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deviate jarné trhy

Program odštartoval vo štvr-
tok ráno súťažou vo varení kot-
líkového guľáša. Desať prihlá-
sených družstiev amatérskych 
kuchárov si svoje kulinárske 
umenie overilo napoludnie, kedy 
bola ochutnávka ich výtvorov aj 
s vyhlásením víťazov. Tradičné 
stavanie mája v podaní folklór-
neho súboru Zemplín sa odohrá-
valo o sedemnástej hodine na ná-
mestí pred mestským úradom.

Prvomájové oslavy zača-
li ráno mítingami politických 

strán a predpoludnie spestrili 
vystúpenia dychových hudieb 
DH Šíravanka, DH Sečovce 
a DH Východňare z Humenné-
ho. Súčasťou pestrého programu 
bol aj ôsmy ročník jazdeckých 
pretekov Jarná cena Michalo-
viec, ktorý sa konal v centrál-
nom mestskom parku. 

Popoludní pred trinástou 
hodinou si prišli na svoje hlav-
ne športovci, kedy na Námestí 
osloboditeľov odštartovala in-
line korčuliarska súťaž amatérov, 

o hodinu neskôr IV. ročník IN 
LINE maratónu na korčuliach 
a potom už nasledoval jubilejný 
XXV. ročník Podvihorlatského 
maratónu a IX. ročník Micha-
lovského polmaratónu.

Počas jarných trhov bolo 
návštevníkom k dispozícii viac 
ako 140 predajných stánkov na 
Obchodnej ulici a Markušovej 
ulici. Nechýbali ani stánky s ob-
čerstvením a jarmočné atrakcie 
pre malých i veľkých.

Iveta Palečková

Vztýčením vlajky mesta, pred budovou mestského úradu sa začal v poradí už deviaty 
„Jarni jurmarok“, ktorý sa konal 30. apríla a 1. mája. Na slávnostnom otvorení jarných 
trhov sa okrem čelných predstaviteľov mesta zúčastnili aj predseda Národnej rady SR 
Pavol Paška, poslankyňa NR SR Ľubica Rošková a predseda KSK Zdenko Trebuľa.
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Z E M P L Í N S K E  M Ú Z E U M  M I C H A L O V C E

s finančnou podporou Mestského úradu v Michalovciach
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

Vás pozýva 

dňa 16.5.2009 o 21.00 hod. 
na netradičnú nočnú prehliadku kaštieľa pod názvom

Noc múzeí
Do dôb minulých Vás zavedú dámy v historických kostýmoch. Prehliadku spestrí krátke posedenie 

pri pohári prevareného vína a vystúpenie brušnej tanečnice.
Vstupné na nočnú prehliadku je 5,- € na osobu.

Informácie: www.zemplinskemuzeum.sk, tel.: 0566441093

Voličovi, 
ktorý nebude môcť voliť 

vo volebnom okrsku, 
v zozname ktorého 

je zapísaný, vydá obec 
na jeho žiadosť 

voličský preukaz. 
O vydanie voličského 

preukazu môžete 
požiadať 

do 4. júna 2009.

Otázka: Nemôže mestská 
polícia hliadkovať v mest-
skom parku – na Ulici kpt. 
Nálepku – aj v nočných hodi-
nách? V parku sa v nočných 
hodinách zdržiavajú vanda-
li, ktorí poškodzujú lavičky, 
smetné nádoby a zeleň. 

Odpoveď: V roku 2008 do-
šlo k zvýšeniu počtu mestských 
policajtov aj k zavedeniu ne-
pretržitej 24-hodinovej služby 
mestskej polície. V súčasnosti 
má mestská polícia 26 policaj-
tov, ktorí monitorujú celé mesto 
a vo zvýšenej miere kontrolujú 
miesta s vysokým výskytom 
vandalizmu, a to sa týka aj Par-
ku mieru na Ulici kpt. Nálepku. 
Mestská polícia v tejto lokalite 
už viackrát zadržala páchateľov 

a postupovala voči nim v zmys-
le zákona o priestupkoch. Ná-
čelník MsP o týchto prípadoch 
pravidelne informuje vedenie 
mesta na porade primátora. 
Napriek pravidelnému kon-
trolovaniu  parku mestskou 
políciou, nie je možné zadržať 
občanov porušujúcich zákon 
v každom prípade. Radi preto 
privítame aj pomoc občanov, 
ktorí sú svedkami tejto neka-
lej činnosti. V prípade, že do-
chádza k porušovaniu zákona, 
každý má možnosť oznámiť 
túto skutočnosť mestskej polí-
cii na bezplatnom telefónnom 
čísle 159. V budúcnosti mesto 
plánuje nainštalovať v lokalite 
Parku mieru kamerový systém, 
čo je predpokladom eliminácie 
vandalizmu v danom priestore. 

Ako sme avizovali v minulom čísle nášho dvojtýžden-
níka, na tomto mieste budeme postupne uverejňovať 
otázky občanov a odpovede zástupcov vedenia mesta, 
ktoré zazneli na verejných zhromaždeniach v jednotli-
vých volebných obvodoch v apríli tohto roku. 

z verejných zhromaždení
o t á z k y  a  o d p o v e d e

Celoslovenská štafeta, ako 
prejav pocty generálovi Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi pri prí-
ležitosti 90. výročia jeho úmrtia, 
vyštartovala 28. apríla zo Spišskej 
Novej Vsi. Na východe Slovenska 
sa okrem Spišskej N. Vsi, Košíc a 
Humenného zapojilo do štafety aj 
mesto Michalovce. Pri buste M. R. 
Štefánika, na budove Zemplínskej 
knižnice, pripol na štafetový kolík 
stuhu vo farbách mesta primátor 

Viliam Záhorčák. Organizátori - 
Ministerstvo obrany a Generálny 
štáb Ozbrojených síl SR, štafetou 
symbolicky prepojili celé Sloven-
sko. Okrem východoslovenskej 
putovali po ostatných regiónoch 
SR ďalšie štyri štafety. Poslednou 
zastávkou všetkých piatich bola 
mohyla generála M. R. Štefánika na 
Bradle. Štafety so stuhami jednotli-
vých miest doplnili šiestou stuhou 
najvyšší ústavní činitelia.            ipa

Pocta M. r. Štefánikovi

Vážení chovatelia psov, 
jedným z vážnych problémov 
v našom meste, na ktorý po-
ukazovali aj občania mesta na 
verejných zhromaždeniach, je 
problém znečisťovania verej-
ných priestranstiev exkremen-
tami psov. Preto si vás dovo-
ľujeme upozorniť na vybrané 
ustanovenia všeobecne záväz-
ných nariadení (VZN) mesta, 
týkajúce sa majiteľov psov.

V zmysle VZN č. 91/2006 
o podmienkach držania psov 
na území mesta, v znení neskor-
ších zmien a VZN č. 115/2008 
o miestnych daniach a poplat-
koch - je držiteľ psa povinný:
- dodržiavať pravidlá pri vo-

dení psa
- dbať, aby pes neznečisťoval 

verejné priestranstvá exkre-
mentami

- zabezpečiť starostlivosť o psa 
v zmysle Zákona č. 488/2002 
o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov 

- zaplatiť daň za psa do 31. 1. 
príslušného zdaňovacieho 
obdobia, pričom predmetom 
dane je pes starší ako 6 mesia-

cov (predmetom dane nie je 
pes chovaný na vedecké účely 
a výskumné účely, alebo pes 
so špeciálnym výcvikom, kto-
rého vlastní občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím).
Držiteľ psa je povinný pri 

„venčení“ psa mať pri sebe lo-
patku a vrecko alebo hygienic-
kú rukavicu. Exkrementy, kto-
rými jeho pes znečistil verejné 
priestranstvo je držiteľ psa po-
vinný odstrániť do kontajnera 
určeného pre exkrementy, alebo 
do koša na komunálny odpad.
V prípade nesplnenia si povin-
nosti - mať pri sebe pomôcky na 
odstránenie exkrementov a ich 
odstránenie určeným spôsobom, 
ako aj za nedodržiavanie ostat-
ných povinností, bude držiteľo-
vi psa uložená pokuta v zmysle 
všeobecne platných právnych 
predpisov. Veríme, že ako vzorný 
chovateľ psa budete odstraňova-
niu exkrementov venovať maxi-
málnu pozornosť a tým prejavíte 
svoj vzťah k svojmu psíkovi ako 
aj vzťah k životnému prostrediu.
Za pochopenie vám ďakujeme. 

Mesto Michalovce

výzva majiteľom psov

Predseda NR SR P. Paška, v sprievode primátora mesta V. Záhorčáka, 
vizuálne hodnotí súťažný guľáš družstva TaZS.                       Foto: ipa

Divácky najatraktivnejšie boli jazdecké preteky – Jarná cena Michalo-
viec v centrálnom mestskom parku.                                            Foto: ipa

Víťazom XXV. ročníka Podvihorlatského maratónu sa stal Biri Ferenc s ča-
som 2:43,09 (v strede) pred Vladislavom Lipovským a Jánosom Zabarim.

OZ Návraty
CYKLONÁVRATY 2009

“Ukrajina“

	22.	máj	2009		 Veľké	Kapušany	–	Slemence	–	V.	Dobroň	–	Mukačevo
	23.	máj	2009		 Mukačevo	–	Nove	Selo	–	Berehovo	–	Vuzlove
	24.	máj	2009	 Vuzlove	–	Tiszamogyoros	–	Pribeník	–	Veľké	Kapušany

Informácie:									Pavol	Hajduk,			0910	786	338,			mapar1@post.sk



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Rodina – základ 
spoločnosti

Materstvo - zodpovedná úlo-
ha, ktorej váhu a dôležitosť si nie 
vždy naplno uvedomujeme, má 
svoj osobitný sviatok v podobe 
Dňa matiek. A práve o dôležitosti 
podpory matkám a rodičovstvu 
bola tohtoročná Míľa pre mamu. 
Do tejto celoslovenskej akcie sa 
zapojili aj michalovské mamičky. 
V našom meste ju zorganizova-
lo vznikajúce materské centrum 
s názvom Drobec. Na Míľu pre 
mamu v Michalovciach prišlo 35 
účastníkov – mamičky, deti, ale aj 
oteckovia.  Každá mamička dosta-
la ručne vyrobený papierový kvet 
s nápisom Míľa pre mamu, dátu-
mom jej konania a kontaktom na 
materské centrum Drobec. Trasa 
míľového pochodu s kočíkmi 
viedla cez Pasáž a park, popri 
dopravnom ihrisku a po Hollé-

ho ulici až na Ulicu krymskú, 
konkrétne k 7. základnej škole, 
kde MC Drobec plánuje v blízkej 
dobe otvoriť herňu pre deti. Za 
účasť na akcii všetkým poďako-
vala v mene materského centra 
jeho riaditeľka Mgr. Adriana 
Jacečková a deti zároveň dostali 
sladkú odmenu. Akcia mala po-
zitívne ohlasy a preto veríme, že 
sa nám na budúci rok podarí na 
podobnom podujatí uvítať viac 
rodičov a detí a záujem o aktivity 
materského centra vznikajúceho 
v našom meste sa bude zvyšo-
vať.Záujemkyne a záujemcovia 
o členstvo v MC alebo bližšie 
informácie, nás môžu kontak-
tovať e-mailom na mcdrobec@
centrum.sk prípadne telefonicky 
na 0903884364.

Mgr. Adriana Jacečková 

Míľa pre mamu 

aktivity primátora
4. 5.   účasť na otvorení Dňa otvorených dverí v HaZZ
5. 5.   rokovanie so zástupcami NDS a ďalších orgánov 
 o diaľničnom privádzači
7. 5.   pietny akt kladenia vencov na cintoríne Červenej armády
10. 5.  účasť na oslavách Dňa matiek v MsKS
11. 5.  rokovanie so zástupcami MŽP SR
11. 5.   rokovanie o ďalších možnostiach čerpania eurofondov
11. 5.   účasť na programovej konferencii strany Smer- SD
12. 5.  účasť na konferencii Zväzu protifašistických bojovníkov
12. 5.  rokovanie so zástupcami MFK Michalovce
13. 5.  stretnutie so zástupcami obyvateľov Vajanského ulice
13. 5. otvorenie 1. zasadnutia okrskovej volebnej komisie
14. 5.  rokovanie s vedením TaZS
15. 5.  porada primátora 
15. 5.  účasť na benefičnom koncerte ZUŠ 

Postihnúť všetky detaily rozvoja osobnosti, vplyvov blízkeho aj šir-
šieho okolia na tvarovanie charakteru od detstva až po dospelosť jedin-
ca je skoro nemožná. Je ale neodškriepiteľné, že okrem genetiky kľúčovú 
úlohu vo vytváraní citových foriem, spoločenského uvedomenia, váž-
nych prvkov na budúcu osobnosť má rodina. Každý deň dieťaťa prežitý 
v rodine zanecháva stopu v jeho vedomí a podvedomí. Vytvára návod 
na modelové  správanie, na reakcie v podobných situáciách, postoj k 
hodnotám a hodnotový rebríček. Dáva moduláciu na riešenie krízo-
vých situácií a postoj k spoločenskému dianiu. Nikdy to nie je čistý ná-
vod, ale inšpirácia k riešeniu. 

Každá rodina počas svojho fungovania má chvíľky lepšie, ale aj zlo-
žitejšie až krízové, ktoré zanechávajú stopu na jej členoch. Pritom nie 
každá negatívna udalosť musí mať aj negatívny vplyv na jedinca. Zá-
leží aj na spôsobe riešenia negatívnej krízy, ktorá môže mať pozitívny 
výsledok. Nie náhodou bol vybratý polčas mesiaca máj, konkrétne 15. 
máj, za Medzinárodný deň rodiny. Nepatrí medzi príliš propagované 
a popularizované sviatky, no jeho pripomínanie si patrí k základným 
predpokladom dobre fungujúcej spoločnosti. 

Mesto v tejto oblasti vykonáva množstvo mravenčej práce podporou 
starostlivosti o deti v jasliach a materských školách. Nemenej náročnou 
je organizácia a zabezpečovanie povinnej školskej činnosti, ktorá je na 
pleciach mesta. Rovnako dôležité je aj vytváranie podmienok pre špor-
tovanie, umeleckú a kultúrnu aktivitu mladých, ktorú mesto aktívne 
podporuje. Najnovšou aktivitou je vybudovanie štartovacích bytov pre 
mladé rodiny na Ulici Masarykovej. 

Slovo rodina má určite aj viacero iných významov. Jedným z nich by 
mohlo byť cítenie Michalovčanov, že sme jedna rodina, kde by všetkým 
jej členom malo eminentne záležať na čo najlepšom vytváraní dobrých 
podmienok nielen fungovania, ale aj zlepšovania vzťahov. Môžeme sa 
navzájom prekárať v metódach a formách, na ktoré môže mať každý 
svoj názor. No bolo by veľmi zlé, aby sme svoje osobné ambície pový-
šili nad všeobecný záujem v prospech Michaloviec. Bolo by to priam 
sebazničujúce a v konečnom dôsledku sa to môže obrátiť proti takto 
zmýšľajúcim a konajúcim. Verím, že veľkej rodine Michalovčanov zá-
leží na ďalšom rozvoji mesta. Prajem všetko dobré pri príležitosti 15. 
mája - Medzinárodného dňa rodiny. 

                        MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

NoViNy mistral
a ŠportoVé spráVy
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

KaUKaz 2006
dokument

v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

zázNam
Vystúpenie i. zŠ na ulici t. J. moussona

zo dňa 12. 5. 2009 – od nedele denne o 14.00 hod.

Najdôležitejším bodom bol 
záverečný účet KsK za rok 
2008. Hospodárenie KSK počas 
roka 2008 nepriaznivo ovplyv-
ňovalo najmä prijatie novely 
zákona č. 582/2004 Z.z., čo spô-
sobilo výpadok dane z motoro-
vých vozidiel v sume 111 009 tis. 
Sk, ale hlavne začiatok celosve-
tovej hospodárskej krízy. Aj na-
priek týmto skutočnostiam za-
bezpečoval KSK úlohy v súlade 
s plánom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja kraja. Skutoč-
né celkové príjmy v roku 2008 
predstavovali čiastku 4 093 995 
tis. sk (uvádza sa v Sk, týka sa 
roku 2008) a celkové výdav-
ky čiastku 4 674 690 tis. sk. 
Schodok v rozpočte bol vykry-
tý zostatkami z roku 2007, ná-
vratnými zdrojmi financovania 
a prebytkom bežného rozpočtu 
za rok 2008. Pre už spomínané 
príčiny rok 2009 bude rozpoč-
tovo na horšej úrovni. Dodr-
žiava sa rozpočtová disciplína a 
bolo prijatých mnoho opatrení, 
aby KSK v roku 2009 nešiel do 
schodku.

Na predchádzajúci bod nad-
väzovala úprava rozpočtu KsK 
v roku 2009 - návrh na riešenie 
dopadu hospodárskej krízy. 
KSK očakáva výpadok z dane 
z príjmov fyzických osôb vo 
výške  -9 624 845 eUr. Tento 
deficit sa bude riešiť znížením 
bežných výdavkov o 7 302 662 
EUR a použitím prebytku hos-
podárenia o 1 991 635 EUR, 
a to hlavne znížením výdavkov 
na Úrade KSK aj znížením roz-
počtu mzdových prostriedkov, 
ďalej úspornými opatreniami a 
prísnou finančnou disciplínou. 
Podobné opatrenia sa týkajú 
aj organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK. Na Úrade 
KSK bola zriadená krízová ko-
misia. 

V zmysle VZN zo 61 žiada-
teľov o dotácie nad 3 300 eUr 
boli poskytnuté dotácie 41 žiada-
teľom v celkovej čiastke 218 786 
eUr. Z nášho mesta boli uspo-
kojení mesto Michalovce 6 638 
EUR na 50. ročník zemplín-
skych slávností, Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 3 320 
EUR na VI. ročník amatérskej 
umeleckej prehliadky „Srdce 
ako dar“, Reformovaná kres-
ťanská cirkev v Michalovciach 
6 638 EUR na opravu strechy 
kostola, Rímskokatolícka cirkev 
farnosť Narodenia P. Márie Mi-
chalovce 6 628 EUR na obnovu 
fasády kostola, z okresu Micha-
lovce obec Vinné 3 320 EUR na 
760. výročie 1. písomnej zmien-
ky o obci. 

Dotácie do výšky 3 300 eUr 
na základe rozhodnutia predse-
du KSK boli poskytnuté taneč-
nému klubu Grácia 3 300 EUR 
na Majstrovstvá sveta SR v latin-
sko-amerických tancoch 2009.

Poslanci schválili aj personál-
ne zmeny. Po vzdaní sa jedného 
člena – poslanca v predstaven-
stve NsP Trebišov bol zvolený 
MUDr. Jozef Makohus. Ďalšia 
zmena nastala v dozornej rade 
NsP Rožňava.

Na záver zastupiteľstva sa 
poslanci zaoberali majetkovými 
vecami. Pre Michalovce schváli-
li zámenu pozemkov s mestom 
Michalovce pod pripravovanou 
stavbou - rekonštrukciou kri-
žovatky ciest Vinianska cesta 
a Partizánska ulica.  Táto záme-
na bola následne schválená aj 
Mestským zastupiteľstvom v Mi-
chalovciach 28. apríla. Teraz už 
nestojí nič v ceste vybudovaniu 
kruhovej križovatky na mieste 
tragických, často až smrteľných 
dopravných nehôd. 

MUDr. Jozef Makohus
  poslanec KSK

zo zastupiteľstva kSk

Pres vašo noviňki bi me 
vas sceľi zavolac na dvacato-
hotrecoho maja do Košic na 
našu veľku paradu. Toho dňa 
mi Zemplinčaňe na cali dzeň 
a calu noc śe staňeme panami 
u Košici. Abovčaňe śe na nas 
zato ňehňevaju a iśče i rad-
nich panov pośilaju žebi nas 
privitaľi z chľebom zos soľu 
a z poharičkom paľeňki.

Cali majales śe začina tak 
že mi Zemplinčaňe - krojova-
ni i ňekrojovani - prejdzeme 
calu košicku Hlavnu. Šicki 
ľudze stoja na jardze a pat-
ria na krasnich Zemplinča-
nov a na jich paradne kroje. 
A Zemplinčaňe śpivaju tan-
cuju a ľudzi pocešuju ňeľem 
na jardze aľe i pred Vedecku 
kňižňicu. Tam vše kolo 400 
„folkloristov“ z veľkich zem-
plinskich ľudovich suborov 
i z malich valalskich ľudovich 
skupin ukazuje šicku krasotu 
a milotu co nam našo dzedo-
ve ochabiľi – śpivanki tance 
i mili slovo. A ľudze patria 

tľapkaju a vitrimu z nami 
po cali čas. Śedza tam a ňič 
jich ňeodradzi. Aňi paľava 
zo slunka aňi źimni vitor aňi 
chladni diź jich ňevižeňu. A 
vera mi Zemplinčaňe rozože-
ňeme šicki chmari z ňeba i zo 
śerca. Toto me dokazaľi po 
trinac roki a pevňe verime že 
to tak budze i teraz.

Aj večar na našim baľe 
každomu ukažeme že ňeľem 
ľudze z ľudovich suborov 
znaju śpivac a tancovac. Že 
toto znaju šicki Zemplinčaňe. 
I mi co me skorej či ňeskorši 
zo Zemplina odešľi. Bo mi 
toto šicko od svojich dzedov 
dostaľi do viňka a bars sebe 
jich kumšt važime a sceme ho 
zachovac ňeľem pre sebe aľe 
i pre dzeci našich dzeci.

Pridzce i vi mili rodaci do 
Košic a ukažme Abovčanom 
že śe Zemplin trime vedno. 
Čekame vas a cešime śe na 
každoho.

Predstavenstvo Klubu 
Zemplinčanov u Košici

Mili rodaci Zemplinčaňe

Krajské riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Košiciach v spolu-
práci s Okresným riaditeľstvom 
PZ v Michalovciach usporiadalo 
v závere apríla dopravno-pre-
ventívnu akciu, ktorá bola zrea-
lizovaná v rámci preventívneho 
projektu Bezpečný smajlík. 

Príslušníci okresného riadi-
teľstva sa počas akcie zamerali 
na chodcov a cyklistov, ktorí 
reflexné prvky nepoužívajú, pri-
čom boli upozornení na potrebu 
a dôležitosť používania uvede-

ných prvkov na bicykli, taške, či 
oblečení z dôvodu zvýšenia ich 
bezpečnosti a ochrany zdravia. 
Zároveň bol kontrolovaným 
chodcom a cyklistom odovzda-
ný reflexný materiál – reflexné 
smajlíky a pásky.

Preventívna dopravno-bez-
pečnostná akcia Bezpečný smaj-
lík mala u občanov a najmä detí 
pozitívny ohlas, nakoľko ich re-
flexné predmety,  predovšetkým 
smajlíky veľmi zaujali.

OR PZ Michalovce

Bezpečný smajlík

Zemplínske osvetové stre-
disko Michalovce v minulom 
roku realizovalo sériu prednášok 
v rámci prevencie kriminality. 
Cyklus preventívnych aktivít s 
názvom Zapojme sa do života bol 
zameraný na prevenciu sociálno-
patologických javov. Prednášky 
prebiehali na základných a stred-
ných školách v okrese Micha-
lovce a Sobrance, čiže týkali sa 
najrizikovejšej časti obyvateľstva. 
V rámci týchto aktivít PhDr. E. 
Halušková uskutočnila prieskum, 
aké sú skúsenosti mládeže s alko-
holom. Na záver týchto činností 
prebehla konferencia v priesto-
roch galérie Zemplínskeho osve-

tového strediska. Účastníci sa  
oboznámili s výsledkami priesku-
mu: z oslovených žiakov  základ-
ných škôl má skúsenosť s alkoho-
lom až 86 %, pričom 78 % týchto 
žiakov získalo svoju prvú skú-
senosť s alkoholom v domácom 
prostredí za prítomnosti rodičov. 
Alarmujúci je 98% výsledok zo 
stredných škôl. Z analýzy absol-
vovaných prednášok, vyplýva, že 
je potrebná systematická práca 
na zabránenie všetkých foriem 
sebadeštrukcie a ďalších foriem 
nežiaduceho správania mládeže 
spadajúceho do oblasti sociálno-
patologických javov.  

PhDr. Eva Halušková

alkohol a mládež

V sobotu 2. mája sa vo farnos-
ti Narodenia Panny Márie v Mi-
chalovciach uskutočnil tradičný 
Farský majáles. Mládež, študenti 
gymnázia, snúbenecké i manžel-
ské páry sa stretli v priestoroch 
reštaurácie Dúha. Priateľské po-
sedenie pri preplnených stoloch 
i tanečná zábava na parkete za 
hudobného doprovodu skupiny 
Maxel trvala do skorých ranných 
hodín. Vďaka patrí všetkým šted-
rým sponzorom, podnikateľským 

subjektom i drobným živnostní-
kom z Michaloviec, ktorí prispeli 
na pohostenie a občerstvenie a 
do tomboly venovali zaujímavé 
a hodnotné ceny. Obdarovaných 
bolo všetkých 60 zúčastnených 
hostí, a tak každý odchádzal 
domov s plnými rukami darče-
kov, boľavými nohami, ale aj so 
spokojným srdcom, lebo ples sa 
vydaril – nadviazali sa nové pria-
teľstvá a staré sa posilnili.

B. Polča

Farský majáles

vyhlasujú

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj:

-  stavby č. súp. 994, postavenej na parcelách p.č. 4693/1 a 4693/2, vede-
nej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorá je vo vlastníctve mesta Micha-
lovce a priľahlých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Zekon, 
a.s., Michalovce, v zmysle geometrického plánu č. 14328810-64/2007:

-  pozemku p.C-KN č. 4693/1, zast. plocha o celkovej výmere 1.702 m2, 
LV č. 338, k.ú. Michalovce  

-  pozemku p.C-KN č. 4693/2, zast. plocha o celkovej výmere 251 m2, LV 
č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4687/4, ostatná plocha o celkovej výmere 1.575 
m2, LV č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4687/5, ostatná plocha o celkovej výmere 2.959 
m2, LV č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4687/8, zast. plocha o celkovej výmere 26 m2, LV 
č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4687/13, zast. plocha o celkovej výmere 52 m2, LV 
č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4702/1, ostatná plocha o celkovej výmere 1.785 
m2, LV č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4702/2, ostatná plocha o celkovej výmere 670 m2, 
LV č. 338, k.ú. Michalovce

-  pozemku p.C-KN č. 4703/5, ostatná plocha o celkovej výmere 332 m2, 
LV č. 338, k.ú. Michalovce

Prihlášku do VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne 
do 4. júna 2009 (štvrtok) do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označe-
ním: „UBYTOVŇA ZEKON - NEOTVÁRAŤ„
Podrobné informácie o podmienkach súťaže nájdete na úradnej tabuli 
vo vestibule MsÚ, na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk a 
na č. tel. 056/6864281 - Ing. Jasovský, č. dv. 281.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

a
ZEKON, a.s., Štefana Tučeka 23, Michalovce

Už 24. zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja sa 
konalo 27. apríla v priestoroch košického magistrátu. 



� kultúra – ŠkolStvo

dva tÝŽdne v kultúre
Mestské kultúrne stredisko

tVoriVé DielNe zUŠ michaloVce 
19. 5. 2009 od 14,00 hod. – tribúna pri MsÚ

oNe maN shoW miroslaVa DoNUtila
20. 5. 2009 o 19,00 hod. – VS MsKS

KoNcert hUDobNeJ sKUpiNy imt smile 
a sloVeNsKého DiVaDla taNca 

22. 5. 2009 o 19,00 hod. – Nová športová hala

michaloVsKé piatKy – KoNcert 
zUŠ michaloVce

29. 5. 2009 o 17,00 hod. – tribúna pri MsÚ

VýstaVy 
VýstaVa obrazoV JáNa Čižmára 

19. 5. 2009 – 1. 6. 2009 – galéria MsKS

zemplínske múzeum
meDziNároDNý Deň múzeí

17. mája 2009 (10.00 – 18.00 hod.)
v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach

proGram:

voľný vstup do expozícií kaštieľa a koniarne 
• vystúpenie folklórneho súboru Zemplínik • Strelecký súboj 

- skupina historického šermu VIKOMT • ukážka práce 
poľovníckych psov • ukážka činnosti členov Slovenského klubu 
sokoliarov • prezentácia dobových zbraní s výkladom • koncert 

žiakov súkromnej umeleckej školy • verbovačka v podaní skupiny 
historického šermu VIKOMT so zapojením vašich ratolestí

Informácie: www.zemplinskemuzeum.sk, tel.: 0566441093

zemplínske osvetové stredisko
FUGoVá DomoViNa 
detská výtvarno-literárna súťaž 
20. - 29.5. 2009 – galéria ZOS

14 roKoV FraNcúzsKych a ČesKých 
ŠaNsóNoV V michaloVciach 

24. 5. 2009 o 19,00 hod. – galéria ZOS

základná umelecká škola 
priJímacie sKúŠKy 

Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Tanečný odbor
25. - 27. máj, 13. 30 - 17. 30 hod.– budova ZUŠ

Program kina Centrum
15. – 17.5.piatok, sobota, nedeľa  - 19,30 hod.  
rýchli a zbesilí USA /99 min./
/akčný /  Premiéra
Dokonale zladený model. Luxusné vybavenie, nablýskaná kapota a 
pod ňou súčiastky, ktoré mu dodávajú punc výnimočnosti. 
Vstupné: 2.40€        Ml. do 15 r. neprístupný! Slovenské titulky

17.5. nedeľa – 16,00 hod.  
Kozí príbeh poVesti stareJ prahy ČR /80 min./
/ 3D animovaná komédia/ Premiéra
Stavba Karlovho mosta je pre celé české kráľovstvo ohromná uda-
losť. 
Vstupné: 2.20€                     Ml. prístupný Česká verzia

21.5. štvrtok 19,30 hod.
VoJNa NeViest USA /88 min./
/komédia/ Premiéra
Dve najlepšie kamarátky Emma a Liv si už našli mužov svojich 
snov a ich sen o svadbe začína v Hoteli Plaza v New Yorku.  
Vstupné: 2.40€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

22.- 24.5. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.  
KUriér 3 FRANCÚZSKO /100 min./
/akčný triler/ Premiéra
Neprekonateľný Jason Statham sa vracia v úlohe kuriéra Franka 
Martina, ktorý doručí všetko a nepýta sa nič. 
Vstupné: 2.40€              Ml. do 15 r. neprístupný! České titulky

23. – 24.5.sobota, nedeľa - 16,00 hod.  
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI USA /100 min./
/animovaná komédia/ Premiéra
Na našu guľatú modrú planétu už zase zaútočili mimozemšťania. 
Vstupné: 2.30€                  Ml. prístupný  Slovenský dabing

26.5. utorok 19,30 hod. 
POKOJ V DUŠI  SR /95 min./
/dráma/
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scenérie hôr so 
znakmi, ktoré sú pre stredné Slovensko typické.  
Vstupné: 2 €              Ml. do 15r. neprístupný! Slovenská verzia

27. – 28.5. streda, štvrtok 19,30 hod.
VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1  FR/TAL/KANADA /110 min./
/akčný, krimi, thriller/ Premiéra
Národ ho uctieval, ženy ho zbožňovali a pre štát bol nepriateľom 
číslo jeden.Jacques Mesrine, najväčší francúzsky gangster.
Vstupné: 2.30€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! České titulky

S p o m i e n k y

Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život 
a všetkých nás.

Dňa 5. mája uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko 

a pradedko
 

 JáN KUDláČ
 z Michaloviec

S úctou a smútkom v srdci spomínajú
manželka Mária, dcéra Valika a syn Igor

s rodinami

Michalovčan informuje

Dňa 14. mája uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný brat

 peter GotzmaNN

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku 

 
Spomínajú bratia

Dňa 19. mája uplynul rok, kedy navždy 
zatvoril oči 

milovaný otec a drahý priateľ
 

 paedDr. michal bobáK

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu s nami tichú spomienku

rodina a blízki priatelia

Dňa 21. apríla 2009 nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko, brat

 
 Štefan OROS

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí ste ho prišli
vyprevadiť na jeho poslednej ceste.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

P o ď a k o v a n i e

Galéria MsKS ponúka mi-
lovníkom výtvarného umenia 
možnosť uvažovať. Toto ponú-
ka tvorba výtvarného pedagóga 
Jána Čižmára. Je preniknutá 
hĺbkou životnej filozofie, pomo-
cou ktorej autor vyjadruje svoje 
postoje, túžby. V obrazoch na-
chádzame myšlienku, ktorú je 
možné rozvinúť rôznymi smer-
mi. Tvorba Jána Čižmára odrá-
ža neustálu dynamiku hľadania 

a nachádzania, čo je známkou 
autorovej „nespokojnosti“. Za-
hŕňa v sebe kladenie otázok, 
ktoré nás môže v živote posu-
núť. Expozícia bude preniknu-
tá tajomnosťou. Nebude na nej 
chýbať grafika, kombinovaná 
technika, či oleje. Spomínaná 
expozícia bude verejnosti sprí-
stupnená 19. mája a potrvá do 
1. júna. 

Ivana Mochorovská

ján Čižmár a jeho 
životná filozofia

Každoročne sa v jari koná 
celosvetová konferencia organi-
zácie učiteľov anglického jazyka 
TESOL. Tohto roku sa dejiskom 
tejto významnej udalosti stal 
Denver v USA. Konferencie sa 
zúčastnila aj Mgr. I. Porvazníko-
vá zo Základnej školy na Ul. T. J. 
Moussona. Vďaka predchádzajú-
cej účasti v letnom tábore „Tea-
ching Tolerance through English“ 
v Maďarsku a výbornej spolupráci  
s americkými školiteľkami Mary 
Lou McCloskey a Lydiou Stack 
mala jedinečnú možnosť podieľať 

sa na ich spoločnej prezentácii. 
Po štyroch dňoch aktivít v rám-
ci konferencie nasledoval pre 40 
pozvaných pedagógov z rôznych 
kútov sveta týždeň  workshopov 
vo Washingtone, D.C. Súčasťou 
workshopov bola výmena skúse-
ností, metód a štýlov učenia ang-
ličtinárov z Ázie, Afriky, Ameriky 
a Európy. Získané poznatky a skú-
senosti prispejú k šíreniu nových 
trendov vo výučbe anglického ja-
zyka a humánnych myšlienok pri 
výchove mladej generácie.

Mgr. Ivana Porvazníková

Michalovčanka 
na konferencii v uSa

t V spolupráci so Štátnou ochranou prírody CHKO Vihorlat sa na ZŠ, 
Okružná 17 uskutočnil v závere apríla Deň zeme. Pre žiakov školy bolo 
pripravených množstvo zaujímavých akcií. Najmladší žiaci z prvého 
a druhého ročníka kreslili kriedami na chodník obrázky na tému zachráň-
me našu planétu Zem. Šiestaci mali besedu o ochrane vtákov a premietal 
sa im film o vlkovi dravom. Piataci vyrábali z vrchnáčikov plastových fliaš 
obrazy. V každej triede sa pripravoval plagát s témou Dňa Zeme.

t Predmetová komisia angličtiny zorganizovala v apríli, pre žiakov 
michalovských základných škôl, mestské kolo súťaže shakespeare´s 
Day. Žiaci 4. až 9. ročníka si vyskúšali svoje jazykové kompetencie 
v prednese poézie a prózy. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia 
vlastnej tvorby na tému Ako som prijal euro a divadelné predstavenie 
Guliver in Liliput. Celá súťaž prebiehala v anglickom jazyku. 

t Deti z Materskej školy na Ulici školskej 5 si pripomenuli apríl - 
mesiac lesov návštevou blízkeho lesoparku - Kerty. Pod vedením 
svojich učiteliek prostredníctvom edukačných hier poznávali stromy 
v lese, započúvali sa do spevu vtáčikov, pozorovali slimákov i mravce. 
Nezabudli ani na plnenie úloh, ktoré majú z environmentálnej vý-
chovy a pozbierali odpadky z dostupných chodníkov. Možno raz, keď 
narastú tieto deti, bude mať naša Zem viacej ochrancov. 
 
t Stredná odborná škola technická so sídlom na Partizánskej ulici aj ten-
to rok usporiadala poznávací zájazd do zahraničia. Minulý rok to bolo 
Rakúsko s krásnou Viedňou, tento rok Poľsko s Osvienčimom, Krakovom 
a Vieličkou. Žiaci dostali informá-
cie nielen o krutosti a zverstvách 
z čias druhej svetovej vojny, ale 
v soľnej bani aj o ťažení soli a vy-
tváraní sôch. Posledný deň výletu 
si žiaci spríjemnili prehliadkou 
historických pamiatok Krakova. 

t Učitelia ZŠ na Moskovskej ulici 
využili projekt Združenia Orava a 
zapojili sa so žiakmi 4.A a 5.A do 
týždňa hlasného čítania. Žiaci 
vymenili triedu za knižnicu a spo-
ločenskú miestnosť, dopredu si 
zabezpečili navrhnuté tituly kníh. 
Každý deň venovali inému auto-
rovi literatúry pre deti a mládež, z 
knihy ktorého si vybrali úryvok. V 
čítaní sa striedali všetci žiaci aj pani 
učiteľka. Okrem čítania úryvku 
museli žiaci zistiť aj údaje o knihe, 
a tak sa naučili pracovať aj s tirá-
žou. Súčasne si viedli o prečítanom 
úryvku denník. Zápisky z jednot-
livých dní žiaci na konci týždňa 
zviazali do denníčka.

Správy z našich škôl

Pod týmto názvom sa ukrýva 
trojdňové putovanie 42 žiakov 
a 3 učiteľov zo ZŠ na Ulici Jána 
Švermu 6 v Michalovciach za 
poznávaním susedného Poľska, 
ktoré sa v uplynulom týždni 
uskutočnilo vďaka T-mobile 
Slovensko a nadácii Pontis. 

Soľná baňa Vielička očarila 
všetkých. Je až neuveriteľné, čo 
tvrdé mozoľnaté ruky obyčajných 
ale pracovitých ľudí dokázali 
z chladného nerastu vytvoriť: so-
chy svätých, robotníkov pri prá-
ci v podzemí, kaplnky či chrám 
s výbornou akustikou. Človek 
nie je len tvorca, ale aj ničiteľ. 
Dokonca toho najcennejšieho 

– ľudského života. Koncentrač-
né tábory Osvienčim a Brezinka 
nenechali jediné oko suché. Veď 
kto by sa mohol povzniesť nad 
zverstvá spáchané na bezbran-
ných a nevinných? Pre všetkých 
navždy zostanú výstrahou.

Príjemnou bodkou za po-
znávaním bola návšteva Kra-
kova. Pamätihodnosti mesta, 
predovšetkým Wawel, umožnili 
overiť si vedomosti získané na 
vyučovacích hodinách, ale aj 
netradičné vzdelávanie. Aká je 
teda odpoveď na titulnú otázku? 
Áno, poučili sme sa. Odporúča-
me aj ostatným.

Mgr. J. Škrabuľáková

Poučíme sa?

Karin Soročinová
Martin Hutka
Marko Sabo
Tamara Popovičová

vítaMe Medzi naMi naŠiCh najMenŠíCh:

Ing. Karol Keher 
a Ing. Agnesa Lakatošová

do Stavu ManŽelSkého vStúPil tento SnúBeneCkÝ Pár:

Spoločenská rubrika
navŽdy SMe Sa rozlúČili S tÝMito oBČanMi náŠho MeSta

Valéria Boberová, 67-ročná

Štefan Čičák, 76-ročný

Jozef Fiľo, 53-ročný
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 ŠPort – inzerCia

Malý oznamovateľ
Ponuka práce

• Brigády a práca v stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
 Kontakt: 0905 861 245

kúpa – predaj – prenájom
• Predám vysokozdvižný vozík DESTA. Kontakt: 0915 965 305
• Predám – prenajmem  2-izbový byt v Michalovciach
 Kontakt:  0911 313 946
• Predám 6+1 izbový byt  v Michalovciach. Cena dohodou.
 Kontakt: 0948  532 971
• Predám Zetor 4011, prerobené riadenie, turbo. Dvojkolesovú 

trojstrannú vyklápačku 300 x 190 cm. Kultivátor – originál. 
Trojradličný pluh – originál 27 cm brázda. Všetko je vo výbor-
nom stave. Kontakt: 0915 585 748

• Ponúkam do prenájmu garáž v Michalovciach. 
 Kontakt: 0915 641 010, 0904 189 566

dva tÝŽdne v ŠPorte
XXVii. roČNíK mestsKeJ ŠportoVeJ olympiáDy 

michaloVsKých zŠ
29. 5. 2009   8. 00 hod.   ZŠ Komenského 1
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 0908322342

atletika
oKresNé Kolo V atletiKe záKlaDNých ŠKôl

22. 5. 2009   8. 00 hod.   ZŠ Komenského 1
Info: Mgr. Jaroslav Semko, č. tel. 0903189312

BaSketBal
V. roČNíK meDziNároDNého basKetbaloVého 

tUrNaJa KaDetoV KraJíN V 4
22. 5. – 24. 5. 2009   Nová športová hala

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

judo
 

39. roČNíK meDziNároDNeJ VeľKeJ ceNy 
16. 5. 2009   10. 00 hod.   Nová športová hala
Info: Mgr. Anna Kittanová, č. tel. 0904123147

 
i.liGa mUžoV – 2. Kolo

16. 5. 2009   17. 00 hod.   Nová športová hala
Info: Mgr.Peter Maščeník,  č. tel. 0905901089

hádzaná
maJstroVstVá sr DieVČat záKlaDNých ŠKôl

18. – 19. 5. 2009   8. 30 hod.   Športová hala Iuventa 
Info:  PaedDr.Jozef Uchaľ, č.tel. 0903603359

haK michaloVce – KoŠice
Majstrovstvá kraja mladších žiakov   16. 5. 2009   9. 00 hod. 

Multifunkčná telocvičňa GPH

haK michaloVce – KoŠice
Majstrovstvá kraja starších žiakov   16. 5. 2009   10. 00 hod. 

Multifunkčná telocvičňa GPH
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725 

FutBal
mFK zemplín – trebišov

I. liga S/MŽ-23. kolo   16. 5. 2009   10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: PaedDr. Igor Remák, č. tel. 0915840414

ŠK VrboVec – leKároVce
III. A trieda MObFZ mužov-18. kolo   17. 5. 2009   17. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

mFK zemplíN – preŠoV
I.liga S/MD-27. kolo   23. 5. 2009   11. 00 hod. a 13. 15 hod.

Info: PaedDr.Igor Remák, č. tel. 0915840414

FK topoľaNy – VeľKý ŠariŠ
III. liga mužov-25. kolo   17. 5. 2009   16. 00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

mFK zemplíN – treNČíN
I.liga mužov-31. kolo   23. 5. 2009   16. 30 hod.

Info: Mgr.Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

soKol moČaraNy – malČice
II. trieda MObFZ mužov-23. kolo   24. 5. 2009   17. 00 hod.

Info: Anton Moroz, č. tel. 0908951268

StreĽBa
 

oKresNý prebor V maloKalibroVom ŠtVorboJi 
m-400 oblúKoVé streliŠte sKet-40

24. 5. 2009   8. 00 hod. Strelnica Topoľany
Info: Bc. Marián Kokolus, č. tel. 0905179640 

teniS
 

Vii.roČNíK michaloVsKeJ teNisoVeJ liGy VeteráNoV
Info: Ing. Radomír Trčka, č.tel. 0905971101

turiStika
19. cyKlotúra oKolo zemplíNsKeJ ŠíraVy

16. 5. 2009   8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

raNKoVsKé sKaly z herľaN
24. 5. 2009   8. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905547486

Obec Šamudovce vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta 

riaditeľa Základnej školy Šamudovce 23, 
s termínom nástupu od 1. júla 2009.

Predpoklady:  
dosiahnuté vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, absolvovanie prvej 
kvalifikačnej skúšky   alebo jej náhrady, absolvovanie ďalšie-
ho vzdelávania riadiacich pedagogických  zamestnancov.
Požiadavky: 
bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony, osobné a morál-
ne predpoklady,
organizačné schopnosti a komunikatívnosť.
Doklady: 
písomná prihláška do výberového konania, štruktúrovaný ži-
votopis, overené  kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, výpis z registra trestov, 
písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy.

Prihlášku a ďalšie doklady zasielajte do 18. mája 2009 
v zalepenej obálke s nápisom 

„Neotvárať – výberové konanie“ 
na adresu: Obecný úrad Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce

ponúka
do prenájmu nebytové priestory

A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v 
Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)

 Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celko-
vej podlahovej ploche 25,76 m2.

B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v 
Michalovciach (bývalý starý súd)  
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o cel-
kovej podlahovej ploche 82,60 m2. 

C) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Micha-
lovciach (Zimný štadión) 

 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej po-
dlahovej ploche 94,50 m2.

D)   nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Mi-
chalovciach (malometrážne byty) 

  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej po-
dlahovej ploche 46,00 m2. 

E)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Mi-
chalovciach (Základná umelecká škola)  
Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o cel-
kovej podlahovej ploche 222,98 m2.

F)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. vVrbovskej č. 37 v Mi-
chalovciach (bývalá materská škola)  
Ponúkané priestory pozostávajú z 12 miestností o celkovej 
podlahovej ploche cca 164,72 m2.

G)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Mi-
chalovciach (bývalé SOU stavebné)  
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej po-
dlahovej ploche cca 1000 m2.

H)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. pri sýpke č. 4 v Micha-
lovciach (Domspráv)  
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej po-
dlahovej ploche 93,10 m2.

I)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského č. 5 v Mi-
chalovciach (Materská škola)  
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej po-
dlahovej ploche cca 581 m2.

 
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom 
sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z 
ponúkanej plochy.   

Žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite za-
sielajte do 21. mája 2009 na adresu: Mestský úrad, odbor hos-
podárenia s majetkom, Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce. 
 
Podrobné informácie o podmienkach výberového konania 
nájdete na úradnej tabuli vo vestibule MsÚ, na internetovej 
stránke mesta www.michalovce.sk a na č. tel. 056/6864284 
– Ing. Kukolos (č. dverí 284). 

M E S T O  M I C H A L O V C E

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad v Michalovciach

ponúka na odpredaj prebytočný majetok 
opotrebované gamatky

Ceny sú určené finančnou komisiou
Odpredaj - I. kolo sa uskutoční: 21.5.2009 o 1500 – 1530 hod.
Odpredaj - II. kolo sa uskutoční: 28.5.2009 o 1500 – 1530 hod.

v budove (areáli) Mestskej polície, Ul. duklianska 4
Bližšie informácie obdržíte na MsÚ, 

odbor hospodárenia s majetkom, č.d. 190 - JUDr. Danko Vasiľ
tel.č. 686 4190 (budova obvodného úradu, prízemie)

Centrum vzdelávania 
hľadá 

v Michalovciach 

lektorov 
na vyučovanie 

predmetu opatrovateľstvo 
a predmetu nemecký jazyk

Kontakt: 0905 357 424, 
denka@stonline.sk

Centrum vzdelávania 
a jazykových služieb 
otvára 11. mája 2009 

kurzy 

opatrovateľstvo 
a

nemecký jazyk 
pre opatrovateľov

Po skončení práca 
v Rakúsku, minimálny 
denný zárobok 55 eur.

Kontakt: 0905 357 424, 
0915 544 915


