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mesto ocení výnimočné
činy za rok 2010
Mestskí poslanci schválili na svojom ostatnom rokovaní návrhy na udelenie titulu Čin
roka 2010. Ocenenie udeľuje samospráva jednotlivcom a kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v oblasti humanizmu, kultúry, architektúry,
školstva, športu a zdravotníctva.
Návrhy mohli podávať občania, stavovské profesné organizácie, poslanci, primátor a mimovládne organizácie najneskôr
do 31. decembra. Titul je možné
v zmysle štatútu mesta udeliť najviac trom jednotlivcom a trom
kolektívom v jednom roku
a v jednej oblasti. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli
o udelení titulu Čin roka 2010 pre
týchto jednotlivcov a kolektívy:
V oblasti humanizmu
Martin Segľa
za záchranu života spoluhráča
v majstrovskom zápase. Martin
Segeľa je členom HK Dukla Michalovce. V súťažnom ročníku
2009/2010 v zápase 38. kola prvej ligy mužov medzi HK Dukla
Michalovce - HC 46 Bardejov
došlo za domácou bránou k nepríjemnému momentu, po ktorom útočník Bardejova narazil
na mantinel domáceho obrancu
Petra Krecháča. Ten chrbtom
k mantinelu doň nekontrolovane narazil hlavou a krkom, ostal
nehybne ležať na ľadovej ploche
a stratil vedomie. Ako prví sa
k zranenému rozbehli spoluhráči Marek Náhlik a Martin Segľa,
ktorí nestratili duchaprítomnosť,
zabránili zapadnutiu jazyka a začali zraneného spoluhráča preberať z bezvedomia do príchodu
lekára na hraciu plochu.

V oblasti kultúry
Zuzana Bubáková
Zuzana Bubáková je autorkou
myšlienky vytvorenia slovenského
rekordu zhotovením erbu mesta Michalovce z PET vrchnákov.
Uvedené akcia bola ňou riadená
a za účinnej spolupráce s Mestom,
pedagogickými kolegami a žiakmi michalovských základných
a stredných škôl zrealizovaná. Toto
podujatie bolo pripomenutím si
66. výročia oslobodenia mesta.
Mgr. Mikuláš Jáger
za Mgr. Jáger je spoluautorom
publikácie Michalovce – návraty
v čase, ktorá bola vydaná v roku
2010. Publikácia v dvoch desiatkach príbehov podrobne zachytáva históriu mesta Michalovce,
jeho osobnosti a epizódy z dejín
Michaloviec. Veľmi úzko nadväzuje na rozsiahle dielo vydané
v roku 2007 Dejiny Michaloviec,
ktorého odborným redaktorom
bol Mgr. Mikuláš Jáger.
Súbor Slniečko
za dosiahnuté úspechy v oblasti
tanca. V uplynulom roku Slniečko
získalo tieto vzácne víťazstvá: Majstrovstvá Slovenska v country tancoch - Žarnovica 2010 v kategórii
Country show - starší žiaci - 1.
miesto, v kategórii Western – starší
žiaci – 1. miesto, v kategórii Country show – mladší žiaci – 1. miesto,
v kategórii Line Dance – starší

žiaci – 3. miesto, Cenu poroty
za najväčší tanečný záber v jednej
choreografii. Súbor Slniečko bol
usporiadateľom 2. ročníka celoslovenského detského festivalu
tanca Diaľavy v Michalovciach,
kde získal dve prvé a jedno
druhé miesto. Detský tanečný
súbor Slniečko pracuje pri ZŠ od
roku 1980. Počas svojej 30-ročnej
histórie vychoval tisíce tanečníkov a je známy nielen doma, ale
svoje tanečné umenie prezentuje
aj na medzinárodnej scéne.
V oblasti
architektúry
Ing. Slavomír Kelemen
projektant SK DESIGN a ARGO Snina za stavbu roka – Rekonštrukcia hotela Mousson
Ing. arch. Jozef Peley
projektant v spolupráci s firmou Ing. Anton Pavúk za stavbu
roka – Futbalový štadión mesta
Michalovce – rekonštrukcia štadióna, 3. etapa
Ing. arch. Peter Styk
v spolupráci s JAHN Development & Consulting, s.r.o
a ARCHITEKTS & ENGINEERS Bratislava za stavbu roka –
Obchodné centrum Michalovce,
Sobranská cesta, II. etapa
V oblasti školstva
PhDr. Anna Kaputová
za dlhodobo dosahované vynipokračovanie na 2. strane

Dar pre novorodencov
Tri nové prístroje na monitorovanie dychu detí odovzdala riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch novorodeneckému oddeleniu michalovskej nemocnice. Monitory dychu sú jedinou dokonalou prevenciou syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS).
Syndróm náhleho úmrtia detí
je diagnóza, ktorú lekári stanovia,
žiaľ, až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj celkom zdravých
detí zastavením dychu
počas spánku, a to bez
akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Darované monitory dychu zachytávajú nepravidelnosti
alebo úplné zastavenie
dýchania u dojčiat. Ide
o prístroj so snímačom
a dvomi platňami. Platne sa dávajú pod matrac,
ktorý môže byť hrubý až
15 cm. Pri plytkom dýchaní alebo pri jeho zastavení sa
spustí svetelný a zvukový alarm.
Primárka novorodeneckého
oddelenia MUDr. Mária Vaľová

prijala dar s veľkým poďakovaním. Aj keď nemocnica vlastnila
doteraz päť takýchto pomocníkov, prístrojov je stále málo.

Nadácia Križovatka s finančnou pomocou sponzorov nakupuje monitorovacie prístroje,
a tieto potom daruje novorode-

AKTUALITY

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú,
že v dňoch 26. 3. a 27. 3. 2011
bude

kúpalisko a sauna zatvorené
z dôvodu výmeny vody v bazéne

neckým oddeleniam na celom
Slovensku. Zapožičiava ich aj rodičom na domáce použitie. Doposiaľ táto nadácia podporila 47
nemocníc na celom Slovensku a vybavili ich spolu 362 kusmi monitorov
dychu. Cieľom projektu
nadácie je zabezpečiť bezpečný spánok každému
bábätku na novorodeneckých oddeleniach, ako aj
v domácom prostredí.
Nadácia Križovatka
vznikla ako mimovládna nezisková organizácia za účelom pomoci
deťom ohrozených SIDS a ako
jediná v Slovenskej republike sa
touto problematikou zaoberá.
ivpa

Odovzdávanie ocenení – michalovského Pegasa sa uskutoční 25. marca vo veľkej sále MsKS v programe To
najlepšie, čo v meste Michalovce máme.

Rokovanie Pozvánka na zhromaždenia
mestskej obyvateľov mesta
rady
V zasadačke Mestského úradu v Michalovciach
sa v utorok 15. marca 2011
uskutočnilo zasadnutie Mestskej rady Michalovce s týmto
programom rokovania: návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o pešej zóne v meste Michalovce
predkladala Ing. Anna Mrázová, návrh rozdelenia finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho športu
pre rok 2011 predkladala Ing.
Katarína Poláková, majetkoprávne záležitosti predkladal Ing. Jozef Doležal, prenájom majetku vo vlastníctve
Mesta Michalovce predkladal
MUDr. Benjamín Bančej,
informatívnu správu o výsledku riadnej inventarizácie
majetku mesta k 31. 12. 2010
predkladal Ing. Zdenko Vasiľ,
Kroniku mesta Michalovce
– ročný zápis 2008 predkladala Mgr. Natália Slaninková.
Záver patril diskusii.
nč

V dňoch 6. – 15. apríla 2011 vždy o 17.00 hod. sa v meste Michalovce budú konať zhromaždenia obyvateľov mesta. Uskutočnia
sa v jednotlivých volebných obvodoch podľa spracovaného harmonogramu v každom zo šiestich obvodov samostatne.

Vo volebnom obvode č. VI. – Ul.
vrbovská a kapušianska, Ul. močarianska a Ul. topolianska sa uskutočnia samostatne v každej časti.
Hlavným bodom programu
bude predstavenie Programu rozvoja mesta na roky 2011 – 2014
a diskusia občanov a volených predstaviteľov mesta smerujúca k aktuálnym problémom mesta a jeho
občanov. Zhromaždení sa zúčastnia poslanci zvolení v jednotlivých
volebných obvodoch, primátor
mesta, zástupca primátora mesta,
prednosta MsÚ, zástupca prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľ Služby mesta Michalovce, s.r.o.

riaditeľka MsKS, riaditeľka TV
Mistral, riaditeľ TaZS Michalovce,
riaditeľ Domspráv s.r.o. Michalovce ako správca bytového fondu
mesta alebo ním poverený konateľ
spoločnosti, náčelník Mestskej polície Michalovce, pracovníci MsÚ
podľa určenia primátorom mesta
a zapisovateľ volebného obvodu.
Zároveň budú prizvaní aj
zástupcovia OSBD Michalovce
a Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Michalovce.
Veríme, že svojou aktívnou
účasťou na týchto stretnutiach
prispejete k rozvoju mesta Michalovce.

Dátum
6. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.

Miestnosť
zas. MsKS – malá zasadačka
III. ZŠ, Moskovská 5
SOŠT, Kapušianska 4
IV. ZŠ, Komenského 1
SOŠT, Partizánska 1
Močarianska č. 119-bývalá MŠ
I. ZŠ, T.J.Moussona
TOPO-life, Topolianska 168

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby
oznamujú,
že v dňoch 21. 3. – 29. 4. 2011
budú v meste Michalovce rozmiestnené

Veľkoobjemové kontajnery
na obvyklých miestach
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK
vyvážané pravidelne dvakrát týždenne,
a to v pondelok a piatok.

Volebný obvod
I. - Centrum
II. - Východ
VI. - Kapušianska, Vrbovská
III. - Juh
V. - Stráňany
VI. - Močarianska
IV. - Západ, Sever
VI. - Topolianska

AKTUALITY
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

oznamuje, že v rámci Týždňa slovenských knižníc
28. marca – 3. apríla 2011
bude

amnestia na všetky upomienky
(možnosť oneskoreného vrátenia vypožičanej literatúry
bez zaplatenia pokuty)

zápis nových čitateľov
a obnovenie členstva bez poplatku

Predstavujeme komisie MsZ

Komisia sociálnych
vecí a rodiny
V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti komisií mestského zastupiteľstva komisiou sociálnych
vecí a rodiny.

Komisia vypracováva stanoviská k zásadným materiálom
predkladaným mestskej rade
a mestskému zastupiteľstvu
v oblasti sociálnych vecí a rodiny, predkladá návrhy a podnety
mestskému zastupiteľstvu na riešenie jednotlivých otázok života
mesta v oblasti sociálnych vecí
a rodiny, sleduje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva a dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení mesta v oblasti soc.
vecí a rodiny, prejednáva návrhy
na rozdelenie a využitie FP z položky grant pre sociálnu oblasť
a grant pre oblasť cirkví a rokuje
o návrhoch na Čin roka.
V oblasti sociálnych vecí komisia prejednáva činnosť zariadení sociálnych služieb, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu na úseku
sociálnych vecí a k návrhu na menovanie a odvolanie riaditeľa zariadenia pre seniorov, prejednáva
a vyjadruje sa k návrhu na poskytovanie sociálnych dávok z rozpočtu mesta. Komisia prerokúva

a vyjadruje sa k sociálnym službám, k návrhom na zriaďovanie
a zrušovanie zariadení sociálnych
služieb na území mesta, prejednáva činnosť opatrovateľskej služby
a vyjadruje sa k jej poskytovaniu
a poskytovaniu prepravnej služby, prerokúva a prijíma stanovisko k návrhu VZN z oblasti sociálnych vecí a rodiny.
V oblasti zdravotníctva komisia prejednáva informácie o činnosti zdravotníckych zariadení
pôsobiacich v meste a vyjadruje
sa k zriaďovaniu ambulancií
v zariadeniach soc. služieb, ktorých zriaďovateľom je Mesto.
Pre volebné obdobie 20112014 je komisia 9-členná a jej
členmi sú: MUDr. Ľubomír Rohoň – predseda, Mgr. Ján Eštok,
MUDr. Štefan Lipčák, MUDr.
Ján Paľovčík, MUDr. Tibor
Prunyi, Mgr. Ladislav Horváth,
MUDr. Gabriela Pradová, Darina Prokopová, RSDr. Agnesa
Repovská a zapisovateľka Ing.
Valéria Bujdošová.

Mesto udelí titul Čin roka 2010
pokračovanie z 1. strany
kajúce výsledky so žiakmi v oblasti
ruského jazyka. Dr. Kaputová je
učiteľka ruského jazyka a etickej
výchovy s 26-ročnou praxou. V roku 2010 jej žiaci získali ocenenia:
v olympiáde v ruskom jazyku
– krajské kolo 2-krát prvé miesto,
2-krát druhé miesto, celoštátna
úroveň 1-krát prvé miesto, 1-krát
druhé miesto, 1-krát tretie miesto, v
súťaži Ruské slovo viacero prvých,
druhých aj tretích miest na krajskej
aj celoštátnej úrovni. A. Kaputová
je poverená organizáciou krajského kola olympiády v ruskom jazyku pre základné i stredné školy a už
dlhé roky je členkou celoslovenskej
komisie olympiády v ruskom jazyku a súťaže Ars Poetika.
V oblasti športu
Pavol Gaško
za výnimočné športové výsledky. Pavol Gaško je členom Steel
Trans kickboxing klubu Košice.
V roku 2010 dosiahol vynikajúce výsledky v kickboxingu, keď
na majstrovstvách sveta juniorov
a kadetov v Srbsku sa v septembri
2010 stal majstrom sveta juniorov
a kadetov do 69 kg. Okrem tohto
historického úspechu sa na majstrovstvách Slovenskej republiky
konaných 16. mája 2010 stal vicemajstrom Slovenska. Je zanieteným športovcom podávajúcim
vysoké športové výkony.
Štefan Mazúr
za výnimočné športové výsledky. Štefan Mazúr je dorastencom šachového klubu Zemplín
Michalovce, člen družstva mužov
na 1. šachovnici, ktoré v súťažnom
ročníku 2009/2010 vyhralo I. ligu

sk. Východ a postúpilo do extraligy mužov. Mimo tohto historického úspechu získal: 1. miesto
na majstrovstvách SR v kategórii
dorastu, 1. miesto na Open v Ružomberku, 2. miesto na Medzinárodnom turnaji Zemplínska veža,
2. miesto na Medzinárodnom
veľmajstrovskom turnaji v Srbsku, 12. miesto na Majstrovstvách
sveta jednotlivcov v Grécku v kategórii do 18 rokov za účasti 109
pretekárov. Na Kongrese svetovej
šachovej federácie FIDE v Nórsku bol udelený titul IM – Internacional master.
Mgr. Gerhard Puchír
za dosahované výsledky so
žiakmi v oblasti športu. Mgr.
Puchír je učiteľ telesnej výchovy
s 15-ročnou praxou a s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi. V roku 2010 získal so žiakmi
21-krát prvé miesto v mestských
súťažiach, 8-krát prvé miesto
v okresných súťažiach a 6-krát
prvé až tretie miesto v krajských
súťažiach. Stal sa zakladateľom
florbalového klubu v meste Michalovce a tým dal vznik tradícii
florbalu v rámci okresu.
Družstvo žien
HK Iuventa Michalovce
za dosiahnuté športové výsledky. Družstvo žien HK Iuventa Michalovce v uplynulom
súťažnom ročníku 2009/2010
v rámci Slovenska skončilo na 2.
mieste, v tomto súťažnom ročníku 2010/2011 je v medzinárodnej česko-slovenskej interligovej
súťaži WHIL zatiaľ na 2. mieste,
víťaz Slovenského pohára pre
súťažný ročník 2010/2011.

Rodina prof. Hlaváča
Valné zhromaždenie rodiny
prof. Hlaváča sa konalo 3. marca
2011 v chráme saleziánov. Celá
akcia sa začala svätou omšou,
ktorú celebroval emiratný arcibiskup – Alojz Tkáč – spolu
s ostatnými kňazmi.
Po svätej omši si rodina prof.
Hlaváča vypočula správy o činnosti, o hospodárení a revíznu
správu. Po ich vypočutí v diskusii
vystúpili MUDr. Duda, MVDr.
Bindas, p. Mocáková a zástupca
z Hermanoviec (prišlo ich 14).
Zvlášť precízny a dojímavý bol
príspevok MVDr. Bindasa, ktorý v ňom opísal stretnutia s prof.
Hlaváčom na škole a v jeho malom
byte v nemocnici. Dojímavá bola
rozlúčka s prof. Hlaváčom na železničnej stanici v Michalovciach,
keď musel opustiť Michalovce.
Celú akciu kultúrnou vložkou

na začiatku a na záver spestril
spevácky súbor prof. Hlaváča.
Okrem nich tri piesne zaspievali
skauti z Hermanoviec.
Cena prof. Hlaváča bola udelená emirátnemu arcibiskupovi
Tkáčovi, ktorý pri poďakovaní
nezabudol povedať, že v jeho
rodisku bolo veľa Tkáčovcov
a každý mal ešte svoje prímenie
a ich prímenie bolo Hlaváč.
Po skončení valného zhromaždenia bolo priateľské posedenie s pohostením. Celé podujatie
malo príjemný priebeh. No čakalo
sa, že svojou prítomnosťou poctia
toto podujatie predstavitelia mesta, Gymnázia P. Horova a predstavitelia z farského kostola.
Poďakovanie patrí farárom saleziánov a predsedníctvu rodiny
prof. Hlaváča Mgr. Zenklerovi.
J. G.

Havrani v meste

Vo viacerých mestách Slovenska sa v súčasnosti zaoberajú
problematikou hniezdenia havranov v intravilánoch. Ideálnym
miestom pre hniezdenie havranov sa stali mestské parky. Husté
koruny starších, neošetrovaných
stromov v parkoch poskytujú
dobré podmienky pre stavbu
nových hniezd. Pričom „stavebný materiál“ t.j. suché konáre a lístie je priamo na mieste
v parku. A taktiež nedôslednosť
pri nakladaní s tuhým komunálnym odpadom v kontajneroch
na sídliskách, zaručuje havranom ľahký prístup k potrave.
V Michalovciach je najväčšia kolónia havranov sústredená
v Parku mieru pri Ulici kpt. Nálepku. Park bol pred niekoľkými rokmi komplexne revitalizovaný. Aby
mohol plniť svoju hlavnú úlohu,
byť miestom oddychu, relaxu a pokojného posedenia, bolo potrebné
začať s redukciou množstva havranov v ňom. Po troch rokoch aktivít
odbornej firmy je už vidno pozitívne výsledky. Znížil sa počet havranov žijúcich v parku a podstatne
bol zredukovaný počet hniezd
na stromoch. To dáva predpoklad,
že v budúcnosti sa vyliahne menej

mláďat, ktoré budú považovať park
za svoj domov. Tieto výsledky boli
dosiahnuté pôsobením zvukových
a optických plašičov.
Členovia komisie životného
prostredia a ochrany verejného
poriadku na svojom marcovom
rokovaní vyhodnotili doterajší
postup mesta v uvedenej problematike kladne. Odporučili naďalej využívať plašiče a začať s mechanickým ošetrovaním stromov
a s čistením parku tak, aby sa
minimalizoval výskyt suchých
konárov používaných pri stavbe
hniezd. Túto úlohu pracovníci
Technických a záhradníckych služieb zabezpečili operatívne. Ďalej
komisia navrhla realizáciu aspoň
troch pilotných chránených stanovíšť nádob na tuhý komunálny
odpad v blízkosti parku na sídlisku Východ. Situáciu by mohla vylepšiť aj novelizácia zákona, ktorý
by na Východnom Slovensku
umožňoval v opodstatnených
prípadoch zhadzovanie hniezd
nielen vo februári, ale aj v marci. Znižovanie počtu havranov je
veľmi zdĺhavý a náročný proces.
Priemerná dĺžka života havranov
je totiž viac ako sto rokov.
Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

Úprimne povedané
Môj zámer vyjadriť slovami
vďaku a úctu zdravotníckemu
personálu Nemocnice Š. Kukuru v Michalovciach, sa formoval
dávnejšie pod vplyvom osobných zážitkov.
Pohľad na jednotlivé objekty nemocnice sídliacej v našom
okresnom meste naozaj nie je
zvonku vábny. Za tými nevábnymi múrmi sa však často skrývajú
obetavé, starostlivé duše lekárov
a sestier. Veď ako ináč ako obetu za hranice vlastného pohodlia
nazvať počínanie primára chirurgického oddelenia MUDr. Kasinca, keď vo svojom vzácnom voľnom čase nedeľného pokoja navštívi niekoľkokrát svoje oddelenie, aby slovom povzbudil, rukou
pohladil pacientov a úprimne sa
informoval o ich zdravotnom
stave? Či to nie je obeta a obrovská dávka empatie zo strany
primára geriatrického oddelenia
MUDr. Potockého, keď okrem

rutinného vyšetrenia pobudne
so starými a často i depresívnymi
pacientmi v družnej komunikácii, aby im priniesol svetlo nádeje
do ich možno posledných chvíľ
na ich pozemskej púti?
Nedá mi nespomenúť aj
Infekčné oddelenie vedené primárom MUDr. Zambom, kde
sa okrem zdravotníckych úkonov a medikamentov v hojnej
miere pribaľuje aj darček navyše – láska, neha a úprimný záujem o váš zdravotný stav.
Málo? Veľa atribútov naraz?
Poviete si, veď úmerná empatia
a erudícia by mala byť súčasťou
profesie lekárov a zdravotníckeho personálu. O tom vieme každý svoje... Preto by som aspoň
niektorých z vás i nás chcela
uistiť, že takýchto nádherných
ľudí naozaj voňajúcich „človečinou“ som našla. V michalovskej nemocnici. Vďaka.
Mgr. Silvia Zubková

Pracovne na úrade práce
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) Michalovce
usporiadal 2. marca pracovné
stretnutie s primátormi miest
a starostami obcí z okresov Michalovce a Sobrance. Účel pracovného stretnutia ozrejmil v úvode
riaditeľ ÚPSVaR Michalovce Ing.
J. Štifel, ktorý vysvetlil, že cieľom
stretnutia je udržiavanie spolupráce so zvolenými zástupcami
miest a obcí.
V prvom tematickom bloku,
ktorý uviedol riaditeľ Odboru
sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR
Ing. L. Cmár, boli účastníkom
stretnutia prezentované informácie týkajúce sa právomocí
obcí najmä pri nároku občana
na rodičovský príspevok, poberanie dávok v hmotnej núdzi
a pri dotáciách, ktoré poskytuje
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR obciam.
Druhý tematický blok, ktorý
sa venoval aktívnym nástrojom
trhu práce otvoril Ing. J. Rauch,
riaditeľ Odboru služieb zamest-

Z vi e r a tk á

nanosti ÚPSVaR Michalovce.
Zamestnanci odboru najprv informovali zástupcov samospráv
o ich kompetenciách pri aktivačnej činnosti vykonávanej evidovanými uchádzačmi o zamestnanie v prospech obce. Užitočnou
informáciou bolo, že občan môže
zostať v evidencii uchádzačov
o zamestnanie aj v prípade vykonávania zárobkovej činnosti, ak
príjem z nej získaný neprekročí
mesačne 136,31 eur. Primátorom
a starostom boli prezentované
nástroje, ktoré môžu využiť pri
zamestnávaní nezamestnaných
občanov. Týka sa to najmä príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na
riešenie následkov mimoriadnej
situácie. Obec môže na šesť mesiacov zamestnať občana, ktorý
je minimálne tri mesiace v evidencii ÚPSVaR na vykonávanie
preventívnych opatrení pred povodňami.
Mgr. Peter Mika

n a

Miško

a d opci u

Miško je milý kríženček jazvečíka.
Túlal sa po uliciach, teraz je už
v dočasnej opatere v Michalovciach. Je zaočkovaný a odčervený.
S fenkami sa znesie dobre, je aktívny, ale prítulný. V prípade záujmu
volajte na toto tel. číslo: 0917 623
625. Viac informácii o psíkoch aj
mačičkách na adopciu nájdete na
stránke www.utulokmi.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora



Pripomenutie si
marcových dní

Marec má veľa priliehavých prívlastkov i významných dní. K najvýznamnejším patrí označenie marca ako mesiaca knihy. Ồsmy marec
je dňom žien, devätnásty mare,c spojený s menom Jozef, nepísaným
sviatkom mužov. Dvadsiaty prvý marec je nielen prvým jarným dňom,
ale aj medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii. Dvadsiaty štvrtý marec svetovým dňom boja proti tuberkulóze, dvadsiaty ôsmy
marec Medzinárodným dňom učiteľov a pedagogických pracovníkov.
Nemali by sme popri toľkých významných pripomenutiach zabudnúť ani na dvadsiaty druhý marec. Je Svetovým dňom vody. Prečo práve
vody, keď stačí otočiť kohútikom vodovodu a máme jej, koľko potrebujeme ? Mnohí už tušia, že to nie je až taká samozrejmosť pri pohľade
na jej spotrebu v domácnosti. Situácia je ešte vážnejšia. Vo svete je voda
doslova strategickou surovinou. Je dôležitá nielen pre život a zdravie
každého človeka. Je limitujúcim faktorom pre celú živú prírodu. Bez
vody sa nezaobídu rastliny a živočíchy. Bez vody nie je možný rozvoj
poľnohospodárstva ani priemyselnej výroby. Dobré hospodárenie s vodou je základným predpokladom prežitia ľudstva.
Ak bez jedla vydržíme niekoľko dní, bez vody je to otázka hodín.
Samotný ľudský organizmus pozostáva z osemdesiatich percent z vody. Dobré hospodárenie s vodou je preto potrebné neustále pripomínať.
Ochrana vodných zdrojov je rovnako dôležitá ako ochrana života.
V ten deň umožňujú niektoré organizácie vyšetrenie hlavne domácich zdrojov vody na prítomnosť rôznych látok. Niektoré sú vo vode
prítomné nad povolené limity a môžu pri dlhodobom používaní spôsobovať zdravotné problémy. Iné organizácie v rámci tohto dňa hľadajú
a čistia prírodné zdroje vody v lesoch a na lúkach. Všetky tieto aktivity je potrebné podporovať. Je nutné chrániť a zachovávať zdroje čistej
vody i pre budúce generácie. Bez čistej a hodnotnej vody nie je život.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

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

Žihadlo

premiéra v piatok, reprízy pondelok
a streda vždy o 18.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

S drakom v erbe
Rytiersku spoločnosť draka,
známu aj ako Dračí rád, založil
v roku 1408 panovník Žigmund
Luxemburský. Prvými členmi
boli panovník, kráľovná a 22 popredných. V stredoveku k jeho
členom patril napríklad aj Stibor
zo Stiboríc – verný a slávny rytier Žigmunda Luxemburského,
pričom v jeho službách pôsobil
aj rytier Albert z Michaloviec.
Ako sa teda drak dostal
do erbu rodiny Stáraiovcov
(Sztáray) a neskôr tiež do erbu
Michaloviec? Podľa doterajších
zistení symbol draka do rodového erbu vniesli Ladislav (1830
– 1876) a Anton (1839 – 1893).
Anton sa okrem iného veľmi zaujímal o históriu svojho
rodu i rodu svojej matky. Jeho
pozornosti zrejme neuniklo
ani to, že aj ženy zo starobylého
šľachtického rodu Vartenberg si
svoje erby dopĺňali insígniami
uhorského Dračieho rádu (hoci
ich používali neoprávnene). Vedel tiež, že heraldické pravidlá
sa v tejto dobe až tak striktne
nedodržiavali. Anton sa v roku 1863 oženil s grófkou Františkou Baťániovou, ich manželstvo však zostalo bezdetné.
Po úmrtí svojej matky dal nad
vchod do michalovského kaštieľa umiestniť združený erb rodiny Stárai a Baťáni, pričom znak
svojho rodu prikázal „dozdobiť“
obtáčajúcim sa drakom. Keď
v roku 1876 zomrel v Londýne
starší brat Antona – Ladislav,
dali mu zhotoviť pamätnú mramorovú tabuľu. Samozrejme,
do erbu umiestnili už aj draka.
V roku 1893 začala výstavba rodovej pohrebnej kaplnky
na Hrádku v Michalovciach.
Najväčší propagátor používania
erbu s drakom – Anton Stárai
– však ešte v tom istom roku
zomrel, a tak dobudovanie kaplnky zostalo na pleciach jeho

manželky. Po dokončení bol nad
vchod umiestnený erb v podobe
z roku 1418, v interiéri sa však
nachádzal ďalší kamenný erb,
no už s drakom.
Po vymretí členov michalovskej vetvy rodu sa k tunajším
majetkom dostal gróf Alexander zo Starého (1862 – 1948)
spolu so svojou manželkou Paulínou, rodenou Véčeiovou (Vécsey) a štyrmi deťmi. Keďže boli
i patrónmi miestneho kostola,
v roku 1903 dala Paulína zhotoviť drevenú vyrezávanú tabuľu
s dvoma erbmi, ktorú umiestnili
na oltár – stáraiovský erb bol
pritom v duchu „novej tradície“
obkolesený drakom.
K popularizácii mestského
erbu s drakom neskôr výrazne
prispel František Kupka, a to
svojou publikáciou s názvom
Navštívte Michalovce, ktorú vydal v roku 1938. Podobu mestského erbu s obtáčajúcim sa
drakom priniesla aj ďalšia publikácia, vydaná v Michalovciach
v roku 1956. Mestský erb s drakom si pamätajú aj mnohí starší
Michalovčania.
Definitívne vyriešenie problémov okolo mestského erbu
priniesol až rok 1991, keď heraldická komisia pri ministerstve
vnútra schválila pre Michalovce
definitívne erb.
Novodobý autor erbu – profesor Jozef Novák – pri jeho
tvorbe vychádzal hlavne z mestského symbolu („na kamennej
bráne čelom k sebe sediace dva
vtáky, držiace zobákmi prsteň“),
ktorý bol zobrazený na pečatidle
z roku 1836, pričom ten korenil
v rodovom erbe Stáraiovcov.
Michalovčania tak definitívne prišli o „svojho“ draka, ktorého – koniec koncov – nielen
mesto, ale aj samotní Stáraiovci
používali neoprávnene...
Dr. Martin Molnár, historik



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
To najlepšie,
čo v meste Michalovce máme
Slávnostný program spojený
s odovzdávaním titulov Čin roka 2010
25. 3. 2011. – 18.00 hod. Veľká sála MsKS

Výstavy
Eldar Efendiyev (maľba)
14. 3. 2011 – 31. 3. 2011

Základná umelecká škola
Výchovné koncerty

– tanečné hudby ZUŠ pre ZŠ
22. marec 2011 8.15, 9.30, 11.00 hod.
Veľká sála MsKS

Interný koncert ZUŠ
29. marec 2011 16.30 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Vstup voľný

Program kina Centrum
18. – 20. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.		
AKO VIEŠ?
USA/2010/112min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
20. 3. nedeľa o 16.00 hod. 		
JA, ZLODUCH
USA /2010/ 95 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2,20€
Ml. prístupný
Slovenský dabing
23. 3. streda o 19.30 hod.		
BASTARDI
ČR/2010/80min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
24. 3. štvrtok o 19.00 hod.		
25. 3. piatok o 20.00 hod.
26. – 27. 3. sobota, nedeľa o 16.00 a 19.00 hod.		
28. – 29. 3. pondelok, utorok o 17.00 hod.
MEDVEĎ YOGI
USA/2010/80min./
/rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,80€
Ml. prístupný
Slovenský dabing
30. – 31. 3 streda, štvrtok o 19.30 hod.		
1. – 3. 4. piatok, sobota, nedeľa o 19,30 hod.		
VARIETÉ
USA/2010/119min./
/romantický muzikál/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Spomienky
Už len kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať, sviečku zapáliť
a tíško spomínať.
Dňa 18. marca 2011 si pripomíname
6. výročie náhleho odchodu zo života
nášho otca, dedka a manžela

Vincenta Kirčáka

spomínajú deti s rodinami a naša mama

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 20. marca uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila

Eva Marta Bašistová
spomína smútiaca rodina

Helena Kubová vystavuje
V týchto dňoch predstavuje
kaviareň Bohéma tvorbu amatérskej výtvarníčky Heleny Kubovej.
Autorka žije a tvorí v Michalovciach. Jej niekoľko samostatných
expozícií mohli milovníci výtvarného umenia v našom meste
už vidieť. Možno s uspokojením
konštatovať, že výtvarníčka má
snahu dospieť k novým a vždy
zrelším formám výtvarného

prejavu. Sama nezostáva len pri
realistickom stvárnení prírody
a krajiny, ale venuje sa aj abstrakcii, alebo prepojeniu abstrakcie
a reality. Obrazy odrážajú nielen
jej vnútorný svet. Sú autentickou
výpoveďou vždy silnejúcej túžby
po harmónii, po svetle, po nádeji... Čo sa týka techniky, expozícia
pozostáva z olejomalieb.
nč

Krása veľkonočnej
škrupinky
Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravilo druhý
ročník predajnej výstavy veľkonočných kraslíc pod názvom
Krása veľkonočnej škrupinky.
Otvorenie výstavy, spojenej s tvorivými dielňami, sa
uskutoční 20. marca 2011 v západnom krídle michalovského
kaštieľa. Vtedy si v čase od 14.00
do 17.00 hodiny budú môcť návštevníci pod vedením autoriek
vyskúšať rôzne techniky zdobenia vajíčok. Tohtoročná výstava

predstaví širší sortiment kraslíc
s ukážkami zdobenia drôtovaním, maľovaním, vyškrabávanim, oblepovaním, či klasickou
voskovou technikou.
Účasť na tvorivej dielni je
za poplatok 1euro na osobu.
Návštevníci majú možnosť využiť kultúrne poukazy. Na samotnú predajnú výstavu je po celý
čas vstup zdarma v rámci otváracích hodín múzea. Výstava
potrvá do 20. apríla.
ts

Tvorba je odkazom
Galéria Mestského kultúrneho strediska Michalovce sprístupnila od 14. marca
tvorbu na Zemplíne známeho
výtvarníka Jána Kováča. Autor
žije a tvorí v Sobranciach. Jeho
tvorba má široký záber. Autora
nemožno radiť medzi výtvarníkov - amatérov. Má za sebou
niekoľko samostatných výstav
u nás doma i v zahraničí. Ján
Kováč pôsobí skromne a nenápadne. Jeho tvorba je však hlasným odkazom pre ľudí dnešnej
doby. Olejomaľba zahŕňa v sebe
prvky reality i abstrakcie. Jemný
a dobre zvládnutý kolorit farieb
nenápadne upriami pozornosť

diváka na nosnú myšlienku obrazu. To je zároveň výzvou pre
ľudí, ktorí rozumejú výtvarnému umeniu, aby neprestali hľadať cestu svojho osobného naplnenia a s odhodlaním a s vytrvalosťou po nej kráčali.
Druhou časťou autorovej
tvorby je maľba na drevo. Odráža sakrálnu tematiku, ktorá je
preniknutá tajomnosťou. Upozorňuje diváka na existenciu inej
dimenzie. Veríme, že expozícia
Jána Kováča zaujme milovníkov
výtvarného umenia a ponúkne každému divákovi možnosť
k zastaveniu sa a premýšľaniu.
Mgr. Ivana Mochorovská

29. marca 2011 uplynú
tri roky odvtedy, čo primátor mesta Michalovce Vilam
Zahorčák spolu s majiteľmi
obchodného centra Zemplín,
Marošom Magulom a Petrom
Matyšákom, prestrihli pásku
na vstupe do obchodného centra ZEMPLÍN. V ten deň popoludní po prvýkrát sprístupnili
toto najväčšie a prvé centrum
na Zemplíne všetkým Zemplínčanom aj Nezemplínčanom.
OC ZEMPLÍN sa za toto obdobie stalo obľúbeným
miestom na nákupy, oddych,
relax, zábavu pre mnohých ľudí
rôznych vekových kategórií.
Dôkazom toho sú aj čísla návštevnosti, ktoré každým rokom
stúpajú, ale aj účasť na podujatiach, ktoré marketingové oddelenie centra pripravuje každý
mesiac. Pri príležitosti 3. výročia, ktoré pripadá na 26. marec,

nám marketingová manažérka
OC ZEMPLÍN Eva Hrehovčíková prezradila, na čo sa môžu
návštevníci centra v tento deň
tešiť: „Oslava narodenín začne
už v skorých popoludňajších
hodinách a bude určená pre
našich najmenších – deti. Pre
ne máme pripravených 5 rozprávok, v ktorých názve je číslo
3 – napríklad 3 prasiatka, 3 gaštanové kone a podobne. Deti
budú súťažiť a v závere môžu
v tombole získať pekné ceny.“
Centrum nezabudlo ani na tých
skôr narodených. „Samozrejme, krátko po 17:00 sa začne
program pre dospelých, zaradili sme doň mažoretky, salsu,
spev. Nebude chýbať módna
prehliadka a už tradične seriálové osobnosti – tentokrát zo
seriálu Profesionáli, tombola,
torta a ohňostroj.“
nč

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších
Oliver Gaľa
Natália Horváthová
Adam Hutka
Onur Bajkor
Seherezádé Jakubíková

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:
Slavko Janošo
a Mariana Sabová
Ing. Radoslav Jaššo
a Mgr. art. Monika Mihočková

Blahoželanie
Dňa 20. marca 2011 sa dožíva 80. narodenín
úžasný človek s veľkým srdcom

Juraj Janák

z Michaloviec
Prajeme mu pevné zdravie, lásku, šťastie,
Božie požehnanie. Ďakujeme za spoločne
prežité láskavé roky a tešíme sa na ďalšie.
blahoželajú manželka, syn
a dcéra s rodinami

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Juraj Luco, 93-ročný
Michal Hrabovský, 86-ročný
Barbora Halčinová, 83-ročná
Mária Cibereová, 82-ročná
Ján Sakáč, 81-ročný
Alena Fabianová, 56-ročná
Anna Krajňaková, 75-ročná
Ing. Arpád Ubreži, 75-ročný

Narodeniny OC ZEMPLÍN P o ď a k o v a n i e
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym
a susedom, ktorí sa 8. marca 2011 prišli
rozlúčiť s našou milovanou manželkou,
mamičkou a sestrou

Ruženou Štundovou

ktorá nás opustila vo veku 44 rokov.
Za Tvoju lásku, mamička naša zlatá,
za všetky Tvoje veľké obety, nech je štedrá
k Tebe ruka Božia, to je posledné vrúcne
prianie od dcér a manžela

Spomienky

Dňa 29. marca 2011 uplynie rok,
keď nás opustila moja drahá svokra, mama a babka

Mária Adamová
s manželom Štefanom

S láskou a úctou spomína nevesta s manželom Števom,
dcéra Gabika s rodinou, syn Peter a všetci príbuzní.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
spomíname
Kytice kvetov na hroby dávame
a s láskou spomíname na našich zosnulých kolegov

Petra Brudza
a Ing. Mariána Sopka
ktorí nás navždy opustili pre dvomi rokmi.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
kolektív pracovníkov Mestskej polície Michalovce

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob
dať, sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 27. marca uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedko

Bernard Čopák

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
manželka Hedviga, synovia Gabriel
a Bernard s rodinou

Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť
nedovolí. Stratil sa Tvoj úsmev, utíchol
hlas, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 15. marca uplynulo 10 rokov od
chvíle, keď nás navždy v tichosti opustila
drahá manželka, mamka a babička

Božena Bajusová

úprimne ďakujeme všetkým, ktorí jej
venujú tichú spomienku

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty

BASKETBAL
1.BK – Petržalka
I. liga mužov-nadstavbová časť 26. 3. 2011, 16. 00 hod.
1. BK – ŠKP Bratislava
I. liga mužov - nadstavbová časť 27. 3. 2011, 13. 00 hod
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903 883 886

FLORBAL
O Pohár primátora mesta Michalovce
II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
21. 3. a 24. 3. 2011 18. – 21. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903 604 195

FUTBAL
FK Topoľany – FK Vysoké Tatry
III. liga mužov - 17. kolo, 20. 3. 2011 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904 553 524
ŠK Vrbovec – TJ Jovsa
III. A trieda mužov M-ObFZ-14. kolo, 20. 3. 2011 15. 00 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905 625 483
MFK Zemplín – MŠK Žilina
I. LS/MD-20. kolo, 26. 3. 2011, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905 762 307
MFK Zemplín – FK Spišská Nová Ves
I. LS/MŽ U15, U14-15. kolo, 27. 3. 2011 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907 225 452
Nike Premiér Cup 2011 starších žiakov U 15
29. 3. 2011 9. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907 225 452

HÁDZANÁ
HC winLand – ŠKP Pezinok „B“
I. liga mužov-15. kolo, 19. 3. 2011, 17. 30 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905 571 725
HK Iuventa – Duslo Šaľa
WHIL žien-24. kolo
26. 3. 2011, 17. 30 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918 627 518

ĽADOVÝ HOKEJ
Medzinárodný turnaj žiakov 4. - 5. ročníkov 
18. – 19. 3. 2011 7. 00 hod.
Info: Štefan Tóth. č. tel. 0908 813 629
HK Mládež – HK 91 Senica
I. liga dorastu nadstavbová časť - 49. kolo 26. 3. 2011 14. 00 hod.
HK Mládež – Hoba Bratislava
I. liga dorastu, nadstavbová časť-50. kolo 27. 3. 2011 9. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905 300 695

STRELECTVO
VII. ročník Memoriálu Gustáva Bodajlu
trojboj pištol 27. 3. 2011, 8. 00 hod.
Info : Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903 632 126

VOLEJBAL
O Pohár primátora mesta Michalovce
II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
I. liga dospelých - 9. a 10. kolo
21. 3. a 28. 3. 2011 17. 30 hod. a 19. 00 hod.
II. liga dospelých - 16. kolo 22. 3. 2011 17. 00 hod. a 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917 650 912

VYBÍJANÁ
O pohár primátora
III. ročník mestskej ligy žiakov 3. - 4. ročníkov ZŠ - 2. kolo
22. 3. 2011, 9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864 126, 0917 650 912

STOLNÝ TENIS
ŠKST „A“ – STKM Banská Bystrica
I. liga mužov - 11. dvojkolo 26. 3. 2011 10. 00 hod.
ŠKST „A“ – STO TJ Nižná „A“
I. liga mužov-11. dvojkolo, 26. 3. 2011 16. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 090600840

TURISTIKA
Humenský sokol – Hrad Jasenov
20. 3. 2011, 8. 00 hod.
Otvorenie 100 jarných kilometrov
20. 3. 2011, 9. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905550243
55. jarné kilometre
20. 3. 2011, 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603



Karpatský pohár 2011
V dňoch 5.-6. marca 2011 sa
na Vinianskom jazere uskutočnil
10. ročník bridžového turnaja
– Karpatský pohár 2011, ktorý
organizovali Bridžový klub Michalovce a Slovenský bridžový
zväz pod patronátom primátora
Michaloviec Viliama Zahorčáka.
Prvý jubilejný ročník Karpatského pohára, zaznamenal
rekordnú účasť súťažiacich – 15
družstiev a 36 párov. Okrem hráčov z Bridžového klubu Michalovce, tradičnej účasti hráčov
košického bridžového klubu
KBK Košice, hráčov z Bratislavy a Nitry sa súťaže zúčastnili aj
hráči z ukrajinského Užhorodu
a poľského Krakowa a Rzeszowa.

V sobotu sa hrala súťaž
družstiev. V napínavom finále zvíťazilo družstvo LAURUS
z Michaloviec (v zložení: Alojz
Zlacký, Ljubov Tokárová, Jozef
Onder a Peter Laca), ktoré len
lepším skóre získalo prvenstvo
pred ďalším michalovským klubom ZEMPLÍN (v zložení: Ján
Biačko, Július Sabadoš, Branislav
Šikra a Michal Šikra).
V nedeľu sa hrala súťaž párov. V nej už domáci nemali také
úspechy ako v súťaži družstiev.
Na prvom mieste sa s výrazným
náskokom umiestnil poľský pár
Izabella Klar a Boguslav Kruczek.
p. laca

P r im á to r mesta
Michalovce

vypisuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

matrikár/matrikárka
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestský úrad Michalovce
Predpokladaný nástup do zamestnania: 15. 4. 2011 (pracovný pomer
na dobu určitú počas dlhodobej práceneschopnosti s neskorším predpokladaným trvalým pracovným pomerom)
Kvalifikačné predpoklady:
a) minimálne ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
(podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení )
b) bezúhonnosť (podľa zák. 552/2003 Z.z.. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie (písomný test a pohovor zameraný
na znalosť samosprávnych predpisov, matričných predpisov, práca
s ľuďmi a osobné predpoklady)
d) znalosť slovenského jazyka a úhľadný rukopis
e) znalosť práce s PC - Windows, textový a tabuľkový procesor.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a) doklad o vzdelaní
b) pracovný životopis
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 28. 3. 2011 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota t. j. prihláška musí byť
doručená) na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce s označením„Výberové konanie matrikárka.“ 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.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

vyhlasuje podľa § 847 – 849 Občianskeho zákonníka
verejnú neanonymnú súťaž na

LOGO MESTA MICHALOVCE
Propozície súťaže

Predmet súťaže
Predmetom súťaže je návrh loga mesta Michalovce. Logo musí mať
vysokú vypovedaciu hodnotu a v jednoduchej a čitateľnej forme jednoznačne mesto identifikovať.
Podmienky súťaže
Logo mesta má spĺňať tieto hlavné atribúty:
- zohľadnenie geografických, kultúrnych a historických špecifík
- zviditeľnenie mesta a jasné odlíšenie od ostatných miest
- možnosť použitia v kombinácii s erbom mesta
Typ súťaže a termín jej vyhlásenia
Do verejnej neanonymnej súťaže sa môžu prihlásiť fyzické i právnické osoby so zastúpením fyzickými osobami (ďalej len „súťažiaci“), ktoré riadne
vyplnia prihlášku a dodržia všetky podmienky súťaže. Zo súťaže sú vylúčení členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia vyhlasovateľa. Súťaž je
vyhlásená v marci 2011.
Podmienky zaradenia do súťaže
Do súťaže budú zaradené návrhy doručené do podateľne MsÚ alebo
poštou na adresu: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071
01 Michalovce
Na obálku treba uviesť text: „Súťaž LOGO - neotvárať“.
Účastníci doručia na adresu vyhlasovateľa súťaže riadne vyplnenú a podpísanú písomnú prihlášku a súťažné návrhy. Uzávierka súťaže je 30. apríla 2011.
Podrobné podmienky a kritéria hodnotenia nájdete na web stránke mesta
www.michalovce.sk, v časti Úradná tabuľa.

• Predám l-izbový byt, 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Info  0905 440 360
• Predám 2–izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša 20.
Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda.
Cena dohodou.  0907 997 006
• Predám nový RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný na
rohovom pozemku o výmere 1 658 m2, vhodný na dvojgeneračné
bývanie. Cena dohodou.  0907 953 427
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave, vhodný na podnikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Predám poschodový rodinný dom s väčším pozemkom v Michalovciach na Ul. kapušianskej. Cena: 165 000 €.  0905 655 160
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku Východ.  0908 090 490
• Predám rekreačnú chatu v časti Kaluža.  0917 473 799

Služby

• Komplexné účtovníctvo, dane – spoľahlivosť a dobrá cena. Sprostredkovanie poistenia (auta, domu, životné ...) hypotéky, stavebné sporenia, 2. pilier dôchodkového sporenia... Všetky banky a poisťovne!
www.jaroslavcacko.eu  0915 644 489
• Montáž sadrokartónov, obklady, podlahy, strechy, krovy ... www.cackostav.szm.com  0907 922 100
• Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu paplónov a vankúšov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mesta zdarma.
 056 649 7735,  0915 325 381

Práca

• Dôchodkyňa hľadá prácu – chyžná, výpomoc v kuchyni, upratovačka.
 0904 123 559

Rôzne

• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.  6422 933, volať
o 19.00 hod.
• Hľadáme dobrého majiteľa pre šteňatá labradora retrievera čiernej
farby. Cena dohodou.  0915 450 295,  056 6492 104
• Predám koterec, voliéru, ohradu pre väčšieho psa. Ľahko zmontovateľné.  0908 985 161

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

zverejňuje
podľa ustanovenia par. 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. Zákona
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER NA PRIAMY ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI:

pozemku nachádzajúceho sa na Ul. J. Kollára v Michalovciach
vedeného ako pozemok p.C-KN č. 4117, zast. plocha a nádvorie
vo výmere 74 m2, LV č. 5157, k.ú. Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 6. apríla 2011 do 9.00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej
stránke www.michalovce.sk.

krátko zo športu
n Výhra nad Mostom
Michalovská Iuventa sa vo WHIL predstavila doma. Hostila ženy
z baníckeho Mostu v Čechách. Domáce vyhrali zaslúžene zlepšeným výkonom po prestávke rozdielom triedy 43:29 (21:17). Na
svojom konte majú celkom 34 bodov. Patrí im druhá priečka v tabuľke, keď na vedúcu pražskú Sláviu strácajú 6 bodov. V sobotu 19.
marca sa Iuventa predstaví za riekou Morava v Českej republike.
Bude hosťom Veselí nad Moravou. Potom nás v sobotu 26. marca
čaká doma celok Šale a už v pondelok 28. marca tiež doma predohráme stretnutie s pražskou Sláviou (zápas predposledného kola).
Súperom sme vyšli v ústrety (27. marca hrá v Partizánskom).
n Hádzanári nehrali
Keďže je reprezentačná prestávka, hádzanári WIN LAND Michalovce v sobotu 12. marca mali voľno. Ďalší zápas ich čaká doma
v sobotu 19. marca proti Pezinku. Zatiaľ odohrali v jarnej časti 3
zápasy a získali plný počet bodov – 6. Patrí im štvrtá priečka v tabuľke so 16 bodmi.
n Futbalisti získali šesť bodov
Po zápase I. jarného kola doma s Púchovom, ktorý sme vyhrali
hladko 0:3, naši prvoligoví futbalisti MFK Zemplín sa predstavili
v Lučenci, za ktorý hrá 6 hráčov Michaloviec. Vyhrali sme tesne,
ale zaslúžene 2:1 (1:0). V stredu 16. marca sa Michalovčania predstavili doma v predohrávke zo soboty 19. 3. proti Dolnému Kubínu. Sobota bude voľná. Potom sa Michalovce predstavia v Moldave
na Bodvou v derby (sobota 26. marca). MFK Zemplín na jar zatiaľ
bodoval naplno. Pripísal si 6 bodov. Na konte má 31 bodov a je
tretí za Trenčínom (49) a Petržalkou (33 bodov).
n Basketbalisti znova prehrali
Prvoligoví basketbalisti 1. BK Michalovce v ďalšom zápase nadstavby o postup do extraligy prehrali na domácej palubovke ďalší
zápas. Tentoraz Košice boli nad ich sily a podľahli im 49:87. Na
svojom konte majú iba 9 bodov a patrí im posledná priečka v tabuľke. O dva týždne – v sobotu a v nedeľu 26. a 27. marca sa predstavia opäť doma. Súperom im budú bratislavské celky – Petržalka
a ŠKP Bratislava. V družstve je momentálne značná maródka.
ka
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