/628 30 00

Televízny 
program 

všetkých tv staníc
nájdete na 

www. tv-program.sk

alebo na stránkach 
teletextu
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 šPoRt – inzeRCia

malý oznamovateľ
Rôzne

•  Predám DAEWO ESPERO, r.v. 1996, 115 tis. km, EK – 1/2010, 
STK 11/2010. Cena dohodou. Kontakt: 0905 260982

•  Som na invalidnom dôchodku, hľadám akúkoľvek prácu. 
  Kontakt: 0904 039560
•  Prenajmem 3-izbový byt. Kontakt: 0915 061757
•  Predám garáž na Ulici Timravy (pri OD NAY) tel.: 0918478559
•  Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu pap-

lónov a vankúšov na počkanie. Prívoz a odvoz v  rámci mesta 
zabezpečíme. Kontakt: 0915 325381, 056/649 44 35

•  Intenzívny kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky
  termín: 2. 3. 2009 – 30. 4. 2009, informácie: 0905 219567

dva tÝždne v šPoRte
boWlinG

2. RoČníK sPoRt - one BowLingoVeJ Ligy
1. kolo, 26. 1. 2009 17. 00 – 20. 00 hod.
2. kolo, 2. 2. 2009 17. 00 – 20. 00 hod.

Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

basketbal
BK-D MiChaLoVCe – RuŽoMBeRoK

I. liga junioriek, 12. kolo, 31. 1. 2009 16. 00 hod.

BK-D MiChaLoVCe - PoPRaD
I. liga junioriek, 13. kolo, 1. 2. 2009 10. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

BK MiChaLoVCe - BKM Legato sVit
I. liga mužov - nadstavbová časť, 1. kolo, 24. 1. 2009 16. 00 hod.

BK MiChaLoVCe – PetRŽaLKa
I.liga mužov – nadstavbová časť, 2. kolo, 31. 1. 2009 16. 00 hod.

BK MiChaLoVCe – KaRLoVKa BRatisLaVa
I.liga mužov – nadstavbová časť, 3. kolo, 1. 2. 2009 13. 00 hod. 

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

Hádzaná
hK iuVenta MiChaLoVCe – ŠKP BRatisLaVa

I. liga mladších dorasteniek, 17. kolo, 24. 1. 20009 13. 00 hod.

hK iuVenta MiChaLoVCe – ŠKP BRatisLaVa
I. liga starších dorasteniek, 17. kolo, 24. 1. 2009 15. 00 hod.

Hádzanársky turnaj mladších a starších žiačok ENJOY CUP 2009
30. 1. – 1. 2. 2009 

ľadovÝ HokeJ
hK DuKLa MiChaLoVCe - BaRDeJoV 
I. liga mužov, 40. kolo, 27. 1. 2009 17. 30 hod.

hK MLáDeŽ MiChaLoVCe - BaRDeJoV
I. liga starších žiakov, 31. 1. 2009, 9. 00 hod.

hK MLáDeŽ MiChaLoVCe - BaRDeJoV
I. liga mladších žiakov, 31. 1. 2009 11. 30 hod.

hK MLáDeŽ MiChaLoVCe - RuŽoMBeRoK
I. liga dorastu, 38. kolo, 1. 2. 2009 10. 30 hod.

hK DuKLa MiChaLoVCe - LuČeneC
I. liga mužov, 42. kolo, 3. 2. 2009 17. 30 hod.

hK DuKLa MiChaLoVCe - seniCa
I. liga mužov, 43. kolo, 6. 2. 2009 17. 30 hod.

soFttenis
o PoháR PRiMátoRa Mesta MiChaLoVCe

I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
3. kolo finálovej skupiny 30. 1. 2009 16.00 hod.

3. kolo skupiny o umiestnenie 30. 1. 2009 16.00 hod.
4. kolo finálovej skupiny 6. 2. 2009 16.00 hod.

4. kolo skupiny o umiestnenie 6. 2. 2009 16.00 hod.

tenis
tenisoVý tuRnaJ staRŠíCh ŽiaKoV KategÓRie C

24. 1. – 26. 1. 2009

tenisoVý tuRnaJ DoRastenieK KategÓRie C
31. 1. – 2. 2. 2009

Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

taneČnÝ šPoRt
MaJstRostVá sLoVensKa 

V LatinsKo-aMeRiCKýCh tanCoCh
31.1.2009 viacúčelová telocvičňa Gymnázia P.Horova Michalovce

Info: Kristína Horváthová, č.tel. 0905434001 

Cvičenie PILATES je zamera-
né na vyrovnávanie nerovnová-
hy medzi preťaženými a ochab-
nutými  vonkajšími  a  vnútor-
nými  svalovými  skupinami. 
Svalová nerovnováha je hlavnou 
príčinou bolestí chrbtice. Cviče-
nie  vyžaduje  sústredenie  sa  na 
správne dýchanie, techniku cvi-
čenia,  zapojenie  svalov  brušnej 
steny a panvového dna. Metóda 
PILATES  je  vhodná  pre  každé-
ho. Táto technika je vhodná naj-
mä  pre  ľudí  s  chronickými  bo-
lesťami  krčnej  a  driekovej  časti 
chrbtice.  Odporúča  sa  ako  po-

kračovanie rehabilitačnej liečby. 
Je  vhodná  aj  pre  tehotné  ženy 
a ženy po pôrode. PILATES me-
tóda  vám  v  neposlednom  rade 
pomôže  znížiť  vašu  hmotnosť, 
spevniť  telo,  vytvarovať  ho,  ale 
nezničiť. Po 10 lekciách pocítite 
rozdiel,  po  20  lekciách  uvidíte 
rozdiel a po 30  lekciách budete 
mať nové telo.

Cvičenia  PILATES  sa  mô-
žete  zúčastniť  každý  pondelok 
a piatok od 18. 00 hod. do 19. 00 
hod. v telocvični ZŠ Komenské-
ho 1 v Michalovciach. Telefónny 
kontakt: 0908489750.              nč

1.BK  Michalovce  usporia-
dal  na  sklonku  minulého  roka 
v novej športovej hale streetbal-
lový  turnaj  pre  všetky  vekové 
kategórie. Turnaja sa zúčastnilo 
62  hráčov  a  spolu  vytvorili  16 
družstiev,  ktoré  súťažili  na  šty-
roch  ihriskách  v  4  kategóriách. 
Súťažilo sa v kategóriách chlap-
cov  do  14  rokov,  chlapcov  do 
18  rokov,  dievčat  do  18  rokov 
a mužov nad 18 rokov. Najdra-
matickejšou bola súťaž chlapcov 
do  18  rokov,  v  ktorej  nakoniec 
zvíťazili  chlapci  z  družstva  BK 
CECH z Humenného. 

V priebehu turnaja prebehla 
i  súťaž  o  najlepšieho  trojkára-
Kusko,  Maľuková,  najlepšieho 
smečiara do koša-Mižák a súťaž 
v šestkách-Moskaľ.

Výsledky-kategória chlapci 
do 14 rokov: 1. BK BatLeRi 
(Kováč, Meňky, Moskaľ, Chmaľ), 
2. NBA (Štec, Olejník, Andrišov 

S., Andrišov R.), 3. ŠŤUKY (No-
vakovský,  Hospodár,  Samko, 
Pavlikan), kategória chlapci do 
18 rokov: 1. BK CeCh  (Glasa, 
Kusko,  Hurka,  Ivanko),  2.  MI-
LANI  (Halapi,  Stanko,  Dzuro-
vej),  3.  ORLI  (Šanta,  Pastirák, 
Mitterpák,  Štec),  kategória 
dievčatá do 18 rokov: 1. V42 
(Maľuková,  Kunková,  Vargová, 
Mikulová),  2.  FIBA  (Lipková, 
Fiedlerová, Šikrová, Regendová), 
3. CRESS (Jurašková, Jankajová, 
Vargová,  Macková),  kategória 
muži nad 18 rokov:  1.  DRACI 
(Biganič,  Kostovčík,  Mižák), 
2.  HNOJARI  (  Alexa,  Kolibáš, 
Štrbavý),  3.  KILLERS  (Brhlík, 
Štec, Kelemen, Harman). Podu-
jatie dopadlo veľmi dobre nielen 
z pohľadu športovej, ale i z hľa-
diska  účasti  družstiev.  Najlep-
šie  družstvá  a  jednotlivci  boli 
odmenení cenami a suvenírami 
1.BK Michalovce.                  -nk-

streetball pod strechou

metóda Pilates

P R I M áT O R  M E S TA  M I c h A l O V c E 

vypisuje 

výberové konanie 
na obsadenie pracovných pozícií:

 
samostatný(á) odborný(á) referent (ka) 

stavebného úradu 

samostatný(á) odborný(á) referent (ka) 
realizácie projektov - investičné projekty 

názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestský úrad Michalovce
Kvalifikačné predpoklady: 
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného 

zamerania (pozemné stavby, architektúra) 
b)  prax na stavebnom úrade, respektíve v investičnej výstavbe vítaná 
c)  osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle nar. vlády č.157/1997 

Z.z. na výkon činností v rámci stavebného poriadku u referen-
ta stavebného úradu a osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej 
spôsobilosti  na  výkon  stavebného  dozora  na  pozemné  stavby 
a inžinierske stavby u referenta realizácie projektov je výhodou

iné kritériá a požiadavky na uchádzačov 
v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa-

hu (podľa zák.552/ 2003 Z.z. v platnom znení ) 
b)  bezúhonnosť (podľa zák.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať písomný test a pohovor v rámci výberového konania
d)  znalosť  problematiky  územného  rozhodovania  a  stavebného 

poriadku u referenta stavebného úradu a znalosť problematiky 
investičnej výstavby u referenta realizácie projektov 

e)  vodičské oprávnenie minimálne skupiny „B“ 
f)  znalosť práce s PC - Windows, textový a tabuľkový procesor.
zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a)  doklad o vysokoškolskom vzdelaní
b)  pracovný životopis 
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
d)  vodičský preukaz - záujemca predloží k nahliadnutiu na výbe-

rovom konaní 
e)  osobitný kvalifikačný predpoklad, prípadne osvedčenie uvede-

né vyššie pod bodom g) pokiaľ záujemca vlastní
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 13.2.2009 do 1200 hod.,  (hmotnoprávna  lehota) Mestský úrad Mi-
chalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením 
Výberové konanie - samostatný odborný referent stavebného úradu, res-
pektíve samostatný odborný referent realizácie projektov. Pri osobnom 
doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou 
stanovenou primátorom mesta,  s ktorou budú uchádzači oboznámení 
pred začiatkom výberového konania. Na výberové konanie budú pozvaní 
iba uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky.

M E S T O  M I c h A l O V c E 

ponúka 

do prenájmu nebytové priestory
a)  nachádzajúce sa v objekte na nám. slobody č. 1 v Michalovciach (bu-

dova B MsÚ Michalovce)
  Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlaho-

vej ploche 34 m2.   

B)  nachádzajúce sa v objekte na nám. osloboditeľov č. 77 v Michalov-
ciach (bývalý starý súd)

 Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej pod-
lahovej ploche 82,60 m2.   

C)  nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach 
(základná umelecká škola) 

Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej 
ploche 94,31 m2.   

D)  nachádzajúce sa v objekte na ul. športovej č. 1 v Michalovciach 
 (zimný štadión)  

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej 
ploche 94,50 m2.

e) nachádzajúce sa v objekte na ul. obrancov mieru v Michalovciach 
(Malometrážne byty) 

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-
che 46,00 m2.

F)  nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach 
(základná umelecká škola)

  Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podla-
hovej ploche 204,50 m2.   

g)  nachádzajúce sa v objekte na nám. osloboditeľov č. 13 v Michalov-
ciach (bývalá predajňa športových potrieb a športového oblečenia) 

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-
che 115 m2.

h) nachádzajúce sa v objekte na ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach 
(bývalé sou stavebné) 

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-
che cca 1000 m2.

Prenájom priestorov ako celku nie  je podmienkou. O prenájom sa môžu 
uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy.  
Priestory  je  možné  prenajať  na  akýkoľvek  vhodný  podnikateľský  zámer, 
ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru 
posúdi  komisia  na  prenájom  nebytových  priestorov  a  pozemkov  na  svo-
jom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne sadzby za prenájom 
nebytových  priestorov  sú  stanovené  Všeobecne  záväzným  nariadením  č. 
101/2007 - zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk 
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť pri výpočte výšky roč-
ného nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi 
A) - D).  Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v prípade 
záujmu je možné dohodnúť priamo so správcami:
-	 TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt pod bodom D))
-	 MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864284 (objekty pod bodmi A), 

B), C), F), G))
-		Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekty pod bodmi E))
-		Službami mesta Michalovce  s.r.o. na  telefónnom čísle 6280040  (objekt 

pod bodom F))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prená-
jom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej 
subjektivite: do 13.februára 2009 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi 
procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad
odbor hospodárenia s majetkom
nám. osloboditeľov č. 30
Michalovce   
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie  komisie  na  prenájom  nebytových  priestorov  a  pozemkov,  na 
ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané neby-
tové priestory, sa uskutoční dňa:
26. februára 2009 o 14.00 hod.
na  Mestskom  úrade  v  Michalovciach  v  zasadačke  mestskej  rady  -  I.  po-
schodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí 
komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní  len  tým uchádzačom, ktorí 
nemajú  voči  mestu  Michalovce  a  správcom  jeho  nebytových  priestorov 
žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 9,95 
€. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň 
povinný zložiť zábezpeku vo výške 3,31 €/m2, ak jeho zámerom je prenájom 
priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred 
začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta alebo na účet mes-
ta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený. Poplatok 
za  účasť  vo  výberovom  konaní  a  zábezpeku  je  možné  uhradiť  prevodom 
na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalov-
ce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, 
umiestnenej  na  I.  poschodí  v  novej  budove  bývalého  okresného  úradu  - 
číslo  dverí  182.  Bližšie  informácie  o  priebehu  výberového  konania  budú 
podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.


