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AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Mesto Michalovce a MsKS 

vás pozýva na kultúrno – športový deň
 pre obyvateľov sídliska Východ

Deň VychoDňaroV

23. 9. 2011 o 15.30 hod. v areáli VII. základnej školy
V programe vystúpia deti zo ZŠ a MŠ sídliska Východ.

 okresná rada SZZP Michalovce 
a Zemplínske osvetové stredisko

vás pozývajú

na VIII. ročník súťažnej prehliadky
ZUČ zdravotne postihnutých 

SrDce aKo Dar 

26. a 27. 9. 2011 vo veľkej sále MsKS Michalovce

Plénum Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa stretlo na svojom piatom riad-
nom zasadnutí v utorok 6. septembra v zasadačke mestského kultúrneho strediska. 
Poslanci mali na programe  viac ako dvadsať rokovacích bodov.

V  úvode  stretnutia  poslanci 
prerokovali  správu  o  prijatých 
uzneseniach  Mestskej  rady 
v  Michalovciach  za  obdobie 
uplynulých  dvoch  mesiacov 
a  informáciu o plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva za prvý 
polrok  tohto  roka.  Nasledovala 
správa o spôsobe riešenia inter-
pelácií  poslancov  predložených 
na  júnovom  zasadaní  zastupi-
teľstva, ktoré sme vám v plnom 
znení  prinášali  aj  na  stránkach 
našich  novín  v  ostatných  troch 
vydaniach.

Hlavná  kontrolórka  mesta 
Ing.  Marta  Bobovníková  pred-
ložila poslaneckému zboru svo-
ju  správu  o  výsledkoch  piatich 
kontrol, ktoré boli vykonané na 
jednotlivých  odboroch  mest-
ského  úradu,  v  rozpočtových 
organizáciách  v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta  a  u  manda-
tára  Domspráv,  s.r.o..  Zároveň 
hlavná kontrolórka informovala 
poslancov o svojej činnosti aj za 
celý uplynulý polrok.

Jedným z najdôležitejších bo-
dov programu bola monitorova-
cia  správa  k  rozpočtu  mesta  za 
prvý polrok 2011, ktorá sleduje 

vecné  a  finančné  plnenie  prog-
ramovej  štruktúry,  ciele  a  me-
rateľné  ukazovatele  rozpočtu. 
V správe sa konštatuje, že v pr-
vom polroku boli bežné príjmy 
naplnené na 52, 28%, bežné vý-
davky  boli  čerpané  na  42,88%, 
pričom  kapitálové  príjmy  boli 
splnené na 25,89% a kapitálové 
výdavky  sa  čerpali  na  29,11%. 
Na  uvedený  materiál  nadväzo-
vali  aj  vyhodnotenia  rozpočtov 
Technických  a  záhradníckych 
služieb a Mestského kultúrneho 
strediska Michalovce.

Ďalším  prejednávaným  ma-
teriálom  boli  majetkoprávne  zá-
ležitosti,  informácia  o  prenájme 
majetku  vo  vlastníctve  mesta 
a  návrh  podmienok  pripravo-
vanej  obchodnej  verejnej  súťaže 
na uzavretie zmluvy na výstavbu 
a prevádzku parkovacieho domu.

Poslanci  schválili  aj  doplne-
nie  Štatútu  mesta  Michalovce 
o logo a heslo mesta, zároveň sa 
štatút  doplní  o  prílohy  s  grafi-
kou, resp. zvukovým záznamom 
znelky mesta, erbu mesta, peča-
te, zástavy a farby.

V  balíku  tzv.  školských  ma-
teriálov  zákonodarcovia  mesta 

odobrili školské výchovné prog-
ramy pre školské strediská záuj-
movej  činnosti  na  jednotlivých 
základných  školách  v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta, dodat-
ky k ich zriaďovacím listinám aj 
úpravu vzdelávacieho programu 
základnej umeleckej školy.

Doplneným  bodom  roko-
vania  bol  návrh  na  schválenie 
žiadosti  o  poskytnutie  financií 
z  Audiovizuálneho  fondu  pre 
zakúpenie  digitálnej  techniky 
obrazu  –  projektora  pre  kino 
Centrum.  Realizácia  digitalizá-
cie obrazu v našom kine sa stane 
v  roku  2012  nevyhnutnosťou, 
nakoľko analógové pásové filmy 
sa  už  v  nasledujúcom  roku  ne-
budú distribuovať a tým by bola 
prevádzka kina nemožná. Finan-
čné náklady na nákup uvedenej 
techniky predstavujú 130 tisíc €, 
pričom 50% nákladov poskytuje 
práve Audiovizuálny fond.

Poslanci  schválili  aj  návrh 
na  udelenie  mestských  ocenení 
a návrh na udelenie Ceny KSK.

Záver patril už tradične in-
terpeláciám  poslancov  a  dis-
kusii.                 

Ing. Iveta Palečková

Rokovali poslanci 
mestského zastupiteľstva

Na  podnet  niekoľkých  podni-
kateľských subjektov sme na strán-
ke  mesta  zabezpečili  vytvorenie 
databázy firiem a podnikateľských 
subjektov  pôsobiacich  najmä 
v Michalovciach a obciach okresu 
Michalovce.  Vyhľadávací  formu-
lár ako aj formulár pre registráciu 
ešte  nezaregistrovaných  subjek-
tov je prístupný priamo z hlavnej 
stránky www.michalovce.sk pros-
tredníctvom obrázka v pravej časti 
stránky, ale nájdete ho aj v  sekcii 
Firmy a podnikatelia.

Občanovi  vyhľadávací  formu-
lár  umožňuje  vyhľadať  podrobné 
informácie  v  budovanej  databáze 
firiem jednak na základe  ich čin-
nosti  podnikania,  jednak  na  zá-

klade  kľúčových  slov.  Napríklad 
ak  niekto  chce  zarámovať  obraz 
a  hľadá  firmu,  ktorá  túto  služ-
bu  poskytuje,  buď  si  vyberie  zo 
štandardných  kategórií  v  našom 
prípade „Služby a remeslá“ a v nej 
podkategóriu  „Sklenárstvo  a  rá-
movanie“, alebo jednoducho zadá 
kľúčové  slovo  „rámovanie“.  Nut-
nou  podmienkou  vyhľadávania 
podľa kľúčových slov je ich vlože-
nie pri registrácii firmy, inak firma 
nebude  zobrazená  vo  výsledkoch 
vyhľadávania cez kľúčové slová. 

Pre  firmu  či  podnikateľa 
umožňuje  registračný  formulár 
rýchlo,  jednoducho  a  zdarma 
zaviesť  podrobné  informácie  do 
databázy.  Samozrejmosťou  for-

mulára  je  zaradenie  subjektu  do 
viacerých  zvolených  kategórií 
podľa  predmetu  podnikania.  Po 
odoslaní formulára ich pracovník 
mesta skontroluje, prípadne firmu 
bude  kontaktovať.  Ak  sú  údaje 
v  poriadku,  zaradí  firmu  do  da-
tabázy a  tá  je hneď k „dispozícii“ 
svojim klientom.

Databáza je zatiaľ čo do počtu 
chudobná, ale veríme, že sa rýchlo 
naplní k spokojnosti občanov, kto-
rí niekedy márne hľadajú v Zlatých 
stránkach,  či  iných  zdrojoch.  Vy-
budovanie  podrobnej  a  komplet-
nej databázy pôsobiacich firiem je 
aj v záujme samotných podnikate-
ľov – dať o sebe vedieť aj na strán-
kach mesta Michalovce.             jm

Databáza firiem je už na webe 
Na portáli mesta opäť prinášame niečo nové – službu vyhľadávania podrobných infor-
mácií o firmách, podnikateľských subjektoch pre ľubovoľných užívateľov portálu. Data-
báza prináša aj nové možnosti pre samotné firmy a podnikateľov, pôsobiacich v našom 
regióne. Služba je pre všetkých bezplatná.

charitatívna akcia 
pre opustených a týraných psíkov

ŠŤaStné chVoStíKy

25. 9. 2011 pri OC Zemplín v Michalovciach

Program moderuje Janka Hospodárová.

Kamila Vondrová,
 režisérka filmu 

o michalovskej rodáčke 

Valérii Čižmárovej 
nám oznámila, 

že film bol vyrobený 
a Česká televízia 

ho odvysiela 

21. septembra 
na ČT1 o 20.00 hod. 
Neskôr bude k videniu aj 
na webových stránkach 

Českej televízie

Pozývame občanov mesta -
obyvateľov sídliska IBV Stráňany 
ako aj ďalších dobrovoľníkov na 

brigádu revitalizácie 
okolia jazierka „Baňa“

 
v rámci projektu grantového programu 

Pohoda za mestom 2011 s finančnou podporou 
Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko.

24. septembra 2011 od 8.00 hod.

V  Michalovciach  pracuje 
už  niekoľko  rokov  základná 
organizácia  Zväzu  diabetikov 
Slovenska.  Jej  poslaním  je  po-
máhať  diabetikom  v  našom 
regióne  a  to  v  zdravotnej,  ale 
aj  sociálnej  oblasti.  Pre  svojich 
členov  pripravuje  rôzne  reha-
bilitačné  pobyty  a  to  aj  vďaka 
Mestu  Michalovce.  Zväz  za-
bezpečuje  edukačné  stretnutia, 
kde sa učia diabetici žiť s týmto 
celoživotným  ochorením,  det-
ským  diabetikom  poskytujeme 
prúžky  zadarmo,  prispievame 
na  poplatky  za  recepty  a  orga-
nizujeme  aj  Michalovský Dia 
deň.  Na  toto  podujatie  pozý-
vame  skutočne  renomovaných 

odborníkov  v  liečbe  cukrovky 
a  to  nie  len  z  Michaloviec,  ale 
aj  z  celého  Slovenska.  Aj  tohto 
roku bude takýto deň, v poradí 
už siedmy, 23. septembra 2011 
v Mestskom kultúrnom stredis-
ku Michalovce od 8.30 hod.. Pre 
účastníkov budú pripravené od-
borné prednášky v oblasti zdra-
votného,  ako  aj  sociálneho  za-
bezpečenia, prednášky z odboru 
liečby  cukrovky.  Pri  tejto  príle-
žitosti sa bude merať aj hladina 
cukru  v  krvi,  cholesterol,  ka-
pacita  pľúc,  tlak  krvi  a  citlivosť 
nervového  zakončenia.  Príde  aj 
väčšie  množstvo  vystavovateľov 
z  farmaceutických  firiem,  ktoré 

pomoc diabetikom

pokračovanie na str. 3



�aktuality – názoRy

Jozef Tiso Michalovce prvýkrát 
oficiálne  navštívil  ako  predseda 
slovenskej vlády dňa 29. júna 1939, 
a to v rámci národnej slávnosti. 

Privítanie  bolo  veľkolepé... 
Pred  gymnáziom  hostí  uvítal 
vládny komisár Michaloviec Šte-
fan  Feňovčík,  ako  aj  kňaz  a  ka-
techéta  Štefan  Hlaváč.  Predseda 
vlády  pri  tejto  príležitosti  vyhlá-
sil,  že  na  východné  Slovensko 
prišiel preto, aby tunajší ľud uistil, 
že sa nemá čoho obávať, pretože 
jeho  samostatnosť  je  zaistená. 
Následne,  po  prehliadke  čestnej 
roty, nasadol do otvoreného koča 
a  presunul  sa  na  námestie,  kde 
slúžil „poľnú svätú omšu“. 

Okolo desiatej začala prehliad-
ka vojska a „dekorovanie“ – Jozef 
Tiso spolu s generálom Ferdinan-
dom  Čatlošom  počas  slávnosti 
odovzdal vyznamenania za záslu-
hy v marcových bojoch (tzv. Malá 
vojna).  Nasledoval  slávnostný 
obed, po ktorom delegácia odces-
tovala do Kapušian na slávnostný 
výkop  výstavby  železničnej  trate 
Prešov – Vranov – Strážske.

Druhýkrát  Dr.  Jozef  Tiso,  už 
ako  prezident,  do  Michaloviec 
zavítal  dňa  5.  júla  1942,  pričom 
o tejto udalosti sa v tlači písalo ako 
o „veľkom sviatku východu štátu“. 

Iste, dôvodov pre návštevu bolo 
viac, no medzi tie najvýznamnejšie 
určite patrilo vyjadrenie morálnej 
podpory  organizácii  slovenských 
gréckokatolíkov  –  Jednote  (spol-
ku)  svätých  Cyrila  a  Metoda  so 
sídlom v Michalovciach. Program 
bol  opäť  veľmi  bohatý,  do  mesta 
prišlo viac ako 40 tisíc ľudí.

Oficiálne  privítanie  Jozefa 
Tisa  a  členov  jeho  sprievodu  sa 
uskutočnilo  okolo  desiatej  ho-
diny  na  priestrannom,  „slnkom 
zaliatom“  námestí  pri  okresnom 
a  poštovom  úrade  –  mesto  bolo 
sviatočne  vyzdobené  národný-
mi  zástavami,  ľudia  („okázalým 
a dôstojným spôsobom“) pozdra-
vovali  prezidenta.  Zúčastnili  sa 

na ňom predstavitelia mesta, ve-
liteľ  miestnej  vojenskej  posádky, 
predsedníctvo  Jednoty  svätých 
Cyrila  a  Metoda  a  ďalší  verejní 
činitelia mesta i okresu. 

Po  slávnostnom  uvítacom 
ceremoniáli  pred  slávobránou 
Jozef  Tiso  nasadol  do  priprave-
ného  koča  a  „špalierom“,  tvore-
ným  „nadšeným  obyvateľstvom“, 
prišiel  k  redemptoristickému 
Chrámu Svätého Ducha. Na „sta-
roslovienskej“  bohoslužbe,  ktorú 
viedol  prešovský  vladyka  a  kto-
rú  krásnym  spevom  sprevádzal 
známy  gréckokatolícky  cirkevný 
zbor  z  Trebišova,  sa  okrem  Jo-
zefa  Tisa  zúčastnili  tiež  členovia 
vlády  a  ďalší  hostia.  Prezident  si 
následne prezrel Kláštor redemp-
toristov,  zapísal  sa  do  pamätnej 
knihy a spolu s ostatnými členmi 
delegácie sa vybral na námestie.

Tu  –  z  tribúny,  postavenej 
pred mestskou radnicou – všetci 
pozdravili  mohutný  manifestač-
ný  sprievod,  smerujúci  na  ná-
mestie  pred  rímskokatolíckym 
kostolom (zúčastnilo sa ho okolo 
15 tisíc ľudí, trval vyše pol hodiny 
a zastúpení v ňom boli obyvatelia 
Zemplína podľa okresov a obcí). 

Na  vtedajšom  Stáraiho  (dnes 
Kostolnom) námestí  čakali dele-
gáciu  „nadšené,  srdečné  ovácie“ 
zo strany občanov (tiesnilo sa ich 
tu približne 40 tisíc).

Manifestačné  zhromaždenie 
v  mene  Jednoty  svätých  Cyri-
la  a  Metoda  z  tribúny  otvoril  jej 
správca – kňaz Ján Murín. S pre-
javom  potom  vystúpil  prezident 
Jozef Tiso (trval viac ako hodinu 
a  často  bol  prerušovaný  „búr-
livým  potleskom  a  volaním  na 
slávu  prezidentovi  Republiky“). 
Hovoril o národnom a nábožen-
skom  duchu  a  vyzdvihol  cyrilo-
metodskú tradíciu. 

Po prejave nasledovala ešte hym-
nická pieseň a tým skončila oficiálna 
návšteva prezidenta Tisa v Michalov-
ciach.                   Dr. Martin Molnár

návšteva prezidenta 
tisa v michalovciach

michalovce
návraty v čase

Z  h i s t ó r i e  n á š h o  m e s t a

aktivity primátora
5. 9.   účasť na otvorení nového školského roka 
  v Základnej škole na Ulici Švermu
6. 9.   rokovanie mestského zastupiteľstva 
7. 9.   rokovanie so zástupcami KSK
7. 9.   účasť na oslavách 20. výročia nezávislosti Ukrajiny
8. 9.   účasť na rokovaní Sekcie školstva Rady ZMOS
10. 9.  reprezentácia mesta na premiére programu FS Zemplín
10. 9.  účasť na slávnostnej odpustovej bohoslužbe 
  rímskokatolíckej cirkvi
12. 9.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
13. 9.  rokovanie s Radou cirkví
13. 9.  rokovanie s Radou seniorov
15. 9.  účasť  na  slávnostnom  podujatí  venovanom  zakladateľovi 

slovenskej špeciálnej pedagogiky Viliamovi Gaňovi
17. 9.  reprezentácia mesta na Dňoch partnerského mesta Užhorod
17.9.   účasť na spomienkovom podujatí venovanom 
  Ondrejovi Tomovčíkovi
18. 9.  účasť na slávnosti Deň na poctu mesta

z pera viceprimátora

Každé obdobie od najstaršej histórie ľudstva malo svojich konkrét-
nych ľudí, ktorí svojím životom, hodnotami, ideálmi, ale aj konkrétnymi 
činmi ovplyvňovali seba, svoje okolie a spoločne tvorili históriu. Dnes 
môžeme mať na ich skutky, životné osudy rôzne pohľady, ale zmeniť ich 
nemôžeme. Čo je ale možné, pripomínaním si udalostí, životných príbe-
hov a osudov ľudí, si pripomíname korene svojej dnešnej identity.

Nič v živote súčasných ľudí, ale ani v minulosti, nebolo jednoduché 
a ľahké. Ťarchu svojich rozhodnutí aj v minulosti odniesli ľudia na svo-
jich pleciach. Pripomenutie si ich životných osudov je svojím spôsobom 
aj vzdanie úcty a niekedy i vďaky. Za všetko, čím svojím pričinením, 
svojím životom prispeli pre svojich potomkov, pre dnešnú súčasnosť. 

Mesto Michalovce nebolo ani kráľovským mestom, ani centrom ce-
losvetového diania. No aj tu žili zaujímaví ľudia svojej doby. Ľudia, 
ktorí aktívne prežívali svoje osudy a dianie v spoločnosti. Čo malo ak-
tívny vplyv na ich životné osudy. 

Je už viacročnou tradíciou mesiaca september, že v rámci Dňa na 
poctu mesta pripravujeme program, v ktorom sa vraciame a pripomí-
name si niektoré historické skutočnosti z histórie mesta. Tak tomu bude 
aj 18. septembra, kedy si v nedeľu o 18. hodine pripomenieme umelecky 
spracované tri významné historické skutočnosti. Skutočnosti, ktoré sa 
udiali v živote mesta a jeho občanov. Verím, že historikmi vybrané sek-
vencie ale aj herecké podanie zaujme Michalovčanov aj tohto roku. 

Dovoľte mi preto pozvať vás na uvedené podujatie. Pripomeňme si, 
ako to bolo v Michalovciach v minulosti. Poučme sa o svojej histórii 
a strávme príjemný nedeľný večer. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Dies pro honore 
civitatis 

Happy doniesli majitelia utra-
tiť, lebo sa o ňu nemohli viac 
starať. Fenka je už vykúpaná, má 
obojok proti parazitom a je odčer-
vená. Je veľmi milučká a hravá, 
bojí sa iných psíkov, ale keď zistí, 
že sú kamaráti, tak je v pohode. 
Má asi rok, veľkosťou asi ako jaz-
večík. Fenka bude pred adopciu 
kompletne zaočkovaná a sterili-
zovaná. Podmienkou adopcie je 
uhradenie adopčného poplatku 
a podpísanie adopčnej zmluvy. Ak 
by ste jej vedeli poskytnúť nový 
domov, volajte: 0910 161 789. 

Z V I E r a t K á  N a  a d o P c I u

NoviNy Mistral
a ŠPortovÉ sPrÁvy 

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy 

o 18.00 hod.

ZÁZNaM
denne od soboty o 14.00 hod.

Častokrát nemusíme ísť ďaleko od domu, aby sme zažili niečo zaujíma-
vé, či pokochali sa krásou prírody. Nadviazať nové priateľstvá alebo po-
hovoriť si je balzamom na dušu. Takto môžeme nájsť relax aj v meste. 
Priemyselná baňa v Michalovciach - lokalita Stráňany to všetko ponúka. 
Ráno 24. augusta, za krásneho slnečného počasia, stretla som pri vode 
skupinku rybárov. Jednému z nich sa podaril nevšedný, super úlovok. 
Pán Ján Petrík z Michaloviec ulovil na udicu Tolstolobika bieleho. Vážil 
16 kg a meral 1m. Vraj v ,,Bani“ ich je veľa, ale uloviť je vzácnosť. Šťastný 
rybár mal radosť, ale tešili sa všetci. Blahoželáme!             Ingrid Hrubá

Jeden letni dzeň, pres naj-
večšu horučojs, vybral mi še na 
najrušnejšu križovatku pred 
nadjazdom z varoša, dze co ne-
vidzec, zakratko budze kruhovi 
objazd, na chtori še šicki ceši-
me. Tam še asfaltovalo. Firmu, 
co jej chlopi tam robili, ňech-
cem menovac. V tej horučosci 
še tak z nich ľalo, šak nečudo 
kec robili s tim horucim asfal-
tom. Koloni motorov še tvorili 
už od Močaran (tam dze še da-
kedy otačala jednotka dopra-
va) a z varoša až od bažanta. 
Podachtori šofere aj trubili a aj 

britko nadavali. Jeden hutorel, 
že taki „trafik“ (zápchu), ne-
zažil ani teraz kedz bul pred 
mešacom v Amerikoj. A tak 
kazal chlopom pri asfaltovim 
finišeru, že v tej Amerikoj taki 
roboti robia u noci, kec menša 
premavka, žebi šofere nedud-
rali a americki stavbarski chlo-
pi še tak nepocili. „Povidzce 
toto vašomu veducomu, abi 
znal, kec budze robic kruhovi 
objazd.“ Co še doteraz nestalo, 
može še stac!

Šicko dobre mojo rodaci!
Andriš zo Straňan

Z pirka Andriša 
zo Straňan

Vážení čitatelia, Michalovčan vám v tomto čísle ponúka 
prvý z občianskych postrehov „Andriša zo Straňan“. Radi 
by sme vám v každom čísle priniesli krátke „popareňa po 
našim varošu“ – malé humorné zamyslenie nad aktuál-
nymi problémami - v zemplínskom nárečí.

Medzi  poradné  orgány  pri-
mátora  mesta  Michalovce  patrí 
aj  Rada  seniorov  mesta.  Rada 
pozostáva  z  vedúcich  klubov 
seniorov  v  meste  a  ďalších  or-
ganizácií  seniorského  zamera-
nia. Vyvstáva otázka, čím môžu 
seniori  prispieť  vedeniu  mesta 
pre  skvalitnenie  života  obyva-
teľov?  Odpoveď  je  jednoduchá 
-  svojimi  nápadmi,  otázkami, 
pripomienkami či návrhmi. Na 
jednom  zo  stretnutí  seniorov 
s  vedením  mesta  sa  diskusia 
krútila okolo zanedbávania sta-
rostlivosti  o  poriadok,  čistotu 
súkromných pozemkov. Seniori 
kritizovali  priestor  medzi  Hu-
menskou  cestou  a  koľajnicami 
-  stará  tehelňa,  ktorá  už  roky 
slúžila  ako  „hotel“  pre  bezdo-
movcov, kde sa mohli v smrade 
a špine zadarmo vyspať a ohriať 
sa pri otvorenom ohníku. 

Pripomienky  seniorov  sa 
zaznamenávajú  a  pri  ďalšom 

stretnutí primátor odpovedá, čo 
sa v danej veci urobilo a zároveň 
sa pýta autora pripomienky, aký 
je skutočný stav. Pri bode „hotel 
Gratis“ dostal odpoveď, že situ-
ácia sa nezlepšila, práve naopak 
-  zhoršila,  pretože  sa  tam  hro-
madia čierne skládky. 

Nie je mi známy obsah a prie-
beh  rokovaní  medzi  Mestom 
a  majiteľom  kritizovaného  prie-
storu, ale dnes by ste márne hľa-
dali  tehlový  barak  pri  Cestných 
stavbách. Ostáva už len zlikvido-
vať  čierne  skládky.  Pomohlo  by 
dať na nejaký čas veľkokapacitný 
kontajner,  kde  by  mohli  obyva-
telia  tejto  časti  mesta  ukladať 
nadrozmerné  odpady,  upraviť 
priestor,  aby  mohol  slúžiť  účelu, 
na ktorý si ho niekto kúpil.

Z  uvedeného  vyplýva,  že 
Rada  seniorov  mesta  má  svoje 
opodstatnenie,  ak  ju berú  -  tak 
ako  v  michalovskom  prípade  - 
vážne.               Mikuláš Adzima

skončil hotel Grátis 

Občianske Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym posti-
hnutím v Michalovciach združu-
je  rodiny  s  mentálne  postihnu-
tým členom a svojou činnosťou 
sa  snaží  prispievať  k  riešeniu 
problémov  postihnutých  osôb 
a ich rodín. Výkonný výbor Zdru-
ženia svojim členom v tomto roku 
zorganizoval sociálno-rehabilitač-
ný  pobyt  v  Bardejovských  kúpe-
ľoch. Zúčastnilo sa ho 37 účastní-
kov, z toho bolo 17 mladých ľudí 
s  mentálnym  a  kombinovaným 
postihnutím,  ktorí  sa  z  dôvodu 
svojho  zdravotného  postihnutia 
pobytu  zúčastňujú  spolu  s  ro-
dičmi.  Všetci  absolvovali  reha-

bilitačné  procedúry,  zamerané 
na zlepšenie a udržanie zdravia, 
navštívili  aj  Slovensko-poľský 
dom  v  Bardejove,  zúčastnili  sa 
na besede o kompenzáciách ťaž-
kého  zdravotného  postihnutia, 
o  začleňovaní  mladých  ľudí  do 
komunitného života a na besede 
o zdraví sa rozprávali o zázraku 
vody  –  miazge  života  na  Zemi. 
Vďaka  patrí  tým,  ktorí  finančne 
pomohli pri realizácii tohto pro-
jektu.  Na  sociálno-rehabilitačný 
pobyt v Bardejovských kúpeľoch 
finančne  prispelo  Ministerstvo 
práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny 
SR a Mesto Michalovce.  

Emília Kužmová 

Rehabilitačný pobyt

Jednota  dôchodcov  Sloven-
ska  -  mestská  organizácia  Mi-
chalovce, uskutočnila trojdňový 
zájazd  na  termálne  kúpalisko 
v Maďarsku. 

Pádom  som  si  hneď  v  prvý 
deň  privodila  úraz,  a  to  kom-
plikovanú    zlomeninu  ruky. 
Po  nutnom  ošetrení  mi  hrozila 
hospitalizácia.  Bolo  to  nepred-
staviteľné z mojej strany -  jazy-

ková bariéra, cudzie prostredie. 
Slzy  bolesti vystriedali slzy stra-
chu.  Pani  Karnayová,  vedúca 
zájazdu, vyzbierala potrebný fi-
nančný obnos a zabezpečila môj 
prevoz domov taxíkom. 

Na  vyjadrenie  mojej  vďaky 
jej aj všetkým členom zájazdu sa 
ťažko hľadajú slová. 

Ďakujem. 
Ľudmila Gernátová  

poďakovanie

P R I M Á T O R 
M E S T A  M I C H A L O V C E

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

 Sociálny pracoVník
adresa zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestský úrad, Námestie 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
adresa pracoviska: Mesto Michalovce, detašované pracovisko - ulica 
mlynská
kritériá pre výber sociálneho pracovníka:
kvalifikačný predpoklad vzdelania:
• Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
Ďalšie kritériá pre výber uchádzačov: 
•  Bezúhonnosť 
•  osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť riešiť konflik-

ty, flexibilita, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod.
•  Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín a pozna-

nie komunity
•  organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti 
Výhodou sú:
• Skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v ko-

munitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením
• Účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách 
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky)
Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
• Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
• Štruktúrovaný životopis, vrátane motivačného listu
• overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Súhlas na spracovanie osobných údajov 
Dátum predpokladaného nástupu: 1. 11. 2011
Termín podania prihlášok:
Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie zašlite najne-
skôr do 3. 10. 2011, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) na adresu: 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalov-
ce, alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v zalepenej obálke, 
v tom istom termíne. Na obálku napíšte: Výberové konanie - sociálna 
práca.
Dátum, čas a miesto výberového konania: 
Dňa 12. 10. 2011 o 9.00 hod., Mestský úrad Michalovce, námestie 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, (malá zasadačka na prízemí 
č.dv. 129) – bez ďalšej osobitnej pozvánky.
Výberové konanie bude uskutočnené iba s uchádzačmi spĺňajúcimi 
vypísané kritéria. Výberové konanie sa uskutočňuje na základe zverej-
nenia výzvy výsledkov schvaľovania žiadosti o NFP v rámci výzvy oP 
ZaSI - FSr - 2009/2.1/09 a riadi sa kritériami a pravidlami stanovenými 
Fondom sociálneho rozvoja v rámci tejto výzvy.



� kultúRa – školstvo

Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
pozývajú na podujatie pod názvom

Michalovce s MichalMi, 
MichaloM a MichaeláM

Zábavný program venovaný všetkým Michalom a Michaelám, 
v ktorom vystúpia: speváčka MISHA s kapelou a hudobná sku-

pina ŽOBRÁCI, moderuje MIŠO HUDÁK.
30. 9. 2011 o 18.00 hod.–Veľká sála MsKS, vstupné 2 €

Vás pozýva na tradičné zábavno-náučné  podujatie
cesTa slNeČNoU sÚsTavoU a sÚhveZDiaMi     

25. 9. 2011 (nedeľa) v lesoparku Hrádok 
od 10.00 do 14.00 hod.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia!
Vstupné: (len deti) v predpredaji 2 €, v deň konania 3 €   

Vstupné je možné zaplatiť aj kultúrnymi poukazmi.

asTroNoMické poZorovaNia 
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 

v stredu a v piatok  so začiatkom o 19.30 hod.
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €

laDislav ŠTofa – výber z tvorby (maľba) 
od 19. 9. do 30. 9.2011 – Malá galéria MsKS

16. – 18. 9. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
Šéfovia Na ZaBiTie  USA/2011/98min
/komédia/   Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

17. 9. sobota o 16.00 hod. 
MeDveĎ YoGi  USA/2010/80min./
/rodinná komédia/
Vstupné: 2,30€                    Ml. prístupný Slovenský dabing  

20. – 21. 9. utorok, streda o 19.30 hod.
ZroDeNie plaNéTY opÍc  USA/2011/105min/
/sci-fi/ Premiéra
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

22. – 25. 9. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.   
MUŽi v NáDeJi  ČR/SR/2011/115min/
/komédia/ Premiéra 
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Česká verzia

25. 9. nedeľa o 16.00 hod. 
kUNG fU paNDa 2  USA/2011/95min/
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2,20€                   Ml. prístupný Slovenský dabing  

28. 9. streda o 19.30 hod. 
piráTi kariBikU   USA/2011/140min./
v NeZNáMYch voDách
/akčný, dobrodružný, fantasy/
Vstupné: 2,40€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

29. 9. štvrtok o 19.00 hod.
30. 9. piatok kino Centrum nepremieta.
1. – 2. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
saXáNa a leXikoN koUZel  ČR/2011/90min/ 
/rodinný hraný a animovaný film/   Premiéra
Vstupné: 2,50€      Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

program kina centrum

Dva tÝŽDne v kultúRe michalovčan informuje

Matúš Coranič

Sophia Inglodyová

Patrik Hreňko

Patrik Maňák

vítame meDzi nami našich najmenších

Maroš Homoľa 
a Katarína Šamudovská
Mgr. Igor Remák, PhD 
a Mgr. Rita Kolesárová

Ján Žužo 
a Alena Danková
Maroš Grobelník 

a Katarína Marková
Juraj Saladiak 

a Ing. Miriama Sorokáčová
Ján Šakový 

a Zuzana Kušnírová
Vladimír Fogoš 

a Adriana Fedorčáková

Do stavu manŽelského vstúpili tieto snúbenecké páRy:

Odišla, ale navždy zostane 
v srdciach tých, čo ju milovali.

Dňa 4. septembra 2011 uplynul 1 rok, 
kedy nás navždy opustila drahá 
mamička, babička a prababička 

aNNa hreňková

s nehou a láskou spomína 
dcéra Tatiana s rodinou

spoločenská rubrika
navŽDy sme sa Rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

Anna Weiserová, 71-ročná
Hermína Gazdová, 89- ročná
Juraj Ermezej, 86-ročný
Eva Jenčková, 56-ročná
Anna Šedivá, 81-ročná
Eva Köbölová, 56-ročná
Michal Balint, 88ročný
Magdaléna Kurciková, 70-ročná

Dňa 9. septembra uplynulo desať rokov, 
kedy nás navždy opustila milovaná 

mama, sestra a švagriná

MarTa BeDNárová

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

smútiaca rodina

výstavy

mestské kultúrne stredisko

Dňa 12. septembra oslávil vzácne 
80. narodeniny 

paeDr. fraNTiŠek feňák

K Tvojim narodeninám všetko najlepšie 
želajú manželka Mária, dcéra Marika, 

syn Miroslav s manželkou Gabikou 
a vnúčatá Marika, Miro, Marek, 

Gabika, Janko s manželkou Adelou 
a pravnuk Samko

B l a h o ž e l a n i e

Týmto sa chceme poďakovať celému kolektívu 
Pohrebných služieb Michalovce pod vedením Rudolfa Kleina 

za kvalitné služby a vzornú pomoc 
pri vybavovaní náležitostí spojených s pohrebom.

                                                                 rodina Cihanová

P o ď a k o v a n i e

S p o m i e n k y

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok sa za Teba modlíme. 

Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 23. septembra si pripomenieme 
prvé smutné výročie smrti 

ing. vlasTY ŠTafUroveJ

s láskou spomína Eva a Milka s rodinami

Dňa 10. septembra 2011 uplynulo 
6 rokov od smrti manžela, otca, 

svokra, dedka a pradedka 

JoZefa BrYNDZia

Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku.

s láskou a nehou spomína 
manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá

S p o m i e n k y

Dňa 10. septembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

otec a starý otec 

Michal BeNeTiN

s láskou spomíname 
dcéra a syn s rodinami

Dňa 15. augusta 2011 nás navždy opustil 
vo veku 71 rokov manžel, otec, syn, brat 

MUDr. Michal eľko

V mene celej rodiny vyslovujeme 
poďakovanie za vyjadrenie sústrasti 

a kvetinové dary celej rodine, priateľom, 
kolegom a známym.

smútiaca rodina

Dňa 12. septembra 2011 uplynul 1 rok 
od smrti milovaného manžela a otca 

pavla ČUrMU

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami

hvezdáreň

sa  zaoberajú  liečbou  cukrovky, 
výrobcovia dia potravín,  ako aj 
ponožiek vhodných pre diabeti-
kov, predajcovia výživových do-
plnkov a pod.. Účastníci sa budú 
môcť aj osobne stretnúť s pred-
nášajúcimi a získať odpovede na 
vlastné pálčivé otázky. Na záver 
je pripravená hodnotná tombola 
a pre členov obed. Aj touto ces-
tou by sme vás chceli pozvať na 
toto  podujatie.  Vstup  je  voľný 
a je aj pre širokú verejnosť. 

Nedá  mi  však  nespomenúť, 
že  v  michalovskom  regióne 
je  okolo  7  500  diabetikov,  ale 
v  našej  organizácii  máme  za-
registrovaných  len  292  členov. 

Cukrovka  je  celoživotné  ocho-
renie  a  treba  to  aj  v  80%  zvlá-
dať  samostatne a  tu  sme práve 
my,  ktorí  vám  chceme  pomá-
hať.  Zastupujeme  vás  aj  pri 
obhajobe  doplatkov  na  liečbu, 
možnosti sociálneho a zdravot-
ného zabezpečenia voči minis-
terstvám, ale musíte nám aj vy 
pomôcť.  Práve  zvýšenou  člen-
skou základňou ľahšie môžeme 
presadiť vaše potreby a záujmy. 
Staňte sa našimi členmi. Popla-
tok na rok je 5 eur a určite do-
stanete viac.

Sledujte  nástenky  u  svojich 
diabetologičiek  a  vždy  sa  do-
zviete, kedy sa stretávame!

 Ing. Jozef Borovka

dokončenie zo str. 1
pomoc diabetikom

Zemplínska knižnica Goraz-
da  Zvonického  vás  pozýva  na 
výstavu Umenie kníhviazačov 
v minulosti a súčasnosti. Je to 
pohľad na tvorbu umelcov-
knihárov  v  priebehu  dejín  od 
staroveku,  do  ktorého  spadajú 
počiatky  tvaru  dnešnej  knihy, 
cez jednotlivé obdobia stredove-
ku, novoveku až po prelom 19. 
a 20. storočia, keď pri neustále sa 
zvyšujúcom počte kníh sa už len 
malému  zlomku  z  nich  dostalo 
náročnejšej  väzby.  Ani  v  súčas-
nosti sa na staré techniky, tech-
nológie  a  materiály  nezabudlo. 
Svedčí o tom práca umeleckých 
kníhviazačov,  ktorí  majú  mož-
nosť konfrontovať svoje výtvory 
na rôznych medzinárodných vý-
stavách a súťažiach, ale rovnako 

aj  činnosť  pracovníkov reštau-
rátorskej a konzervátorskej 
dielne Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach.

Tvorbu  súčasnej  umeleckej 
knižnej väzby obohatenej o zaují-
mavé objekty, ako sú rôzne kazety 
či kožené bonsaje, predstavuje na 
výstave  košický umelecký kni-
hár františek cimbolák,  ktorý 
vo svojej dielni zhotovil Kráľov-
skú  kroniku  Slovenskej  repub-
liky,  dosiaľ  najväčšiu  kultúrno-
spoločenskú  kroniku  v  dejinách 
slovenského,  ba  aj  európskeho 
knihárstva a ktorý za svoje diela 
získal viacero ocenení.

Výstava  je  verejnosti  prí-
stupná v čase otváracích hodín 
knižnice do 30. septembra. 

Janka Váradyová

umenie kníhviazačov  

S p o m i e n k y



� špoRt – inzeRcia špoRt – inzeRcia

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

•  Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej 
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plá-
vajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných pred-
stáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom 
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenos-
ťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je 
68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii od 
9/2011. Cena 37 000 € + možnosť dohody.  0904 077 330

•  Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným 
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538

•  Predám chatu na Zemplínskej šírave, časť Lúč – nad Viňankou. 
Pri rýchlom jednaní cena dohodou.  0908 370 760

•  Predám 3-izbový byt na SNP. Cena dohodou.  0907 970 595
•  Predám 7-izbový RD v lukratívnej časti Michaloviec s pozem-

kom cca 1 480 m. Dom má dva vchody, možnosť využívať ho ako 
dvojgeneračný, poprípade ako sídlo firmy. Na dvore samostatná 
garáž a pivnica. Cena 143 000 € + dohoda. Realitné kancelárie, 
prosím, nevolať.  0907 481 514

•  Predám dvojizbový tehlový byt na Ul. prof. Hlaváča č. 40 v Mi-
chalovciach. Cena dohodou.  0907 108 749

•  Predám RD v Petrovciach nad Laborcom – 2-podlažný, poze-
mok 1 700 m2, všetky IS, podpivničený. Cena dohodou. 

   0904 973 131
•  Dám do prenájmu obchodné/kancelárske priestory 90 m2 v cen-

tre Michaloviec pri Tatra banke.  0907 607 914
•  Predám starší dom v Stretavke užívaný ako chalupa so záhra-

dou (22 a), ovocným sadom a malou vinicou (100 ks), vrátane 
zariadenia a záhradnej techniky (Vari systém s príslušenstvom, 
motorové kosačky, krovinorez, vinárske potreby. Všetko funkč-
né, okamžite použiteľné. Cena dohodou. 

   0910 632 517,  642 3780
•  Predám garáž v osobnom vlastníctve v Michalovciach. Lokalita 

– pri Zekone pri Chempiku. Výhodne. Rýchlo. Cena dohodou. 
 0904 499 981

•  Predám alebo prenajmem trojizbový byt, 2. p., balkón. 
   0908 412 706
•  Prenajmem alebo predám 2-izbový byt, 2. p. , balkón. 
   0918 199 228

Rôzne
•  Predám 4 pneumatiky na Škodu Favorit.  6283 249
•  Predám chladničku 210 l s mrazničkou 120 l - 100 €, gauč 3+1+1 

– 100 €, plynový sporák – 50 €.  0903 278 538
•  Dôchodkyňa hľadá prácu (predavačka, kuchyňa, chyžná, upra-

tovačka, opatrovanie).  0904 123 559

služby
•  Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291
•  Umývateľné  nástreky  –  bytové  jadrá,  steny,  dvere,  kuchynské 

linky.  0918 860 701
•  Predám lis a mlynček na hrozno.  056 6424 561
•  Čistiareň  peria  poskytuje  svoje  služby  ,  čistenie  peria,  výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalo-
viec zabezpečíme.  0915 325 381,  056 6497 735

•  Ponúkame  kurzy  účtovníctva,  jazykov,  komunikácie.  0905 
423 257, www.kurzyjencikova.sk

•  Vedenie účtovníctva.  0905 423 257, www.kurzyjencikova.sk
•  Zabehnutá účtovnícka firma v Michalovciach prijme účtovníč-

ku aj bez praxe.  0905 794 715
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PRIMÁTOR MESTA MICHALOVCE
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

náČelník MeSTSkej polície
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia 
kvalifikačné predpoklady: 
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
b)  odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície - § 25 zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
c)  prax minimálne 8 rokov, z toho v riadiacej činnosti minimálne 3 roky
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým 
konaním:
a)  bezúhonnosť ( podľa zák.552/ 03 z.z. v platnom znení ) 
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s Pc - Windows, kancelársky balík MS office
f)  absolvovať výberové konanie na overenie odbornej, telesnej a du-

ševnej spôsobilosti
Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť 
žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní a prípadný doklad o odbornej spô-

sobilosti
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského 

oprávnenia a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 3. 10. 2011, (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Mi-
chalovce s označením „Výberové konanie príslušník mestskej polície 
– náčelník mestskej polície“. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ 
v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné 
uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stano-
venou primátorom mesta, s ktorou budú uchádzači oboznámení pred začiat-
kom výberového konania. Z dôvodu, že o vymenovaní rozhoduje kolektívny 
orgán, toto výberové konanie sa neriadi ustanoveniami § 5 zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme. Výsledok výberového konania slúži ako 
podklad pre primátora mesta na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorého 
predloží na vymenovanie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach. Výsledok 
výberového konania nie je pre mestské zastupiteľstvo záväzný. Na výberové 
konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.Zaslaním poža-
dovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie 
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Sú-
hlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archi-
vované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Dva tÝŽDne v špoRte
FloRbal

o pohár priMáTora MesTa-1. kolo 
III. ročník mestskej florbalovej ligy žiakov a  žiačok

26. 9. 2011, 29. 11. 2011   9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

Futbal
UkraJiNa – srBsko

Kvalifikácie žien do 19 rokov o postup na majstrovstvá Európy 2012 
19. 9. 2011   16.00 hod.

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

Mfk ZeMplÍN – Mfk vraNov N/T.
I. LSŽ U 15, U 14-5. kolo   23. 9. 2011   11.00, 13.00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452 

Mfk ZeMplÍN – fk seNica
I. LS/MD-9. kolo   24. 9. 2011   11.00, 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907

Mfk ZeMplÍN – fk BoDva MolDava N/B.
II. liga mužov-10. kolo   24. 9. 2011   15.00 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009

TJ sokol MoČariaNska – ofk rakovec N/o.
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-8. kolo   25. 9. 2011   15.00 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

háDzaná
hk iUveNTa – Škp piccarD seNec
WHIL žien-3. kolo   17. 9. 2011   17.30 hod.

Info: Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

hc wiNlaND – MŠk hlohovec
Extraliga mužov-5. kolo   21. 9. 2011   18.30 hod.

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

hk iUveNTa – UDhk NiTra
I. LS/MD-3. kolo   24. 9. 2011   13.00, 15.00 hod

hk iUveNTa JUNiorkY – hk MoČeNok
I. liga žien-3. kolo   24. 9. 2011   17.30 hod

Info: Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

in – line
o pohár priMáTora MesTa-1. a 2. kolo
III. ročník mestskej In-line ligy žiakov v šprinte

20. 9. 2011 a 28. 9. 2011   9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0917650912, 0908322342

ľaDovÝ hokej
hk DUkla – hc preŠov 07

I. liga mužov-3. kolo   16. 9. 2011   17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

hk MláDeŽ – p.h.k. preŠov
I. LS/MŽ „A“  sk.“B“-3. kolo  17. 9. 2011   9.00, 11.30 hod.

hk MláDeŽ – hc 46 BarDeJov
I. LD základná časť sk.“C“-3. kolo   17. 9. 2011   14.00 hod.

hk MláDeŽ – p.h.k. preŠov
I. LD základná časť sk. „C“-4. kolo   18. 9. 2011   10.30 hod

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

hk DUkla – hk spiŠská Nová ves
I. liga mužov-5. kolo   23. 9. 2011   17.00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

hk MláDeŽ – hk spiŠská Nová ves
I. LS/MŽ „A“  sk.“B“-4. kolo   24. 9. 2011   9.00, 11.30 hod

hk MláDeŽ – hk TreBiŠov
I. LD základná časť sk. „C“-5. kolo   24. 9. 2011   14. 00 hod

hk MláDeŽ – Mhk hUMeNNé
I. liga juniorov  základná časť-2. kolo   25. 9. 2011   10. 30 hod.

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

stolnÝ tenis
ŠksT „a“ – sTk sTará ľUBovňa „B“

II. liga mužov-1. kolo   25. 9. 2011   10.00 hod.

ŠksT „a“ – TJ sTo sloveNská ves
II. liga mužov-1. kolo   25. 9. 2011   15.00 hod.

stRelectvo
o pohár preDNosTU oBvoDNého ÚraDU  

IV. ročník streleckého trojboja 
18. 9. 2011   8.00 hod.

okresNé MaJsTrovsTvá 
Z MalikaliBrových ZBraNÍ

25. 9. 2011   8.00 hod.
Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

tenis
iX.roČNÍk MeMoriálU iNG. ZDeNa ČerveNkU

17. 9. 2011   8. 00 hod.

Michalovce cUp 2011
Celoštátny turnaj staršieho žiactva kat.“B“

24. 9. - 27. 9. 2011   8.00 hod.

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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

a na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č. 80, zo dňa 06.09.2011,
oBcHoDnÚ VerejnÚ SÚŤaŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na výstavbu a prevádzku 
parkovacieho domu na pozemkoch 

vo vlastníctve Mesta Michalovce na ul. a. Markuša.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky oVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa 
v termíne do 3. októbra 2011, (pondelok), do 12.00 hod (hmotnoprávna 
lehota) v zalepenej obálke s označením: „Parkovací dom - NEotVáraŤ„
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 27. 9. 2011, v čase 
od 9.00 - 9.15 hod so stretnutím na Mestskom úrade - odbor hospodáre-
nia s majetkom (oHsM), Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce, kancelária č. 
281 (budova „B“).   Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v 
plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachá-
dza vo vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 
30, na elektronickej tabuli na internetovej stránke mesta www.michalovce.
sk a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

konaTelia SpoloČnoSTi S ruČeníM oBMeDZeníM 
SluŽBy MeSTa MicHaloVce 

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 
 riaditeľ spoločnosti s ručením obmedzeným 

Služby mesta Michalovce
( riaditeľ je zároveň jedným z konateľov spoločnosti)

názov zamestnávateľa: Služby mesta Michalovce, s.r.o, Partizánska 
23, 071 01 Michalovce
kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
b)  prax minimálne 8 rokov, z toho v riadiacej činnosti minimálne 3 roky 
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým 
konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
b)  bezúhonnosť ( uchádzač nebol právoplatne odsúdený za úmysel-

ný trestný čin) 
c)  spracovať projekt organizácie a riadenia organizácie Služby mesta 

Michalovce, s.r.o.
d)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom 
e)  znalosť práce s Pc - Windows, kancelársky balík MS office
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná sú-
časť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením do-

siahnutej praxe
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úko-

ny v plnom rozsahu
d)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
e)  projekt organizácie a riadenia organizácie Služby mesta Michalovce s.r.o.
dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 3. 10. 2011, (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
adresa: Služby mesta Michalovce, s.r.o. Partizánska 23, 071 01 Micha-
lovce s označením „Výberové konanie riaditeľ SMM, s.r.o - neotvárať“. 
Poznámka: Výberové konanie slúži ako podklad pre konateľov spoločnosti na výber 
najvhodnejšieho uchádzača, ktorého predložia na schválenie Valenému zhromažde-
niu SMM, s.r.o. Výsledok výberového konania nie je pre valné zhromaždenie záväzný. 
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním 
požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas SMM, s.r.o na spracovanie a ucho-
vanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po 
skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje SMM, s.r.o. archivované.

P R I M Á T O R 
M E S T A  M I C H A L O V C E

vypisuje podľa zákona č.552/2003 Z.z. v platnom znení 
o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie 

na obsadenie pracovnej  pozície:
VeDÚci(a) oDBoru SociálnycH Vecí 

MeSTSkéHo ÚraDu V MicHaloVciacH
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestský úrad  Michalovce
kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa    
b)  celková prax  minimálne 8  rokov, z toho v riadiacej činnosti mini-

málne 3 roky 
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s obsadzo-
vanou funkciou:
a)  uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ( 

podľa zák.552/ 03 Z.z.)     
b)  bezúhonnosť ( podľa zák.552/ 03 Z.z.)  
c)  spracovať projekt  organizácie a riadenia  odboru 
d)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom
e)  znalosť právnych a ekonomických noriem v  oblasti samosprávy a 

náplne činnosti odboru 
f )  znalosť práce s Pc - Windows, kancelársky balík MS office
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované  ako neoddeliteľná sú-
časť prihlášky:
a)  fotokópia  dokladu o vzdelaní
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením do-

siahnutej praxe
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v 

plnom rozsahu
d)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
e)  projekt organizácie a riadenia odboru 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 3. 10. 2011,  ( hmotnoprávna lehota – žiadosť  musí byť doruče-
ná) na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 
07101 Michalovce s označením „Výberové konanie vedúci(a) odboru 
sociálnych vecí. (Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej 
obálke s tým istým označením). Na obálke je potrebné uviesť meno, 
priezvisko a adresu odosielateľa.  
Poznámka: Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Mi-
chalovce  na spracovanie 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 Micha-
lovciach. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.


