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ocenenia kraja sa
odovzdávali v našom meste

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

V utorok 27. októbra sa v za-
sadačke  mestského  kultúrneho 
strediska  uskutočnilo  XVIII. 
riadne  zasadnutie  mestského 
zastupiteľstva.  Poslanci  mali 
na programe dvadsať rokovacích 
bodov. 

Po  voľbe  návrhovej  komisie 
a  správach  o  prijatých  uznese-
niach  a  riešení  interpelácií  po-
slancov  prišla  na  rad  informá-
cia o výsledku kontroly plnenia 
opatrení  na  odstránenie  ne-
dostatkov  zistených  previerkou 
NKÚ. 

Širokú  diskusiu  mestských 
zákonodarcov  vyvolala  sprá-
va  o  stave  realizácie  a  prípravy 
projektov  zo  zdrojov  EÚ  a  do-
tačných  politík.  Poslanci  sa  vo 

svojich  vystúpeniach  venovali 
jednotlivým projektom aj práci 
odboru  informatizácie  a  gran-
tov.  Nasledoval  návrh  zmeny 
správy budovy Zlatý býk, ktorú 
poslanci schválili takmer jedno-
myseľne.  Rovnako  bez  väčších 
výhrad  odsúhlasili  spoluúčasť 
mesta na financovaní projektov 
v  rámci  ROP  –  Posilnenie  kul-
túrneho  potenciálu  regiónov 
na  realizáciu  projektu  Obno-
venie  kultúrnej  pamiatky  Zlatý 
býk.  V  balíku  ekonomických 
bodov  rokovania  poslanci  pre-
jednali  a  odobrili  rozpočtové 
opatrenie mesta, zmenu rozpoč-
tu technických a záhradníckych 
služieb a zmenu rozpočtu mest-
ského  kultúrneho  strediska. 

Program  zasadania  pokračoval 
rokovaním  o  majetkoprávnych 
záležitostiach  a  výsledkoch  vý-
berových  konaní  na  prenájom 
nebytových  priestorov  a  po-
zemkov  vo  vlastníctve  mesta. 
V  ďalšom  programe  rokovania 
poslanci  schválili  novelizáciu 
všeobecne záväzných nariadení 
mesta  o  podmienkach  prideľo-
vania  nájomných  bytov  a  nové 
VZN  o  miestnom  referende, 
na základe § 11 zák. č. 369/901 
Zb. o obecnom zriadení. Nasle-
dovala  zmena  Organizačného 
poriadku  Mestskej  polície  Mi-
chalovce.

Záver už tradične patril inter-
peláciám poslancov a diskusii.

I. Palečková

rokovanie mestského zastupiteľstva

Jednou z ocenených Plaketou predsedu KSK sa stala Michalovčanka Bc. Viera Džoganová, dirigentka spevác-
kych súborov Magnólia a Pro musica.                                                                                               foto: M. Oros

V srdci Zemplína v Micha-
lovciach sa zišli diabetici z ce-
lého východného Slovenska už 
na  V.  zemplínskej  konferencii 
diabetikov. Toto podujatie svo-
jou  účasťou  podporili  aj  doc. 
MUDr.  Jozef  Michálek,  CSc. 
riaditeľ  Národného  endokri-
nologického  a  diabetologické-
ho  ústavu  v  Ľubochni  a  prof. 
MUDr.  Vladimír  Krčméry, 
DrSc.,  rektor  Vysokej  školy 
zdravotníctva a sociálnej práce 
Sv.  Alžbety  z  Bratislavy  ako  aj 
diabetici z Poľska. Pre účastní-

kov  boli  pripravené  odborné 
prednášky,  merania  glykémie, 
cholesterolu, kapacity pľúc, tla-
ku  krvi  a  citlivosti  nervového 
zakončenia.  Najväčší  záujem 
však bol o poradne a to sociál-
nozdravotnú,  edukačnú,  stra-
vovaciu  a  starostlivosť  o  nohy 
diabetikov. Celé podujatie pod-
porili  svojou aktívnou účasťou 
aj študenti Vysokej školy zdra-
votníctva  a  sociálnej  práce  Sv. 
Alžbety,  ktorí  študujú  odbor 
edukácie  diabetikov.  V  závere 
vystúpil  folklórny  súbor  Zem-

plínik  a  tanečná  skupina  Sl-
niečko.  Všetci  prítomní,  ktorí 
sa zúčastnili konferencie a bolo 
ich 514, boli spokojní a načer-
pali mnoho nových poznatkov 
o liečbe cukrovky, predchádza-
ní  komplikáciám,  modernej 
liečbe a pod. Mnohí si nakúpili 
obuv  a  Dia  potraviny  vhodné 
pre  diabetikov.    Touto  konfe-
renciou  základná  organizácia 
Zväzu  diabetikov  Slovenska 
v  Michalovciach  zavŕšila  päť-
ročnú prácu v našom regióne.

J. Borovka 

stretnutie diabetikov zemplína

LUCIA 2009

kupón č. 3

Pavel Kandráč
verejný ochranca práv

vás pozýva na 

stretnutie s občanmi

12. novembra 2009 o 13.00 hod. 
v zasadačke MsKS v Michalovciach

Zoznam kandidátov pre voľby 
do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

a zoznam kandidátov pre voľby predsedu 
Košického samosprávneho kraja 14. novembra 2009 

sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej 
stránke mesta www.michalovce.sk.

v o ľ t e  s v o j i c h  z á s t u P c o v  d o  v ú c  K o š i c e

Zastupiteľstvo  KSK  udelilo 
podľa zásad a postupu pre udeľo-
vanie verejných ocenení Košického 
samosprávneho kraja Cenu Košic-
kého samosprávneho kraja piatim 
jednotlivcom  a  kolektívom.  Pred-
seda  KSK  Zdenko  Trebuľa  udelil 
svoje  ocenenia  -  Cenu  predsedu 
piatim a Plaketu predsedu KSK ôs-
mim jednotlivcom a kolektívom. 

Zastupiteľstvo Košického 
samosprávneho kraja udelilo 
Cenu KSK:
Bábkovému divadlu v Košiciach 
pri príležitosti 50. výročia vzniku 
za  formovanie  najmladšieho 
diváka  a  výchovnú  činnosť  pri 
spoznávaní  a  uvedomovaní  si 
životných hodnôt
Róbertovi Berenhautovi 
za  celoživotné  zásluhy  na  ma-
povaní obrazu východného Slo-
venska  prostredníctvom  objek-
tívu fotoaparátu 
Detskému  speváckemu  zboru 
Zvonček (Csengettyű) 
za  dôstojné  reprezentovanie 
na  národných  a  medzinárod-
ných súťažiach a festivaloch
Folklórnemu  súboru  Zemplín 
za  zachovávanie,  zveľaďovanie, 
znovuobjavenie  kultúrnych 
hodnôt  ľudovej umeleckej  tvor-
by regiónu Zemplína 
Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach 
za  vedecký  výskum  a  kvalit-
né  trojstupňové  vysokoškolské 
vzdelávanie

Predseda Košického samo-
správneho kraja udelil Cenu 
predsedu KSK:
Th.  Mgr.,  Mgr.  art.  Ladislavovi 
Fričovskému 
za celoživotné výsledky dosiah-
nuté v cirkevnej, kultúrnej, ume-
leckej a publicistickej oblasti 
Ing. Alexandrovi Jirouškovi 
za  úspešnú  dlhoročnú  doku-
mentáciu  a  prezentáciu  kraja 
formou  umeleckej,  dokumen-
tárnej  fotografickej  a  publikač-
nej činnosti 
RNDr. Zdeňkovi Komárekovi 
za významný prínos pri výcho-
ve  mladých  astronómov,  ktorí 
úspešne  reprezentujú  Košický 
samosprávny  kraj  na  celoslo-
vanských  a  medzinárodných 
vedomostných súťažiach
Detskému  folklórnemu  súboru 
Vánok 
za  zachovávanie  ľudových  tra-
dícií  a  úspešnú  reprezentáciu 
ľudového  folklóru doma  i v za-
hraničí
Univerzite  veterinárskeho  lekár-
stva v Košiciach 
za  vynikajúce  výsledky  vo  vý-
chovno  –  vzdelávacej  činnosti 
a vedeckej oblasti

Predseda Košického samo-
správneho kraja udelil Plaketu 
predsedu KSK:
Oľge Barbušovej – Guassardovej 
za  vynikajúce  výsledky  na  eu-
rópskych  športových  poduja-

tiach  v  stolnom  tenise  telesne 
postihnutých
Bc. Viere Džoganovej 
za úsilie, ktorým prispela k roz-
voju kultúrneho života v Košic-
kom  samosprávnom  kraji  ako 
dirigentka  detského  zborového 
spevu
Bc. Henriete Farkašovej 
za  rozvoj  a  zviditeľňovanie  Ko-
šického  samosprávneho  kraja 
zrakovo  postihnutými  v  oblasti 
športu
Ľudmile Geročovej 
predsedníčke Základnej organi-
zácie Únie žien Slovenska v Bá-
novciach  nad  Ondavou  za  jej 
dlhoročnú dobrovoľnícku prácu
Tiborovi Hrušovskému 
za  jeho prínos v oblasti kultúry 
ako  neprofesionálneho  výtvar-
níka, ktorý svojou tvorbou pris-
pieva k zviditeľňovaniu Košické-
ho samosprávneho kraja
Mgr. Gabriele Kyseľovej 
za zachovávanie a rozvíjanie ľu-
dových  tradícií,  zvykov,  tancov 
a rozvoj kultúrnej činnosti
Zuzane Rusnákovej 
za významný prínos pre kultúr-
ny rozvoj okresu Gelnica 
Fridrichovi Svitekovi 
za  aktívne  pôsobenie  a  spolo-
čenský  prínos  pri  zachovávaní 
tradícií slovanskej vzájomnosti 

Všetkým  oceneným  srdečne 
blahoželáme. 

Zuzana Bobríková

V stredu 28. októbra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnilo Sláv-
nostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov KSK spojené s odovzdávaním verejných 
ocenení – Cena KSK, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu KSK. 

v o ľ t e  s v o j i c h  z á s t u P c o v  d o  v ú c  K o š i c e



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Voľby do vyšších  
územných celkov

aktivity primátora
19. 10. návšteva Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra 
20. 10. stretnutie Rady seniorov
20. 10. účasť na otvorení zasadnutí okrskových volebných komisií
20. 10. rokovanie so zástupcami agentúry pre rozvoj cezhraničnej 

spolupráce z Ukrajiny
20. 10. účasť na Dňoch zdravej výživy v MŠ Školská
21. 10. účasť na slávnostnom stretnutí s jubilantmi Klubu dôchod-

cov sídliska Východ
22.10.  rokovanie o problematike II. tlakového pásma na sídliskách 

SNP a Stráňany
23. 10.  rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti Nafta 
23. 10. účasť na otvorení Centra odbornej prípravy na SOTŠ Mi-

chalovce
23. 10. zastúpenie mesta na oslavách 60. výročia založenia Strednej 

zdravotníckej školy
23. 10. otvorenie Rodičovského centra v MŠ na Vajanského ulici
25. 10. reprezentácia mesta na posviacke evanjelického kostola
26. 10. otvorenie plaveckej štafety
26. 10. rokovanie o II. tlakovom pásme na sídlisku Nad Laborcom
27. 10. rokovanie mestského zastupiteľstva
28. 10. účasť na otvorení Burzy práce
28. 10. účasť na slávnostnom odovzdávaní ocenení Cien KSK
29. 10. zastúpenie mesta na oslavách 20. výročia založenia Zariade-

nia pre seniorov
30. 10. slávnostné odovzdanie PCO do užívania MsP
30. 10. prijatie jubilantov – seniorov v obradnej sieni MsÚ

Demokracia má svoje nedostatky a úskalia, ale doteraz nič  lepšie 
nikto nevymyslel. Možnosť vyjadrovať sa k veciam verejným je posvät-
ným pilierom demokracie. 

V  našom  kultúrnom,  spoločenskom  a  právnom  systéme  je  zakot-
vená možnosť voliť a byť volený. Možnosť voliť je možnosťou prejaviť 
svojím hlasom svoj názor na témy celospoločenské, ale i otázky priamo 
ovplyvňujúce náš každodenný život. Orientácia vo všetkých záležitos-
tiach oblasti zvanej politika robí často problémy i profesionálom. Nap-
riek tomu každý občan svojím postojom k voľbám určuje smer, ktorým 
sa  život  v  jeho  okolí  bude  uberať.  Možnosťou  politiky  nie  je  vyriešiť 
osobné problémy, ale poskytnúť odpoveď k riešeniu principiálnych a ce-
lospoločenských  problémov.  Tento  princíp  platí  spravidla  pri  voľbách 
do parlamentu, kde politické strany súperia svojimi volebnými progra-
mami a zameraním. 

Všeobecne  platné  pravidlo  platí  aj  pri  voľbách  komunálnych 
do miestnej alebo regionálnej samosprávy. Mierna odlišnosť od parla-
mentných volieb je v tom, že kandidátne listiny sú dominantne posta-
vené  na  osobnostiach  uchádzajúcich  sa    o  hlasy  voličov.  Pri  voľbách 
parlamentných nemáte možnosť dať svoj hlas osobnostiam z rôznych 
politických strán. V komunálnych a  regionálnych voľbách môžete svo-
je videnie spestriť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Teda 
svoj hlas odovzdáte kandidátom s politickým krytím alebo bez neho. 
Vyberáte dôstojného reprezentanta seba a svojich predstáv v regionál-
nej samospráve.  

Najbližšie  14.  novembra  nás  čakajú  voľby  regionálne  do  vyšších 
územných celkov. Na mesto Michalovce a  michalovský okres  pripadá 
podľa počtu voličov možnosť zvoliť si svojich ôsmich zástupcov. Pred-
chádzajúce dvoje voľby do VÚC sú známe extrémne nízkou volebnou 
účasťou. Nie príliš lichotivá vizitka nášho občianskeho postoja. Zlepšiť 
túto nelichotivú skutočnosť bude mať možnosť každý z nás prekonaním 
pohodlia  vlastného  domova.  Výberom  mena  kandidáta  z  ponuky  74 
mien na kandidátnej  listine do VÚC KSK. Všetci majú ambíciu pri-
činiť sa o rozvoj regiónu počas štyroch rokov na obdobie svojho zvo-
lenia.  Zvolení  budú  i  keby  šli  voliť  len  oni  a  ich  rodinní  príslušníci. 
Tým, ktorí nevyužijú svoju možnosť voľby, ostáva len možnosť ticho sa 
prizerať alebo prázdno nadávať. Na kandidátnej listine sú ľudia, ktorí 
žijú medzi nami. Mnohých poznáme z ich profesionálnej práce alebo 
iných  spoločenských,  športových  či  kultúrnych  aktivít.  Nemal  by  byť 
problém  vybrať  aspoň  jedného,  ktorému  dáme  svoj  hlas.  Maximálne 
môžeme zakrúžkovať ôsmich na kandidátnej listine. Na predsedu VÚC 
iba jedného z ôsmich kandidátov. 

Ak ste náhodou doma niekde odložili oznámenie o voľbách, ktoré 
pred časom bolo doručené každému voličovi, nemusíte zúfať. K voľbám 
vo svojom volebnom okrsku potrebujete len občiansky preukaz, dobrú 
vôľu a chuť nenechať bez vás rozhodovať o vašom živote. 

Prajem  všetkým  voličom  šťastnú  ruku  pri  tomto  zodpovednom 
akte. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

NoviNy MiStral
a ŠPortové SPrávy
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

                         Žihadlo
s Karolom Kráľom, bývalým futbalistom Michaloviec

Moderuje: Ján Čúrny
premiéra v piatok, reprízy v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

ZáZNaM
od nedele denne o 14.00 hod.

z rokovania Mestského zastupiteľstva Michalovce 
zo dňa 27. 10. 2009

V pondelok 12. októbra 2009 
sa konalo 27. zastupiteľstvo Ko-
šického  samosprávneho  kraja 
ako posledné v tomto volebnom 
období. Koniec volebného obdo-
bia sa podpísal pod nižšiu účasť 
ako obvykle – 44 poslancov. Bolo 
prerokovaných  16  bodov  prog-
ramu.  Úvod  tvorili  pravidelné 
informácie  o  plnení  uznesení 
Z-KSK,  o  poskytnutých  dotá-
ciách z rozpočtu KSK, následne 
schvaľovanie  spolufinancovania 
projektov z fondov EÚ. 

Najvýznamnejším  bodom 
programu  bola  ústna  informá-
cia  predsedu  KSK  JUDr.  Zden-
ka  Trebuľu  o  najdôležitejších 
výsledkoch  funkčného  obdobia 
2006  –  2009.  V  úvode  rozsiah-
lej  správy pripomenul základné 
informácie o kraji – Košický sa-
mosprávny  kraj  (KSK)  vznikol 
1.  januára  2002  na  základe  zá-
kona, rozloha 6 752 km2 (4. roz-
lohou v SR), 775 509 obyvateľov 
(2. miesto v SR), 11 okresov, 440 
obcí,  z  toho  17  miest,  4  histo-
rické  regióny  (Zemplín,  Abov, 
Spiš, Gemer). Stará sa o chod 78 
stredných  škôl,  4  nemocníc,  14 
sociálnych zariadení, 26 kultúr-
nych inštitúcií, 2 000 km ciest 2. 
a 3. triedy, uhrádza straty v do-
prave vo verejnom záujme. Bolo 
prijatých 22 koncepčných mate-
riálov, zasahujúcich do všetkých 
oblastí života kraja. 

KSK  má  veľa  funkcií,  ale  pre-
važne  v  terciálnej  sfére,  čo  stojí 
veľa  financií.  Rozpočet  vzrástol 
z 3,5 mld. Sk v  roku 2006 na 4,7 
mld. Sk v roku 2008. V roku 2009 
aj  na  KSK  dopadla  hospodárska 
kríza,  čo  znamená  doposiaľ  vý-
padok  v  príjmoch  16,5  mil.  EUR 
(500  mil.  Sk)  v  dôsledku  poklesu 
daní z motorových vozidiel a daní 
z príjmu fyzických osôb, čo hlavne 
znamená prepad investícií v kraji. 

Kraj  zrekonštruoval  28% 
ciest  2.  a  3.  triedy  (552  km), 
čím stúpol podiel ciest vo veľmi 
dobrom stave z 0 km na začiat-
ku  volebného  obdobia  na  26% 
v  súčasnosti.  Bolo  zakúpených 
121 nových autobusov na verej-
nú dopravu v kraji, uhradených 
1,1  mld.  Sk  strát  pri  výkone  vo 
verejnom záujme. 

Kraj uhradil dlh štyroch ne-
mocníc kraja vo výške 196 mil. 
Sk,  čím  zachránil  nemocnice 
pred  exekúciami  a  vlastne  pred 

ich  zánikom.  Financovanie 
zdravotníctva  je  problematické 
nielen v KSK ale v  celom štáte. 
Tu treba zdôrazniť, že pri rieše-
ní situácie v nemocniciach kraja 
prebieha  proces  ich  prenájmu 
a  nie  predaja,  ako  sa  to  snažia 
niektorí  nahovoriť.  Ako  prvý 
v SR si dal KSK vystaviť raiting 
(Aa), v súčasnosti prebieha me-
dzinárodný raiting. 

Racionalizáciou  siete  stred-
ných škôl sa dosiahla úspora 40 
mil.  Sk  a  zachránili  sa  mnohé 
potrebné ale neatraktívne učeb-
né odbory. 

Sociálnu  oblasť  počas  šty-
roch rokov kraj podporil sumou 
2,4  mld.  Sk  pre  2  490  klientov 
v  sociálnych  zariadeniach,  čím 
sa  radí  na  1.  miesto  vo  výške 
podpory v rámci SR. 

Predseda  KSK  podotkol, 
že veľa vecí sa posunulo dopredu. 
Zasadnutia zastupiteľstiev neboli 
dlhé,  lebo  problémy  sa  vydis-
kutovali  dopredu  v  komisiách, 
kluboch,  zasadnutiach  predse-
dov  poslaneckých  klubov  a  boli 
kvalitne  pripravené.  Predseda 
KSK vyzdvihol, že počas štyroch 
rokov  pôsobenia  tohto  zastupi-
teľstva sa ako v jedinom kraji ani 
raz nevyskytol žiaden škandál. 

Z  ostatných  prerokovaných 
materiálov  boli  najzaujímavej-
šie  poskytnutia  dotácií.  Pre  ZO 
Zväz  diabetikov  v  Michalov-
ciach  bola  schválená  dotácia 
5 100 EUR na akciu „Prevencia 
diabetes mellitus (cukrovka)“. 

V  rámci  spolufinancovania 
projektov  zo  štrukturálnych 
fondov  bola  podporená  rekon-
štrukcia  Moussonovho  domu 
v  Michalovciach  v  celkovom 
náklade 500 tis. EUR a príprava 
zberu  a  zneškodnenia  odpadov 
kontaminovaných  PCB  látkami 
vo  vybraných  lokalitách  okresu 
Michalovce  vo  výške  5%  z  cel-
kových  nákladov  na  projekt  1 
mil.  EUR.  Meracie  a  sondážne 
práce sa začnú od zdroja znečis-
tenia v Chemku Strážske a budú 
pokračovať  až  po  Zemplínsku 
šíravu. Výsledkom má byť návrh 
technológie separácie odpadov. 

V  závere  riadneho  zasadania 
KSK zazneli poďakovania za spo-
luprácu s vierou, že záujem o ob-
čana zostane aj naďalej prioritný. 

MUDr. Jozef MAKOHUS
poslanec KSK

zo zastupiteľstva ksk

služby mesta michalovce, s.r.o. 
ponúkajú 

v objekte na Partizánskej ulici 23 (bývalé stredné odborné učilište stavebné) 
nasledovné služby:
- ubytovanie v dvojlôžkových izbách bunkového typu
- ubytovanie v samostatných izbách stredného a vyššieho štandardu
- stravovanie v zariadení spoločného stravovania
- usporiadanie osláv vrátane zabezpečenia stravovania v miestnosti pre cca 50 osôb
- usporiadanie stužkových slávností, plesov v priestoroch jedálne 
- možnosti prenájmu miestnosti pre cca 50 osôb na rôzne školenia, vrátane možnosti 

zabezpečenia stravovania
- usporiadanie rôznych spoločenských, kultúrnych a záujmových akcií
KontaKt:
Služby mesta Michalovce, s.r.o., Partizánska 23, 071 01 Michalovce
e-mail: smmi@smmi.sk, tel.: 056 628 00 20, 056 628 00 10, 
mobil: 0905 290 246, 0905 260 982, fax: 056 628 00 80

P r i m át o r  m e s t a  m i c h a l o v c e 
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľ(ka) technických a záhradníckych služieb mesta michalovce
 
Názov zamestnávateľa: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
b) prax minimálne 10 rokov z toho v riadiacej činnosti minimálne 5 rokov 

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
b) bezúhonnosť ( podľa zák.552/ 2003 Z.z. v platnom znení) 
c) spracovať projekt organizácie a riadenia Technických a záhradníckych služieb mesta 

Michalovce
d) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom 

Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a) fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d) výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
e) projekt organizácie a riadenia Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: Do 18.11.2009. do 1500 
hod., (hmotnoprávna lehota) adresa: Viliam Záhorčák primátor, Mesto Michalovce - 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením 
„Výberové konanie riaditeľ TaZS - neotvárať“. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ 
v zalepenej obálke s tým istým označením. 

Poznámka: Výberové konanie sa neriadi § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 
verejnom záujme. Slúži ako podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho 
uchádzača, ktorého predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach. 
Výsledok výberového konania nie je pre mestské zastupiteľstvo záväzný. Na výberové 
konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas mestu Michalovce na spracova-
nie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, 
aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa 
archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Pod týmto mottom sa konalo stret-
nutie  priateľov  rusínsko-ukrajinskej 
kultúry, ktoré pod záštitou Ľ. Roškovej, 
poslankyne NR SR a  za účastí D. Ča-
ploviča, podpredsedu vlády sa uskutoč-
nilo v našom meste prednedávnom.

Spoluorganizátormi  vydarenej 
spoločensko-kultúrnej  akcie  bola 
mestská  organizácia  Zväzu  Ru-
sínov-Ukrajincov  a  klub  Sloven-
sko-ukrajinskej  spoločnosti,  ktoré 
aj  týmto  spôsobom  deklarovali 
spoločné  ciele.  Stretli  sa  tu  rodáci 
od Stariny, Stakčína, Medzilaboriec 
i od Stropkova, Jarabiny, Bardejova 
s mnohými svojimi rodákmi, ktorí 
už  desaťročia  žijú  v  našom  meste. 
Prítomných  mimoriadne  svojimi 
vystúpeniami  nadchli  členky  ro-
dinného  speváckeho  kolektívu  zo 
Stropkova  ZARIČANKA,  od  naj-
mladšej  členky  až  po  najmladšiu 

babičku,  ktorá  ich  zároveň  viedla. 
Podobný úspech mal aj „makovic-
ký  slávik“  ROLAND  v  Výdrane, 
duo  RIDNÁ  PÍSEŇ  z  Užhoroda 
a  zlatým  klincom  boli  „  dzivčata 
i parobci“ zo súboru ZEMPLÍN...

Tomuto  večernému  programu 
prechádzal  celodenný  pracovný 
pobyt  na  Zemplíne,  v  rámci  kto-
rého  sa  uskutočnili  zaujímavé 
stretnutia  podpredsedu  vlády  so 
starostami  a  podnikateľmi  z  re-
giónu.  Diskutovali  na  aktuálne 
témy  akými  sú  aktuálna  situácia 
vo vládnej koalícii, možnosti čer-
pania  eurofondov  i  blížiace  sa 
voľby.  Na  tieto  témy  nadviazalo 
aj  stretnutie  s  predstaviteľmi  ná-
rodnostných  menšín  a  vzájomná 
diskusia,  smerujúca  k  vylepšeniu 
podmienok pre ich život. 

Dr. Vladimír Paľovčík,CSc.

z karpatských hôr 
do zemplínskych dolín

z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie vznesené poslancami MsZ na 
XVII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalov-
ciach dňa 25. 8. 2009 – pokračovanie.

MUdr. FraNtiŠeK ZitriCKý:
Prosím o odpoveď, ako sa naložilo s petíciou skupiny občanov (374 

občanov) iv. volebného obvodu, ktorí petíciou napadli výstavbu garáží 
na nároží humenskej a Masarykovej ulice, ktorá by zásadným spôsobom 
negatívne ovplyvnila životné prostredie, redukovala oddychovú zónu, zní-
žila by sa bezpečnosť na miestnej komunikácii, zničila by sa zeleň, atď.

Na interpeláciu odpovedala Ing. A. Mrázová, vedúca OVŽPa MR MsÚ:
Výstavba garáží na Humenskej ulici „ Radová zástavba garáží – sekcia A,B,C 

„ Ul. Masarykova a Humenská Michalovce – postup stavebného úradu: 
-  Dňa 15. 6. 2009 bola navrhovateľom BRO , s.r.o. Vinné 376 podaná žia-

dosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom 
konaní.

-  Navrhovateľ je vlastníkom pozemkov, kde chce realizovať výstavbu garáží 
ako aj pozemkov na ktorých má mesto vybudované chodníky a miestnu 
komunikáciu; Stavebný úrad oznámením zo dňa 29. 6. 2009 oznámil za-
čatie konania, ústne konanie spojené s miestnym šetrením bolo stanovené 
na 14. 7. 2009.  

Na konaní dňa 14. 7. 2009 boli zistené nové skutočnosti a to : 
1)  noví účastníci konania, t.j. vlastníci bytov a nebytových priestorov byto-

vých domov na Ul. Masarykovej a Ul. Humenskej, ktorí kúpou bytov do 
vlastníctva a podielu na zastavanej ploche sa stali podielovými spoluvlast-
níkmi pozemkov pod bytovými domami, v ktorých sa byty nachádzajú 

2)  nedoriešené pešie a dopravné napojenie garáží na jestvujúcu komuniká-
ciu 

Na základe uvedeného stavebný úrad na konaní písomne vyzval stavebníka, 
aby:
1)  doplnil mená a adresy nových účastníkov konania
2)  predložil projekt, ktorý dorieši pešie a dopravné napojenie garáží na jes-

tvujúcu komunikáciu. 
Uvedené požiadavky boli navrhovateľom doplnené, ako aj projekt dopravného 
riešenia a stanovisko mesta Michalovce zo dňa 4. 9. 2009. 
Na podklade uvedených skutočností stavebný úrad oznámi novým účastní-
kom začatie konania a stanoví  lehotu k nahliadnutiu do podkladov pre vy-
danie rozhodnutia. Pretože navrhovateľom boli predložené vlastnícke dokla-
dy, kladné vyjadrenia, rozhodnutia, projektová dokumentácia a navrhovaná 
stavba nie je v rozpore so schváleným územným plánom mesta Michalovce, 
stavebný úrad vydá stavebné povolenie na stavbu. 

iNg. MirKo geJgUŠ:
Na základe podnetov od obyvateľov sídliska JUh chcem upozorniť na 

nezrealizovanie investičnej akcie „výstavba chodníka na Ul. okružnej“, 
ktorý mal byť zrealizovaný v lokalite oproti obytnému bloku a na druhej 
strane cesty pri skupinových garážach a mal sa napojiť na existujúci chod-
ník, ktorý vedie k oC teSCo. 

obyvatelia sídliska, ktorí bývajú na pravej strane Ul. okružnej v smere 
Ul. okružná – Moskovská (sídl. východ), si sťažujú hlavne na to, že musia 
na ceste za nákupmi potravín prejsť na druhú stranu ulice a vrátiť sa po 
15-tich metroch naspäť, aby pokračovali po pešej komunikácii. Pre našich 
starších spoluobčanov, hlavne v zimných mesiacoch, je to doslova hazar-
dom s vlastným zdravím. 

Som presvedčený, že vedenie mesta zriadi nápravu a zrealizuje výstav-
bu spomínanej pešej komunikácie ešte v roku 2009. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. A. Mrázová, vedúca OVŽPa MR MsÚ:
Stavba  chodníka  nemohla  a  nemôže  byť  zaradená  do  realizácie  v  roku 

2009,  pretože  nebola  zaradená  ani  schválená  v  rozpočte  roku  2009.  Požia-
davkou občanov sa odbor zaoberal v rámci možností a aj napriek opatreniam 
vedúcim k šetreniu v tomto roku, bola na výstavbu chodníka na Ul. okružnej 
v Michalovciach v úseku od bloku H2 po križovatku s Ul. špitálskou zabezpe-
čená projektová dokumentácia. Celkový obstarávací náklad stavby predstavu-
je čiastku 33 685 €. Samotnú realizáciu navrhujeme pre rok 2010. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Poďakovanie
Touto cestou ďakujem organizátorom a aktérom májového bene-
fičného koncertu troch umeleckých škôl v Michalovciach – Zá-
kladnej  umeleckej  školy,  Súkromnej  ZUŠ  Jurošík  a  Súkromnej 
ZUŠ na Borovicovej ulici. Výťažok z koncertu v sume 1 000 € bol 
venovaný  pacientom  onkologického  oddelenia  NsP  Š.  Kukuru 
v Michalovciach.
Finančný obnos sme použili na úpravu parku v areáli nášho odde-
lenia, obnovu lavičiek pre pacientov. Záhradné a parkové úpravy 
realizovala a finančne na ne prispela firma ROSA auquamotion, 
za čo jej pracovníkom tiež patrí poďakovanie.
Aj skultúrnením prostredia sa snažíme čo najviac spríjemniť po-
byt  našim  pacientom  a  uľahčiť  im  prežívanie  ťažkého  obdobia 
v ich živote i živote ich blízkych.
Ďakujeme !

MUDr. Jozef Roško, primár



3



�



�

Hájime Vaše záujmy

Vážené dámy, vážení páni,

Dovoľte, aby som Vám predstavil 10 hlavných bodov 
volebného programu politických strán SDKÚ-DS, KDS, 
OKS za koalíciu ktorých kandidujem.

Medzi priority volebného programu pre okres Micha-
lovce patrí :

1. Zvyšovať dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostli-
vosti v okrese Michalovce. Presadzovať dokončenie 
rekonštrukcie pôvodných objektov a dostavbu nové-
ho pavilónu NsP  Š.  Kukuru v Michalovciach.

2. Podporovať zabezpečenie sociálnych služieb 
pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých 
občanov.

3. Venovať zvýšenú pozornosť deťom v detských domovoch a deťom v sociálne 
slabších rodinách.

4. V spolupráci so samosprávami miest a obcí v okrese Michalovce vytvárať vhodné 
podmienky pre umiestnenie výrobných kapacít domácich a zahraničných investo-
rov.

5. Aktívne prispieť k realizácii projektu celoročného využitia Zemplínskej Šíravy a jej 
okolia dobudovaním infraštruktúry obcí a turistických stredísk, výstavbou aqua-
parku a wellness zariadení, zriadením športovísk, cyklotrás a turistických chod-
níkov.

6. Zlepšením podnikateľského prostredia vo výrobe a službách, vytvoriť nové pra-
covné príležitosti.

7. Zvýšiť prepojenosť odborných škôl s výrobnými podnikmi a tým zlepšiť 
umiestňovanie absolventov na trhu práce.

8. Podieľať sa na zabezpečení projektu a financií na likvidáciu PCB látok.
9. Spoluprácou so starostami obcí prispieť k rozvoju vidieka a zlepšeniu kvality života 

jeho obyvateľov.
10. Podporovať projekty, zamerané na výstavbu nových bytových domov určených 

pre mladé rodiny a sociálne slabších občanov.     

Michalovský špitál krachuje !   preČo?
- nedostavaná a krachujúca nemocnica sa ľahšie 
predáva a prenajíma ako zariadenie, ktoré funguje 
a je úspešné 
- pretože v krachujúcej nemocnici sa ľahšie 
privatizujú oddelenia (napríklad onkológia)
- pretože v krachujúcej nemocnici je jednoduchšie 
prísť k nehnuteľnostiam

Naše oBce MajÚ Z vÚc Málo peŇaZÍ !    
preČo?
- pretože p.Trebuľa sa dohodol s SMK a Slovákov  
odhodil bokom
- pretože osobný prospech je viac ako plnenie 
sľubov a spokojnosť občanov
- pretože keď ide o obchody, principiálnosť a 
národná hrdosť nemá šancu

- pretože vďaka koalícii SMER – SMK išlo na rozvoj maďarských obcí 38%    
   peňazí, aj keď v našom kraji majú len 11,2 % podiel na obyvateľstve
- preto, aby dnes pána Trebuľu podporovali obidve maďarské strany
  TOTO NIE JE ZADARMO!    PENIAZE VÚC SU NAŠE PENIAZE !!

poČet NeZaMestNaNých stÚpa!    preČo?
- v novembri 2005 bolo v okrese niečo viac ako 21% nezamestnaných, 
   v októbri 2009 je ich viac ako 23%
- koľko pracovných miest bolo vytvorených vďaka regionálnej rozvojovej 
   a hospodárskej politike VÚC ? Žiadne. Pretože VÚC sa tomu nevenoval.
- pretože SMER a predseda VÚC sa zamerali na osobný prospech, na 
   vlastné vrecká a súkromný biznis
- pretože sociálne podniky nefungujú a zakladajú ich stranícki protežanti len 
   pre seba, svojich najbližších a sledujú len svoj  prospech 
- pretože stranícky klientelizmus podporovaný pánom Ficom je prospešný 
   pre politikov, ale nie pre ľudí

51
Ing. Martin PADO

www.srdcomzemplincan.sk Vaše názory a pripomienky adresujte prosím na: 
gejgus@srdcomzemplíncan.sk

29
Ing. Mirko GEJGUŠ

Kandidát na predsedu KSK Ján SüLI
 a kandidáti na poslancov KSK Vás pozývajú na koncert

VSTUP ZDARMA!

50 r., bývalý  minister vnútra SR 
a súčasný poslanec NR SR

Spoločnými silami to zmeníme!

6. novembra 2009 o 18.00 hod v kine CENTRUM
Nám. osloboditeľov 25, Michalovce

M. LAIFEROVEJ   a   P . STAŠÁKA



�



� kultúra – školstvo

dva tÝždne v kultúre
mestské kultúrne stredisko
MiChalovSKá hUdobNá JeSeň

5. 11. 2009 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS
Talianske ľúbostné piesne a árie v podaní 
vynikajúcich spevákov z Opera di Roma.

OPERA GALA
účinkujú : Hae Young HYOUN – soprán, 

Fabio ADREOTTI – tenor, Dagmar DUŽDOVÁ – klavír
Diela autorov: G. Verdi, G. Puccini, V. Bellini, F. Cilea

horovov ZeMPlÍN
12. 11. 2009 o 9.00 hod. – Malá sála MsKS

33. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie

výstavy
JúliUS Kráľ 

3. 11. – 30. 11. 2009 – galéria MsKS

zemplínske osvetové stredisko
SláviČeK Z MŠ

 regionálne kolo 
11. 11. 2009 – galéria ZOS Michalovce

17. roČNÍK regioNálNeJ PrehliadKy 
CirKevNýCh SPeváCKyCh Zborov

15. 11. 2009 – Evanjelický kostol, a.v., Masarykova ulica

Program kina centrum
4. 11. streda – 19,30 hod.
vŠade dobre, PreČo byŤ doMa  USA / 2009 /98min./ 
/komédia, dráma/  Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

5. – 8. 11. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
Štvrté ProroCtvo  USA / 2009 /121 min./
/mysteriózny triler/  Premiéra
Vstupné: 2.40€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

8. 11. nedeľa – 16,00 hod.
Kliatba MeSaČNého údolia  VB, FRANCÚZSKO,  
  MAĎARSKO / 2008 /103min./
/fantasy, dobrodružný/  Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

11. 11. streda – 20,15 hod.
12. 11. štvrtok – 19,30 hod
NorMal  ČR / MACEDONIA / 2009 /93min./
/thriller/  Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Česká verzia

S p o m i e n k y

michalovčan informuje

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

Adrián Tóth, 28-ročný
Ing. arch. Peter Gibala, 64-ročný
Mária Rušinová, 83-ročná
Anna Ondo-Eštoková, 91-ročná
Helena Dzuracká, 80-ročná
Lýdia Mašková, 84-ročná
Verona Bodnárová, 72-ročná

V  Mesiaci  úcty  k  starším  sa 
žiaci Základnej školy, J. Švermu 
6 v Michalovciach rozhodli po-
tešiť srdcia dôchodcov v Nemoc-
nici  s  poliklinikou  Š.  Kukuru. 
Pripravili  pre  nich  krátky  kul-
túrny  program,  ktorý  sa  niesol 
vo folklórnom duchu. Zaspieva-
li a zatancovali žiaci 1. a 2. roč-
níka, no nechýbal ani spev a ta-

nec  starších  žiakov.  Keď  na  zá-
ver  programu  žiaci  zaspievali 
spoločnú  pieseň,  v  nejednom 
oku sa objavila aj slzička dojatia. 
Jej  slová  „Veľa  šťastia,  zdravia“ 
tak  chceme  venovať  nielen  dô-
chodcom  NsP  Š.Kukuru,  ale  aj 
všetkým „tým skôr narodeným“ 
v našom meste.

M. Kováčová

vystúpenie v nemocnici

do stavu manželského vstúPili tieto snúbenecké Páry:

Peter Mikulák 
a Ing. Alena Peštová

Martin Bedrava 
a Dana Andrejcová

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal a v na-
šich srdciach ostala len veľká bolesť a žiaľ.

Dňa 8. novembra uplynie rok od chvíle, 
kedy navždy odišiel náš milovaný 

manžel, otec, dedko, syn

vladiMÍr MoNdoK
S láskou spomínajú

 manželka, dcéra Monika s rodinou,
 syn Vlado a rodičia

Dňa 18. októbra 2009 uplynul rok, 
kedy nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a dedko 

MiChal NUrKo

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

manželka a deti s rodinami 

Od 16. októbra sa môže 84 
slovenských škôl hrdiť titulom 
„Zelená škola“. Medzinárodný 
certifikát a vlajku medziná-
rodného hnutia Eco-Schools 
si ocenené školy prevzali počas 
slávnostnej certifikácie v Mi-
chalovciach.

Zelená  škola  je  medziná-
rodný  certifikačný  program, 
ktorého 4. ročník na Slovensku 
koordinovalo v školskom roku 
2008/09 Centrum environmen-
tálnej a etickej výchovy Živica. 
Zapojených  bolo  91  mater-
ských,  základných  a  stredných 
škôl.  Certifikát  a  vlajku  získali 
školy,  ktoré  realizovali  množ-
stvo  praktických  aktivít  s  cie-
ľom ochrany a tvorby životného 
prostredia a splnili certifikačné 
podmienky.

Slávnostnej  certifikácie  sa 
zúčastnilo viac ako 150 zástup-
cov škôl, miest, obcí a mimo-
vládnych organizácií. Hostiaca 

Zelená  škola  T.  J.  Moussona 
predstavila  účastníkom  svoj 
program  a  aktivity.  Nechýbal 
ani  kultúrny  program,  exkur-
zia  do  pralesa  a  sprievodné 
workshopy.  Spoluorganizáto-
rom podujatia bolo mesto Mi-
chalovce  a  vyššie  spomínaná 
škola.

Jedným  z  cieľov  programu 
Zelená  škola  je  zvýšiť  vplyv 
školy  na  životné  prostredie 
a dosiahnuť,  aby  sa  škola  stala 
iniciátorom pozitívnych zmien 
vo svojej komunite. Škola, kto-
rá  sa  uchádza  o  titul,  by  mala 
dať  svojim  žiakom  možnosť 
získavať  vedomosti  učením 
sa  zážitkom,  tráviť  viac  času 
v  prírode,  naučiť  sa  ju  vnímať 
a chrániť ju. 

Do  programu  Eco-Schools 
je  globálne  v  súčasnosti  zapo-
jených vyše 27  tisíc  škôl zo 44 
krajín. 

Radoslav Plánička

„zelené školy“ majú 
certifikáty

Deti a učiteľky z Materskej školy na Vajanského ulici netrpezlivo čakali 
na  rozfúkaný  jesenný deň, ktorý predsa  len prišiel. Farebné  šarkany, 
ktoré si deti doniesli ale aj vyrobili spolu s rodičmi, lietali a vlnili chvos-
tmi v našej veľkej školskej záhrade. Všetci sme sa tešili z vydarenej škol-
skej šarkaniády.                                                                   K. Chocholová

Základná škola na Krymskej 
ulici je veľmi úspešná v realizá-
cii projektov financovaných rôz-
nymi  nadáciami.  Zadávateľom 
grantu  bola  tentoraz  Nadácia 
VÚB.  Žiadosť  o  grant  vypraco-
val riaditeľ školy Mgr. J. Porvaz. 

Názov projektu je Relaxačno 
–  posilňovacie  štúdio  a  celková 
výška  požadovaných  i  schvále-
ných  finančných  prostriedkov 
bola 1795 eur. 

Cieľom  spomínaného  pro-
jektu  bolo  pestovať  pozitívny 
vzťah k relaxačno – pohybovým 
aktivitám.  Hlavným  dôvodom 
pre  zriadenie  štúdia  však  bola 
snaha  viesť  žiakov  k  pohybovej 
aktivite  a  zdravému  telesnému 
i duševnému rozvoju.

Základnú  školu  navštevuje 
asi  päťsto  žiakov  z  Michaloviec 
i  okolia.  Škola  má  veľkú  i  ma-
lú  telocvičňu,  atletickú  dráhu, 
hádzanárske  i  polyfunkčné  ih-
risko.  Má  dlhoročnú  športovú 
tradíciu  v  oblasti  kolektívnych 
športov  a  atletiky.  Umiestnenia 
v  okresných,  krajských  i  celo-
slovenských  súťažiach  sú  dôka-

zom  toho,  že  športová  príprava 
je  jednou  z  priorít  výchovno-
vzdelávacieho  procesu  VII.  zá-
kladnej školy na Krymskej ulici 
v Michalovciach.

Metóda  čiastočnej  i  celkovej 
relaxácie,  metóda  samovníma-
nia, kalanetika, pilates, kondičné 
i posilňovacie cvičenia, cvičenia 
s fit-loptou, s plnou loptou, čin-
kami  či  cvičenie  na  rebrinách, 
budú  istotne  lákadlom  pre  kaž-
dého,  lebo  tu  bude  možnosť 
zlepšiť si svoju fyzickú kondíciu.

Relaxačno  –  posilňovacie 
štúdio poskytne priestor na od-
dych  a  regeneráciu.  Jeho  pred-
nosťou  bude  aj  to,  že  prispeje 
k zmysluplného využívania voľ-
ného času, rozvoju pohybových 
schopností a pestovaniu zdravé-
ho životného štýlu.

Štúdio je v prevádzke 
od septembra. i vy sa môžete 
informovať a prísť k nám zacvi-
čiť si. Pre širokú verejnosť bude 
štúdio otvorené raz týždenne.

Príďte k nám. budete vítaní 
všetci, ktorí chcete urobiť niečo 
pre svoje zdravie.                 A.B.

relaxačné štúdio

Dňa 3. novembra 2009 
uplynú tri roky od smrti drahého 

manžela, otca a dedka 

JáNa KoNtrU 

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

smútiaca rodina

P o ď a k o v a n i e
Dňa 10. októbra 2009 

nás navždy opustil milovaný syn a brat
 

adriáN tÓth
 

Týmto chceme poďakovať všetkým 
príbuzným a známym, ktorí ho prišli 
vyprevadiť na jeho poslednej ceste. 

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

rodičia a brat

 Jednou  z  najdôležitejších 
vecí k dobrému a dlhému životu 
je zdravá výživa, na ktorú sa čas-
to zabúda. Žiaci  IV. ZŠ si preto 
pripomenuli  16.  október  -  Sve-
tový  deň  zdravej  výživy  netra-
dične a veľmi zaujímavo.

Pani učiteľky pre nich pripra-
vili netradičné dopoludnie plné 
súťaží, zábavy, tanca, ale hlavne 
plné zdravého jedla a vitamínov. 
Triedy súťažili v triedení ovocia, 
zeleniny,  prenášaní  „melónov“, 
prejdení  vitamínovej  cesty  so 
zaviazanými očami...

Žiakov súťaže pobavili a od-
menou pre všetkých boli zdravé 
chlebíky  natreté  výbornou  ry-
bacou  a  tvarohovou  nátierkou 
a ozdobené čerstvou zeleninou. 
Všetko  ešte  zajedli  čerstvým 
ovocím.

Cieľom tohto podujatia bolo 
priblížiť  žiakom  zdravú  výživu, 
ale  tiež  spomenúť  si  na  množ-
stvo hladujúcich detí vo svete. 

Víziou tohto sviatku je žiť vo 
svete, kde má každý čo jesť a to 
každý deň!

Mgr. Beáta Šebestová

svetový deň potravín

Sme  v  mesiaci  novem-
ber.  Tento  nie  je  len  jesenným 
mesiacom,  ale  aj  mesiacom, 
v  ktorom  si  osobitným  spô-
sobom  spomíname  na  našich 
zosnulých.  Zdá  sa,  že  nepôjde 
o  náhodu,  keď  táto  spomienka 
pripadá  na  jesenné  dni.  V  nej 
možno vnímať určitú  symboli-
ku rýchlej pominuteľnosti všet-
kého,  čo  je  časné.  Ak  patríme 
medzi tých, ktorí vedia byť vní-
maví a určitým spôsobom vedia 
žasnúť  nad  okolitým  svetom, 
potom  spomínanú  symboliku 
pominuteľnosti  je  možné  zre-
teľne vyčítať aj z prírody. Lístie 
na stromoch, ktoré mení fareb-
nosť,  napokon  vyschne  a  opa-
dá.  Dáva  tak  priestor  pre  nové 
lístie.  V  týchto  premenách  je 

symbolika  života  i  smrti  záro-
veň. Ak v nasledujúcich dňoch 
navštívime  hroby  našich  blíz-
kych,  majme  na  mysli  symbo-
liku premeny, ktorá nech v nás 
nevyvolá pocity smútku a bez-
nádeje. Naopak, nech v nás nez-
hasína  nádej,  ktorá  je  rozliata 
v každom ľudskom srdci. Smrť 
nie je koniec života, ktorý tu bol 
a zrazu nie je... Smrť je priestor 
pre život v plnosti. Teda s tými, 
ktorí  nás  predišli  do  večnosti, 
môžeme vytvárať spoločenstvo. 
Táto  spomienka  na  zosnulých 
nie je stretnutie s „chladom ná-
hrobného  kameňa“.  Je  to  mož-
nosť prostredníctvom modlitby 
vytvoriť  spoločenstvo  s  tými, 
ktorých máme radi.

  Ivana Mochorovská

spomienka na zosnulých

vítame medzi nami našich najmenších:

Michal Mika 
Peter Kozenčák

Dominika Ivanková
Peter Hrubý     
Oliver Hirko

Sophia Matejová
Stela Šutáková
Erik Hospodár

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 25. októbra 2009 

sa dožil 73. narodenín úžasný človek s veľkým srdcom 

JUraJ  KiCa 
z Vyšných Remet 

Ďakujeme za spoločne prežité láskavé roky a tešíme sa na ďalšie.              
blahoželá manželka, dcéry Iveta a Mária 

a syn Juraj s rodinami
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dva tÝždne v šPorte
basketbal

1.bK-d – tydaM KoŠiCe
I. liga žien – 4. kolo, 31. 10. 2009, 9. 00 hod.

1.bK-d – rUŽoMberoK
I. liga junioriek – 7. kolo, 8. 11. 2009, 8. 30 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

1. bK – SlovaN orol levoČa
I.liga mužov – 6. kolo, 7. 11. 2009, 16. 00 hod.

1. bK – bK 99 PreŠov
Extraliga juniorov – 9. kolo, 7. 11. 2009, 18. 15 hod.

1. bK – tydaM UPJŠ KoŠiCe
Extraliga juniorov – 10. kolo, 8. 11. 2009, 10. 30 hod.

1. bK - bKM legato Svit
I. liga mužov – 7. kolo, 8. 11. 2009, 13. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

Futbal
MFK ZeMPlÍN – daC 1904 dUNaJSKá Streda

I. liga S/MD – 15. kolo, 31. 10. 2009, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFK ZeMPlÍN – MFK rUŽoMberoK b
7. 11. 2009, 13. 30 hod.
I. liga mužov - 16. kolo

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

hádzaná
hK iUveNta – lUbiN

Pohár víťazov pohárov – 3. kolo, 31. 10. 2009, 18. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

haK – ŠKP bratiSlava
I. LSD – 10. kolo, 7. 11. 2009, 14. 30 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

hK iUveNta – hK JUNior MoČeNoK
I. LSD – 9. kolo, 7. 11. 2009, 13. 00 hod.

hK iUveNta – hK Slávia SereĎ
I. LMD – 9. kolo, 7. 11. 2009, 15. 00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893 

ĽadovÝ hokej
hK dUKla – ŠhK 37 PieŠŤaNy

I. liga mužov – 17. kolo, 30. 10. 2009, 18. 00 hod.

hK MládeŽ – PreŠov
I. LS/MŽ – 9. kolo, 31. 10. 2009, 9. 00 hod. a 11. 30 hod.

hK MládeŽ – MhK KeŽMaroK
I. dorastenecká liga, 1. 11. 2009, 10. 30 hod.

hK dUKla – hK 95 PovaŽSKá byStriCa
I. liga mužov – 20.kolo, 8. 11. 2009, 17. 00 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

soFttenis
o Pohár PriMátora MeSta MiChalovCe

II. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
2. a 3. kolo, 3. 11. – 12. 11. 2009

šach
ŠaK ZeMPlÍN – tatraN PreŠov

II. liga mužov sk. D – 3. kolo
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0903105090

volejbal
o Pohár PriMátora MeSta MiChalovCe

II. ročník mestskej volejbalovej ligy chlapcov a dievčat SŠ 
1. a 2. kolo dievčat, 3. a 4. kolo chlapcov 3. – 12. 11. 2009

turistika
výStUP Na KoJŠovSKú hoľU

7. 11. 2009, 7. 30 hod.
Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905550243

Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

Nezávislý kandidát na poslanca do zastupite stva KSK

Vzdelanie v regióne

Vysokoškolský u ite , 40 rokov

60

 - základ budúcnosti

Ako poslanec okresu Michalovce budem v zastupite stve 
Košického samosprávneho kraja podporova  predovšetkým 
 eto priority:

1. Podpora a rozvoj vzdelávania po materiálnej i obsahovej 
stráne. Na stredných školách h ada  možnos   zavádzania 
nových odborov v súlade s potrebami praxe.

2. Vytváranie nových pracovných miest v súvislos
s využi  m obnovite ných zdrojov energie – produkcia 
biomasy ako cie  Európskej únie, SR a regiónu.

3. Dostavba nového bloku Nemocnice Štefana Kukuru 
v Michalovciach s cie om poskytovania adekvátnej 
odbornej zdravotníckej starostlivos   pre ob anov okresu 
Michalovce a jeho spádovej oblas  .

4. Odstránenie environmentálnych zá aží – najmä úprava 
Zemplínskej šíravy a Laborca ako prvý predpoklad alšieho
rozvoja cestovného ruchu.

5. Rozvoj cestovného ruchu na Zemplínskej šírave
s cie om regenerácie a oddychu ob anov ako aj rozvoja 
podnikate ských ak  vít.

6. Zlepšenie starostlivos   o sociálne slabších ob anov
a seniorov vytváraním lepších podmienok pre ich život.

„Svet, ktorý sme vytvorili ako výsledok nášho doterajšieho 
myslenia má problémy, ktoré nemôžu by  vyriešené, pokia
budeme myslie  rovnakým spôsobom, ako ke  sme ho vytvárali 
- zme me to!“

stricik@szm.sk

malý oznamovateľ
Ponuka práce

•  Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu pap-
lónov a vankúšov na počkanie. Sypkovina 100% kvalita. Odvoz 
a dovoz v rámci mesta zdarma.

   0915 325381, 056/64 97 735

kúpa- predaj- prenájom
•  Prenajmem espresso a klubové priestory v centre Humenného, 

oproti VÚB.  0905 515094
•  Prenajmem garáž na Špitálskej ulici.  0903 492877
•  Darujem krásne šteniatka labradora.  0907 931724
•  Predám lacno kovovú garážovú bránu.  0905 837436
•  Dáme do prenájmu 50 m2 nebytového priestoru v suteréne škol-

ského internátu, Kapušianska 6, Michalovce.  0903 595295
•  Predám  2-izbový  tehlový  byt  v  Michalovciach  na  Markušovej 

ulici. Byt je po rekonštrukcii s vlastným kúrením cez kotol. Cena 
38 000 €. Pri rýchlom jednaní možná dohoda. Kontaktovať do 
20.00 hod.  0907 204995

rôzne
•  Deti (v pokročilom veku) a ich rodičia z bývalej Rázusovej ulice. 

Ak máte záujem stretnúť sa a zaspomínať na úžasné roky mla-
dosti, zavolajte do 15. novembra na  056/64 22 510.

  Marika Baloghová - Stankovská

Mestský futbalový klub
MFK ZEMPLÍn MICHaLoVCE a.s.

Hviezdoslavova 5

Prijme 

pracovníka na pozíciu
správa a údržba 

futbalového štadióna

Požadujeme: 
stredoškolské vzdelanie, vod. pre-
ukaz B, C, vítaná prax v odbore 
správa a údržba budov a športových 
plôch (trávnaté ihriská), záujem 
o prácu a pozitívny vzťah k športové-
mu dianiu, samostatnosť, zmysel pre 
zodpovednosť

V prípade záujmu volajte t.č.: 
056-6882325 alebo 0915840405 
Mgr. Ščobik a dohodnite si osob-
né stretnutie.

vypisuje výberové konanie na funkcie:

finančný poradca, finančný manažér
pre oblasti MICHALOVCE, HUMENNÉ, SOBRANCE, KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 
Požadujeme:  -  minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
                          -  cieľavedomosť, komunikatívnosť, flexibilitu
                          -  schopnosť vytvorenia a vedenia tímu
                          -  práca vo finančníctve alebo v priamom predaji je výhodou
 
Ponúkame:   -  perspektívnu prácu v renomovanej a stabilnej finančnej spoločnosti
                          -  možnosť kariérneho  a profesionálneho rastu
                          -  nadpriemerný a motivujúci finančný príjem
                          -  profesionálne bezplatné zaškolenie
                          -  vysokú profesionalizáciu v oblasti financií ako je: stavebné sporenie, úverové produkty,
   finančné produkty s krátkou dobou viazanosti, životné poistenie, investičné životné poistenie,  
  neživotné poistenie, poistenie motorových vozidiel 
Žiadosti a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Agentúrne riaditeľstvo, 
Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, mail: jkridla@wustenrot.sk, tel.: 0915762505, 057/7757583, fax: 057/7883780

nástu
p:

 októ
ber –

 november 2
009 !!! nečakajte, že práca príde 

za Vami - Vy príďte za ňou !!!

mesto  michalovce, mestský úrad, námestie osloboditeľov 30 
ponúka

nA predAj bYT 
do osobného vlastníctva formou dražby v zmysle VZN MsZ Micha-

lovce č. 59/2001 o predaji bytov a príslušenstva bytu.

Dražba sa uskutoční 12. novembra 2009 (štvrtok) o 14,00 hod. v budo-
ve Mestského úradu v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, miest-
nosť č. 214, 1.poschodie.
Predmet dražby: Dvojizbový byt č. 2 na 6. poschodí s príslušenstvom, v by-
tovom  dome  D  1,súpisné  číslo  1323,  orientačné  číslo  27,  na  parcele  KN 
3923/1 s podielom na pozemku na Ulici J. Murgaša v Michalovciach.
Vyvolávacia cena: 13 500 €. Dražobná zábezpeka: 1 350 €. 
Termín obhliadky: 3. 11. 2009 (utorok) o 10.00 hod. 
Poplatok za účasť na dražbe: 1,70 €.
Spôsob  zloženia  dražobnej  zábezpeky:  DEXIA,  a.s.  Michalovce,  č.ú.: 
4204223001/5600 alebo v pokladni MsÚ (dv. č. 113) 
v termíne do 12. 11. 2009, minimálne 30 minút pred konaním dražby. 
Bližšie informácie na Mestskom úrade v Michalovciach - odbore hospodárenia 
s majetkom (budova Obvodného úradu v Michalovciach), Nám. slobody 1, dv. č. 
72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

mesto  michalovce, mestský úrad, námestie osloboditeľov 30 
vyhlasuje

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 v znení neskorších zmien a doplnkov

oBCHoDnÚ VEREJnÚ SÚŤaŽ na oDPREDaJ
pozemku p.C-KN č. 58/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 578 m2, ve-
denom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorý je vo vlastníctve mesta Michalovce a je 
určený na individuálnu bytovú výstavbu na Ul. grófa A. Sztárayho 

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky 
VOS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 11. novembra 2009 (streda) 
do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením: „ Stavebný pozemok IBV Kerta - NEOTVÁRAŤ „. Za-
čiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 5. 11. 2009, v čase od 10,00 - 10,15 hod so stret-
nutím na Mestskom úrade - odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce, kance-
lária č. 281 (budova obvodného úradu, 2. poschodie, nová časť). Podmienky vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza 
vo vstupnom vestibulu mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli, 
na internetovej stránke mesta a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

mesto  michalovce, mestský úrad, námestie osloboditeľov 30
a

zekon, a.s., štefana tučeka �3, michalovce
vyhlasujú

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov

obchodnú verejnú súŤaž na odPredaj:

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

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky VOS, 
je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 11. novembra 2009 ( streda ) do 
12,00 hod. v zalepenej obálke s označením:„ UBYTOVŇA ZEKON - NEOTVÁRAŤ „
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 05.11.2009, v čase od 8,00 - 8,15 hod. so stretnutím 
na Mestskom úrade - odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce  kancelária č. 281 ( 
budova bývalého OÚ, 2. poschodie, nová časť ).   Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú 
v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule 
mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli, na internetovej stránke mesta a 
informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.


