
Rada cirkví
MsKS

a Mestský úrad 

Vás pozývajú
pri príležitostí sviatku 
sv. Cyrila a Metoda na

EkumEnickú 
slávnosť 

a prehliadku 
cirkevných zborov 

Chóry Zemplína 

5. júla o 17.00 hod.

tribúna pri MsÚ

Michalovčan
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Dvojtýždenník občanov Michaloviec
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Rokovanie otvoril a viedol 
primátor mesta Viliam Zahor-
čák. V úvode poslanci schválili 
zloženie návrhovej komisie, na-
sledovali správy o prijatých uzne-
seniach mestskej rady a riešení 
interpelácií poslancov z predchá-
dzajúceho rokovania zastupiteľ-
stva. Hlavná kontrolórka mesta 
predkladala správu o výsledkoch 
troch kontrol, a to použitie prís-
pevku poskytnutého mestskému 
kultúrnemu stredisku, použitie 
príspevku poskytnutého tech-
nickým a záhradníckym službám 
a hospodárenie s majetkom a je-
ho inventarizácia v zariadení pre 
seniorov. 

Plénum schválilo aj realizá-
ciu a spolufinancovanie dvoch 
žiadostí o nenávratné finančné 
prostriedky pre projekt Elektro-
nizácia služieb a Centrum pre 
zhodnotenie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, ktoré budú 
predložené v rámci príslušných 
výziev.

Rokovanie pokračovalo schvá-
lením novelizácie všeobecne zá-
väzného nariadenia o výške dotácií 
na žiakov v školských zariadeniach 
a tiež prerokovaním dodatku k or-

ganizačnej štruktúre základných 
škôl, základnej umeleckej školy 
a materskej školy s právnou sub-
jektivitou v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta.

Informatívnu správu o čin-
nosti mestskej autobusovej do-
pravy predkladal odbor výstavby, 
životného prostredia a miestne-
ho rozvoja a konštatoval v nej, že 
náklady na dopravu sa prevádz-
kovaním novým prepravcom 
D.Z.S. – M. K. Trans, s.r.o. v roku 
2012 znížili celkovo o takmer 21 
tisíc eur v porovnaní s rokom 
2011.

Najdôležitejším bodom prog-
ramu 16. zasadania mestského 
zastupiteľstva bolo vyhodnote-
nie plnenia strategického mate-
riálu – Programu rozvoja mesta 
na roky 2011 – 2014. Polčas vo-
lebného obdobia bol dôvodom 
na predloženie plnenia stano-
vených plánov. S ohľadom na už 
zrealizované aktivity, ako aj ak-
cie, ktoré sa v súčasnosti robia, je 
možné konštatovať, že program 
rozvoja mesta sa plní na veľmi 
dobrej úrovni. Mesto Michalov-
ce sa aj napriek zložitosti doby, 
a z toho vyplývajúcich úspor-

ných opatrení, nevzdáva ambí-
cie naplniť tento program v čo 
najvyššej možnej miere. Viacerí 
poslanci k predloženému mate-
riálu diskutovali a v závere ho 
jednomyseľne prijali.

Mestskí poslanci na svojom 
rokovaní schválili tretiu zmenu 
rozpočtu mesta a navrhovanú 
zmenu rozpočtu technických 
a záhradníckych služieb. Odo-
brili tiež predložený návrh Mesta 
na udelenie Ceny Košického sa-
mosprávneho kraja pre hádza-
nárske ženské družstvo Iuventa 
Michalovce za vynikajúce vý-
sledky nie len v kategórii žien, 
ale i junioriek, dorasteniek aj žia-
čok. Zasadanie pokračovalo pre-
rokovaním majetkovoprávnych 
záležitostí a prenájmom majetku 
vo vlastníctve Mesta. Schválený 
bol aj návrh termínov a plánu ro-
kovaní mestského zastupiteľstva, 
mestskej rady, komisií MsZ, re-
dakčnej rady novín Michalovčan 
a plán činnosti hlavnej kontro-
lórky na druhý polrok 2013.

Záver patril už tradične in-
terpeláciám poslancov a disku-
sii.

Ing. Iveta Palečková

Poslanci Prerokovali 
Program rozvoja mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva michalovce zasadali v utorok 18. júna 
v rokovacej sále mestského kultúrneho strediska. na prerokovanie 
mali pripravených viac ako dvadsať bodov, medzi ktorými dominovalo 
hodnotenie plnenia programu rozvoja mesta aj návrh na udelenie ceny 
košického samosprávneho kraja. 

michalovský 
organ 
7. ročník 

organových koncertov

Martin Schmeding 
(Nemecko)

11. júla o 19.00 hod. 

Rímskokatolícky kostol 
Narodenia Panny Márie

magnólia vo Fínsku

Porota ocenila výkon zboru 
tromi striebornými známkami, 
čím zbor získal striebornú prieč-
ku, zaradilo ho to medzi „hviez-
dy súťaže“ a získal poctu spievať 
na koncerte hviezd. Je to súťaž 
s tridsaťročnou tradíciou, ktorá 
má svoje špecifiká, ako napríklad 
to, že v nej nie sú žiadne kategó-
rie (detské, mládežnícke, mužské, 
ženské, komorné, atď) a všetky 
zbory súťažia spolu. Tohto roku 
súťažilo 59 speváckych zborov 
z rôznych krajín sveta – Európy 
(Estónska, Ruska, Rakúska, Ne-
mecka, Litvy, Slovenska), Ázie 
aj Afriky. Výkony hodnotila päť-

členná porota z Fínska, Holand-
ska, Anglicka a Nórska.

Okrem súťaže sa Pro Musica 
– Magnólia predstavila fínskemu 
publiku na vystúpení v Univerzit-
nej nemocnici v Tampere. Odme-
nou pre spevákov bolo kúpanie 
v aquaparku a niektorí si vyskú-
šali aj povestnú fínsku saunu. Od-
menou bolo aj to, že usporiadateľ 
si vybral fotografiu nášho spevác-
keho zboru ako ústrednú fotogra-
fiu celého festivalu v novinách. 

Poďakovanie patrí Mestu Mi-
chalovce za finančnú podporu 
pri realizácii tohto projektu.

Mgr. Viera Džoganová

Detský spevácky zbor Pro musica – magnólia 
sa v dňoch 2. – 11. júna zúčastnil svetovej 
súťaže v tampere vo Fínsku,  kde úspešne 
reprezentoval slovensko, mesto michalovce 
aj základnú umeleckú školu, Štefánikova 20.

michalovce očarili Bratislavu...
veru je to tak a dodávame, že 20. júna sa stali v ružinovskom dome 
kultúry na súťaži supertrieda stredobodom celého slovenska. supertrieda 
je európsky umelecký projekt určený žiakom a pedagógom základných 
a stredných škôl na slovensku. vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo 
školstva a organizátorom občianske združenie supertrieda. Podmienkou 
účasti je účinkovanie všetkých žiakov triedy. 

Hľadáme dvojníkov

Pozývame všetkých na unikát-
ny festival zábavy, nazvaný Fest 
dupľa alebo Double fest v dňoch 
9. až 11. augusta.

Program otvorí podujatie Mi-
haľovski deski, ale tešiť sa môžete aj 
na Michalovce s Michalmi, Micha-
lom a Michaelám. Pozor! Pokúsi-
me sa aj o zápis do Slovenskej kni-
hy rekordov s najväčším počtom 
Michalov a Michael na jednom 

mieste! Aby sme mali zdupľovaný 
festival ako sa patrí, vyhlasujeme 
SÚŤAŽ DVOJNÍKOV! Podobáte 
sa na nejakú celebritu alebo zná-
mu osobnosť? Tak neváhajte a pri-
hláste sa v registračnom formulári 
na www.michalovce.sk. Dvaja naj-
podobnejší si odnesú 1000€. Pri-
hlásiť sa môžete do 31. júla. Viac 
info: www.michalovce.sk.

ivpa

mesto michalovce pripravuje zaujímavé podujatie, 
kde môže každý, kto sa podobá na akúkoľvek 
známu osobnosť, získať finančnú odmenu.

Do tohto projektu sa už 
štvrtý rok veľmi úspešne za-
pájajú aj učitelia a žiaci zo Zá-
kladnej školy Teodora Jozefa 
Moussona. V školskom roku 
2012/2013 bola určená téma 
“Moje mesto“. Súťaž prebieha 
v štyroch kategóriách. Žiaci so 
svojimi učiteľmi musia vytvo-
riť 15 minútové predstavenie, 
v ktorom sa prelína hudba, 
hranie na hudobný nástroj,  
spev, tanec, vlastné texty pies-
ní a vlastný scenár. Tento rok 
sa do projektu zapojili dve 
triedy našej školy a obidvom 

sa podarilo  postúpiť do celo-
slovenského kola. V Bratislave 
priblížili divákom svoje mesto 
– II.C predstavením pod náz-
vom: „Jarmok stáročia už zná-
my“ pod vedením Mgr. Márie 
Schumerovej a vystúpenie VII.
A triedy, ktoré malo názov „Keď 
obrazy ožívajú“ pod vedením 
Mgr. Jany Gombitovej. V Do-
me kultúry Ružinov v Bratisla-
ve 20. júna od rána veľmi často 
zaznieval z pódia názov nášho 
mesta. Žiaci z Michaloviec 
získali prvé miesto v kategórii 
1. – 3. ročník aj v kategórii 7. – 

9. ročník. Druháci sa zároveň 
stali absolútnym víťazom súťa-
že. Víťazstvo siedmakov je  o to 
vzácnejšie, že porazili vo svojej 
kategórii aj o dva roky starších 
žiakov. Svojimi vynikajúcimi 
predstaveniami reprezentovali 
nielen svoju školu, ale aj mes-
to a košický kraj. Touto cestou 
ďakujeme triednym učiteľkám 
za nácvik, za prípravu scená-
ra, kulís a choreografií. Svojmu 
zriaďovateľovi – mestu Micha-
lovce ďakujeme za vytváranie 
podmienok na prácu.

Vedenie školy



�

Každý z nás prežije počas svojho života prelomové, významné, 
rozhodujúce obdobie. Pri pohľade späť si uvedomí, aké kritériá musel 
zvládnuť pri dosahovaní vzdelania v životnom smerovaní. Nielen zaľú-
benosť, ale i partnerský vzťah na spoločnej ceste životom. Vzťah k po-
tomkom a ich potrebám. Starostlivé zvládnutie zabezpečenia rodiny. 
Priateľské kontakty a dôvera k bezprostrednému okoliu.

Profesionálne kontakty so snahou o sebarealizáciu. Vyvážené pracov-
né zaťaženie v spojení s oddychom a naberaním fyzických a psychických 
síl a potrieb. Záľuby pre vyvážený rozvoj osobnosti. Podobne ako náj-
deme paralelu pre hodnotový rozvoj jednotlivca i v každej spoločenskej 
komunite. Pre ľudí žijúcich na tejto časti kontinentu boli tiež životne 
dôležité viaceré medzníky. Jeden z nich oslávime 5. júla. V tomto roku 
uplynie 1150 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie 
vtedajšej Moravy. Títo slovanskí kresťanskí poslovia viery nielen hlásali 
evanjelium, ale zostavili slovanské písmo - hlaholiku.

Naviac preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Ich 
osobitý význam nebol len v týchto krokoch. Neostalo len pri ich osob-
nom vklade. Našli vďačných pokračovateľov svojho diela.

Myšlienka mala pokračovateľov, ktorých počin zmenil celú duchov-
nú stránku. Povýšil ju na piedestál národného pozdvihnutia. Pochope-
nie a uvedomenie sa mohlo preniesť na celú vtedajšiu spoločnosť. Hlá-
sanie sa stalo nielen zrozumiteľným, ale i pochopeným a precíteným. 
Stalo sa základom rozvoja vzdelanosti a šírenia nových myšlienok. 

Tento sviatok sa od roku 1993 stal sa aj pamätným dňom zahranič-
ných Slovákov. V ňom je prepojenie koreňov Slovákov žijúcich v zahra-
ničí s ich domovinou. 

Všetky oslavy tohto sviatku nech budú dôstojným pripomenutím si 
príchodu slovanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Sviatok svätých Cyrila 
a Metoda

Noviny Mistral
a športové správy

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

Gorazd Zvonický
známy – neznámy

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

Záznam
Vystúpenie DFS Zemplínik

premiéra v piatok, reprízy denne o 14.00 hod.

aktivity primátora
 15. 6.  otvorenie športových hier Zväzu zdravotne postihnutých
  vo Vyšnom Nemeckom
 15. 6.  otvorenie súťaže O pohár primátora v tlaku na lavičke
 16. 6.  vyhodnotenie futbalového turnaja mládeže SDB KAMA 2013
 18. 6.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 18. 6.  otvorenie Galérie pohľadov – výstava v exteriéri
 19. 6.  otvorenie futbalového turnaja žiakov základných škôl
 19. 6.  účasť na tlačovej besede k otvoreniu letnej turistickej sezóny 
 19. 6.  stretnutie k oslavám storočnice G. Zvonického
 20. 6.  účasť na záverečnej konferencii k projektu Michalovce
  – vstupná brána turizmu
 21. 6.  porada primátora
 21. 6.  účasť v živom vysielaní Slovenského rozhlasu 
  k turistickej sezóne
 22. 6.  účasť na podujatí Jánske ohne vo Vinnom
 26. 6.  otvorenie športovej Olympiády seniorov

Pobačeňa Miža z varoša
Chto bi sebe podumal, že še Andriš zo Straňan do šveta zabere. Aľe 

i u tim širim švece na nas doma ňezabul a tak dobromu kamaratoj na-
kazal: „Aj u Nev Yorku budzem bars zvedavi, co še u mojich Mihaľov-
coch dzeje. Ti Mižu znaš našu naturu. Dokedi še budzem heverovac 
u tim Nev Yorku, ta poceš mojich rodakov dachtorima novinkami.“ 

Sameperše treba povedzec, že našo Mihaľovce bars šumne, prešum-
ne. U varošu jarda ukaškova. Vracila še moda šejdzešatich rokov. Ta 
dumam tote korkačky najvišejše. Aľe bože dopuščeňe chodzic u takich 
korkačkoch indze jak na štred varoša. Išče po Vichodze še da. Ľem opro-
bujce kupic fajnoho hamorskoho chľebika. Ľudze, kočiki, bicigľe, mo-
torki, motore. Šicko idze vedno. Popatriš do jednoho boka a už na tebe 
z druhoho boka vitrubuje. Išče i pod nohi mušiš patrec, bo buc korkač-
ku sčudačiš, abo ci dachtori drikovi stavec viskoči nadobro. Aľe ozda še 
i na Juhu drahi popravia. Kec še už započal i Juh napraviac. 

Kebi išče tote smarkate svojima ňefajnima čmaraňinami šicko ňe-
zabrudziľi, ta bizovňe by nove fasadi buľi neľem vinovene, aľe i estetične. 

Bars dobre padňe ľudzom, kedz u našim varošu najdzeme kolo 
pešňikov bars šikovne lavočki. Dachtore beťare zos skejbordami – des-
ka na koľeskoch - sebe dumaju, že to na jich športovaňe postavene. 
Išče ščesce, že ňeznaju ľitac po stromoch, bo bi u mesce ňebulo aňi jed-
noho stroma. Vedzkaľ sebe šedňi na ščambľatu lavočku. Ľem či znaju 
jich rodiče, dze jich parobci karki lamu. Perši bi sebe maľli na taku 
prefajnu lavočku šednuc. O žeľenich košaroch na šmeci aňi ňehu-
torim. Veckaj mudrujeme, dze dac papirik od cukerľikov pre dzeci. 
Ozdaľ sebe choľem na prazdňini daju pokoj a ozdaľ po prazdňinoch 
zmudreju. Šak i jim pan Boh križiky nadzeľi a veckaľ uvidza. 

Teľo z našoho varoša. Žeby krajši bulo a ľudzom dobre poslužilo. 
Vaš Mižo z varoša

z poslaneckých interpelácií
na Xv. zasadnutí mestského zastupiteľstva 
michalovce, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. apríla 
2013, interpelácie predložil poslanec:

ing. jaroslav kaPitan
2. Mesto je po zime plné výtlkov. Viem, že nie je jednoduché a možné ich 
všetky naraz opraviť. Sú však také, ktorým sa vieme vyhnúť, ale aj také 
do ktorých auto musí vojsť. Chcel by som poprosiť o prednostnú opravu 
prístupovej cesty na parkovisko nachádzajúce sa na Ul. partizánskej oproti 
Strednej odbornej školy technickej. Parkovisko slúži aj pre našich partne-
rov a ostatných občanov mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na vašu otázku týkajúcu sa opravy výtlkov po zime na prístupovej ceste na 
parkovisko nachádzajúce sa na Ul. partizánskej oproti Strednej odbornej ško-
le technickej vám odpovedáme: 
Výtlky po zime na prístupovej ceste na parkovisko ku SOŠT vyspravíme do 
31. 5. 2013. 

Sociálna pomoc občanom mesta
Ďalšou sociálnou službou, ktorú zabezpečuje a zároveň ponú-

ka svojim občanom Mesto Michalovce je pobytová sociálna služ-
ba – zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36, zákona 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách), na Ul. Masarykovej č. 21 v Micha-
lovciach. Kapacita sociálneho zariadenia je 25 lôžok.

Aký je postup pre poskytnutie tejto služby a umiestnenie ob-
čana Mesta v zariadení opatrovateľskej služby?
1.  Na mestskom úrade, resp. web stránke Mesta, je potrebné vy-

zdvihnúť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález od obvodného 
lekára, alebo aktuálne lekárske správy a nálezy (nie staršie ako 
6 mesiacov). Vyplnenú žiadosť aj s prílohami je potrebné do-
ručiť na mestský úrad.

2.  Na základe predloženej žiadosti mestský úrad – OSV vypracuje 
sociálny posudok a posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok, 
v ktorom určí stupeň odkázanosti žiadateľa o sociálnu službu.

3.  Na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá MsÚ – od-
bor sociálnych vecí posudok o odkázanosti na sociálnu služ-
bu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti klienta na pomoc inej 
osoby a druh sociálnej služby. Následne Mesto Michalovce 
vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

4.  Mestský úrad doručí posudok odkázanosti a rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu občanovi – žiadateľovi so-
ciálnej služby, ktorý vyplnením tlačiva žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiada o konkrétnu 
sociálnu službu. Súčasťou žiadosti je doklad o aktuálnom príj-
me, prípadne doklad o majetkových pomeroch.

Výška úhrady za sociálnu službu závisí od:
n	zaradenia žiadateľa o sociálnu službu do príslušného stupňa 

odkázanosti fyzickej osoby
n	výšky aktuálneho príjmu klienta
n	počtu lôžok v izbe

Platby za pobyt v ZOS sú zákonom ošetrené tak, že klientovi 
musí z dôchodku ostať suma 20 % stanoveného životného mini-
ma, v súčasnosti 38,92 €. V prípade, ak klient nemá na úhradu za 
sociálnu službu dostatok finančných prostriedkov, do zmluvného 
vzťahu vstupujú rodinní príslušníci.

V budúcom vydaní prinesieme informácie o terénnej sociál-
nej službe – opatrovateľská služba – poskytovanej v prirodzenom 
prostredí klienta.

Ocenenie spoločnosti BSH Michalovce
Stredisko praktického vyučovania BSH Drives and Pumps, kde absolvu-
jú prax žiaci Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, získalo 
Certifikát Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory „Podnik 
s príkladnou odbornou praxou“. Každý zo žiakov, ktorý úspešne vykoná 
maturitnú skúšku a zvládne záverečný test Slovensko–nemeckej obchod-
nej komory, získa certifikát. Ten mu pootvorí dvere u budúcich zamest-
návateľov. Certifikát je ocenením úsilia, ktoré je venované v BSH príprave 
mladej generácie. Na zábere vľavo preberá vedúci strediska Mgr. J. Šutaj-
Eštok z rúk konateľa BSH Drives and Pumps Ing. Petra Medviďa certifi-
kát za účasti Ing. Jozefa Adama, vedúceho personálneho oddelenia.

sošt

seniori v Podhájskej
Po výborných skúsenostiach 

z predchádzajúcich rokov výbor 
na žiadosť členov našej základ-
nej organizácie Združenia voj-
nových poškodencov, invalidov 
a sympatizantov v Michalovciach 
opätovne zorganizoval týždenný 
pobytový zájazd na termálne kú-
palisko v obci Podhájska. 

Okrem dennej návštevy kúpa-
liska, niektorí „mladší“, ktorých ešte 
ako tak poslúchajú nohy, navštívili 
aj studničku, nachádzajúcu sa pár 
kilometrov od termálneho kúpa-
liska v nádhernom prostredí tvo-
reného trojuholníkom obcí Pozba, 
Bardoňovo a Dedinka. Lokalita je 
oddávna obľúbeným miestom, kde 

sa v minulosti zastavovali veriaci. 
Objavený prameň má mať zázrač-
né uzdravujúce účinky najmä pri 
očných chorobách. Svedčia o tom 
aj ďakovné tabuľky, pripevnené na 
múre jednej z dvoch kaplniek, pos-
tavených v blízkosti prameňa.

Donesenou vodou zo studnič-
ky si umývali oči aj tí z nás, ktorí 
pútnické miesto nenavštívili. 

Vyjadrujeme veľké poďako-
vanie primátorovi mesta a vede-
niu Mesta za finančný príspevok. 
Poskytnutá dotácia nám umož-
nila stráviť v krásnom prostredí 
neopakovateľné chvíle, na ktoré 
budeme dlho spomínať. 

Ján Kundrát

Poďakovanie za radosť
krása a tradícia sa už 
po siedmykrát spojili 
v záverečnom koncerte 
súkromnej základnej 
umeleckej školy jurošík 
v michalovciach. opäť 
som tam bola a bol to 
neopakovateľný zážitok. 
stretnutie s umením, 
kultúrou na úrovni, 
pohľad na stretnutie 
generácií. 

Dvanásť tanečných i spevác-
kych čísel nás prenieslo do rôz-
nych kútov východného Sloven-
ska. Bol to opäť úžasný pohľad 
na tých najmenších, ktorí okrem 
obdivu dokázali vyčariť úsmev 
na tvári publika. Je to radosť vi-
dieť malých školákov so zaniete-
ním tancovať a spievať ľudovky 
a rovnako nás uchvátili mladí, 
ktorých dnes síce fascinuje rap, 
hip-hop a iné štýly, no dokážu 
byť oddaní folklóru.

Toto všetko sa samozrejme 
nedeje len tak. Existujú ľudia, 
ktorí stále majú chuť vlievať do 
duší našich detí či vnúčat úctu 
k tradícii, záujem o to, čo je 
„naše“ a dobré, k tomu, čo často 
obdivuje svet, iba médiá o tom 
mlčia. 

Kultúra národa sa odráža aj 
v jeho umení. Súkromnej zá-
kladnej umeleckej škole Jurošík 
sa ju darí udržiavať už niekoľko 
rokov statočne. 

Vo veľkej sále mestského kul-
túrneho strediska sa 8. a 9. júna 

spievalo a tancovalo tak, že pub-
likum to s veľkou dávkou energie 
javisku vracalo v podobe potles-
ku.

Týmito riadkami mi dovoľ-
te vyjadriť obdiv, úctu a pria-
nie všetkého dobrého celému 
tímu školy. Ide nielen o ume-
nie, tvorbu a tvrdú prácu, ale 
aj o formovanie charakterov, 
vzťahu k umeniu tých, ktorí sú 
im zverení. Jurošík vychová-
va umením. Skúša vytrvalosť 
a disciplínu tých, ktorí už nie-
koľko rokov prežívajú voľný čas 
práve tam.

Vyjadrujem poďakovanie za 
to všetko všetkým. Riaditeľovi 
Mgr. art. Petrovi Cicákovi a jeho 
manželke, tiež pedagógom a ko-
repetítorom, ktorí sa podieľajú 
na príprave koncertov a prezen-
tácií. Jednoducho všetkým, kto-
rí majú umelecký vplyv na naše 
deti a mladých. Ďakujem za to, 
že pri každom zo záverečných 
koncertov opäť prekvapia ume-
leckým posunom žiakov tejto 
školy.

Práve v dobe, keď máločomu 
veríme a mnohí repcú ako sa 
nič nedá, na všetkých v SZUŠ 
Jurošík sa vzťahuje výrok Mar-
go Jonesovej: „...ak niečo veľmi, 
ale skutočne veľmi chceš, môžeš 
to dosiahnuť. Azda si to bude 
vyžadovať trpezlivosť, usilovnú 
prácu, naozajstný boj a dlhý čas; 
ale pôjde to. Táto viera je abso-
lútne nevyhnutná, ak sa na niečo 
podujmeme, či už v umení, alebo 
inde“.

Anna Tomová

aj tak sa dá relaxovať
Zaujímavú akciu pripravi-

lo pre svojich členov vedenie 
Denného centra seniorov (DCS) 
č. 1 na Ul. obrancov mieru pod 
názvom FÓRUM pre šikovné 
žienky. Jeho cieľom bolo získať  
zručnosť v umelecko - technic-
kom žánri pletenia z odpadové-
ho papiera, zvanom „papierový 
pedig“. Ten sa získava recyk-
lovaním a z neho zručné ruky  
dokážu pletením zhotoviť rôzne 
ozdobné či úžitkové predmety. 
My sme sa rozhodli pre venčeky, 
ktoré by prispeli aj ku skrášleniu 
nášho DCS. Samotné slovo pe-
dig znamená prírodný materiál 
získaný zo vzdušných koreňov 

paliem, ktorý sa dováža zo sub-
tropického pásma. Pre naše 
podmienky však je najdostup-
nejší materiál – papierový pedig. 
Túto zaujímavú a užitočnú akciu 
viedla naša členka Mgr. Marta 
Steinerová, ktorá nás v budúc-
nosti určite naučí ešte mnohé 
iné zaujímavé techniky a tieto 
budú na prospech nápaditosti 
a zručnosti ostatným členom. 
Akcia bola jednou z mnohých 
pekných aktivít, o čom svedčí aj 
to, že DCS č. 1 je tým správnym 
miestom, kde sa seniori radi 
stretávajú a aktívne trávia svoj 
voľný čas v kruhu priateľov.

Edita Škultétyová

na poznávacom zájazde
Výbor ZO SZZP v Michalov-

ciach usporiadal tematicko – po-
znávací zájazd do Zemplínskych 
Hámrov, na Sninské rybníky 
a na Starinu. Na cestu autobu-
som sa vydali členovia ráno, aby 
si stihli čo najviac pozrieť. 

Prvá zástavka bola v Zem-
plínskych Hámroch, kde si náv-
števníci pochvaľovali čarokrásnu 
prírodu, na druhej zastávke si po-
zreli Sninské rybníky a našiel sa 

i odvážlivec, ktorý sa v bazéne aj 
okúpal. Treťou zástavkou v pora-
dí bola Starina, kde si členovia zá-
jazdu z vyhliadkovej veže mohli 
pozrieť vodnú plochu, ktorá záso-
buje pitnou vodou široké okolie.

Za to, že sa táto akcia moh-
la uskutočniť, patrí naše poďa-
kovanie za finančný príspevok 
MsÚ v Michalovciach a primá-
torovi mesta V. Zahorčákovi.

Jaroslav Koščo

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
spustila nový mikropôžičkový program. RPIC Trebišov 
je  jednou zo šiestich spolupracujúcich inštitúcií na Slovensku. 
Centrum poskytne všetky potrebné informácie, príp. tlačivá. 
Je tiež oprávnené prijímať žiadosti o mikropôžičku a vydáva 
vlastné stanovisko k jej poskytnutiu.

Kontaktné údaje:
Tel.: +421 56 6681360-2 • Fax: +421 56 6725711
Mobil: 0905 479025 • e-mail: rpic@rpic.tv
Bližšie informácie na: www.rpic.tv
www.nadsme.sk/sk/content/podmienky-poskytnutia-uveru
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

René Hübler

Alexandra Brendzová

Lenka Fedorková

Simona Paľová

Adrián Mihály

michalovčan informuje...

korene
Petra Horváta možno pova-

žovať za amatérskeho výtvarníka, 
ktorého každá etapa života je uk-
rytá v jeho osobitom prejave a štý-
le. Autor expozície, ktorá bude 
v galérii mestského kultúrneho 
strediska prezentovaná v júli, jej 
dal príznačný názov – Korene.  
Tie môžu byť symbolom niečoho, 
čo predstavuje pevnosť a istotu. 
Táto pevnosť a istota je prezento-
vaná vo vzťahoch, v dôstojnosti 
človeka, v dynamike života. V sa-
motnom názve expozície sa odrá-
ža predovšetkým biblický pôvod 

sveta a človeka. Autor vo svojom 
abstraktno-realistickom prejave 
rozvíja ideu, čím všetkým je po-
trebné v živote prechádzať, kým sa 
vrátime tam, odkiaľ sme boli vzatí 
– do zeme. Predsa tam to všetko 
„korení“. Kým však ukončíme 
životnú púť, je potrebné hľadieť 
na naplnenosť života. Tá prame-
ní v neustálej schopnosti človeka 
žasnúť, radovať sa a mať rád. Au-
tor pre svoj výtvarný prejav pou-
žíva olejovú techniku. Jeho dielam 
nechýba ľahkosť a farebnosť.

PaedDr. Ivana Mochorovská

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Ing. Peter Sabo 

a Ing. Lenka Bordáčová
Milan Makar 

a Monika Kokošová
Ing. Zoltán Csomos 

a Mgr. Miroslava Kolesárová
Jaroslav Suľžin 

a Ing. Silvia Matejová
Mgr. Matúš Sabo 

a JUDr. Petra Dobranská
Ľuboš Bereš 

a Viera Gavelová

Blahoželania
V júli oslávia manželia 

Jozef a Helena 
KočanovCi 
60 rokov spoločného života
K tomuto výročiu im blahoželajú 
dcéry Kveta, Hela a syn Jožko. 
Za všetkých vnukov gratuluje Maximilián.

Krásneho životného jubilea 70 rokov sa dožíva
 Gita ferenCová

Pri tejto príležitosti prajeme všetko najlepšie, 
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, 

aby nás dlho tešila svojou prítomnosťou.
Manžel ďakuje za 50 krásnych rokov 

spoločného života.
manžel, dcéry a sestry s rodinami

Zdravie nadovšetko
V rámci projektu Comenius „Good health is above wealth“ sa žia-
ci z Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra vybrali získavať cenné skúsenosti do su-
sedného Poľska. Cieľom partnerskej návštevy v meste Chelm bolo zhod-
notenie priebehu prvého roku dvojročného projektu a vypracovanie 
plánu činnosti na budúci školský rok.                            Mgr. I. Biačková

európsky slovník
„Európsky slovník“ je projekt, 

v ktorom v rámci medzinárodnej 
spolupráce škôl eTwinning praco-
vali žiaci Základnej školy, Školská 
2, pod vedením PaedDr. Eleny La-
covej v anglickom a ruskom jazyku 
a Mgr. Jany Šimkovej v anglickom 
a nemeckom jazyku. Do tohto 
medzinárodného projektu, ktorý 
trval od marca do júna 2013, boli 
zapojené školy z Turecka, Poľska 
a Bulharska. Cieľom projektu bolo 
vytvoriť rôzne druhy viacjazyč-
ných slovníkov a zároveň  zviditeľ-
niť jazykové vyučovanie, základnú 
školu, mesto Michalovce vytvá-
raním prezentácií v PowerPointe 

a Worde, kresbami a fotografiami. 
Projekt umožnil žiakom prakticky 
uplatniť svoje komunikačné zruč-
nosti v cudzích jazykoch  a spoznať 
kultúru, históriu, geografické pod-
mienky a jazyk zúčastnených part-
nerských krajín. V júni 2013 bol 
projektu „Európsky slovník“ udele-
ný Národný certifikát kvality, ktorý 
udeľuje Národná podporná služba 
eTwinning Slovensko a Centrálna 
podporná služba eTwinning v Bru-
seli. Certifikáty kvality boli udelené 
aj jednotlivým žiakom za úspešnú 
prácu v tomto projekte.

PaedDr. Elena Lacová
Mgr. Jana Šimková

Predškoláci so školákmi
Deti z Materskej školy na Ulici 

F. Kráľa sa 11. a 12. júna zúčastni-
li športového dňa, ktorý sa konal 
v Základnej škole na Okružnej 
ulici v Michalovciach. 

Pedagógovia a zároveň tréneri 
Devečka a Marcinčák pripravili 
spolu so žiakmi nižších roční-
kov športové hry a aktivity pre 
najstaršie deti materskej školy. 
Športový utorok sa začal trénin-
gom desiatich chlapcov mater-
skej školy a žiakov 2. a 3. ročníka 
ZŠ. Deti sa naháňali, na ihrisku 
hľadali poklad, hrali sa na obra. 
Pokračovali futbalovým zápasom 
detí MŠ a v závere kopali penalty. 

Dievčatá pod vedením tréne-
ra Marcinčáka precvičovali prv-

ky hádzanej, správnou technikou 
hádzali loptu na cieľ. Deti sa veľ-
mi dobre zabávali. Bolo to pre ne 
niečo netradičné a nové. 

Sme radi, že sme mohli spolu-
pracovať práve s touto základnou 
školou a deti sa mohli zoznámiť 
so zaujímavými športovými akti-
vitami. Všetky odchádzali vyšan-
tené, spokojné a radostné. 

Nakoľko naša škôlka spolu-
pracuje s organizáciou IMA – 
Ideálna mládežnícka organizá-
cia, so sídlom v Bratislave, ktorá 
sa zameriava na prácu s mláde-
žou, v tomto školskom roku sme 
sa v rámci projektu zamerali na 
športovú oblasť.

Mgr. Stanislava Jacková

mestské kultúrne stredisko
zmeň, čo môžeŠ zmeniť
kultúrno – kreatívny happening, príď a zapoj sa
koncert bratislavskej skupiny IN VIVO
28. 6. o 14.30 hod., tribúna pri MsÚ
Šťastné konce
Radošinské naivné divadlo 
29. 6. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
oslavy storočnice gorazDa zvonickéHo
6. 7. o 9.30 hod., areál bývalej MŠ Močarany 
micHalovský organ 
7. ročník organových koncertov
Martin Schmeding – organ (Nemecko)
11. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Hvezdáreň
Počas júla a augusta je možné pozorovanie oblohy pre verejnosť
je len na základe objednávky zo strany záujemcov.
Pozorovanie alebo náhradný večerný program sa uskutoční len v 
prípade aspoň 5 záujemcov.
letné astronomické PraktikUm „laP 2013“
pre členov astronomického krúžku pre stredoškolákov 
pri hvezdárni, zamerané predovšetkým na pozorovanie meteorov 
z roja Perzeíd 
8. – 14. 8., budova ZŠ a MŠ Vysoká nad Uhom 

výstavy
Peter Horvát – korene (maľba)
1. – 31.7., malá galéria MsKS

Program kina centrum
28. 6. piatok o 19.30 hod. 3D 
30. 6. nedeľa o 19.30 hod. 2D
1. 7. pondelok o 19.30 hod. 2D
svetová vojna z
akčný, dráma, horor
Vstupné 3D: 6 €, študenti 5,50 € 2013
                2D: 4 €, študenti 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

28. 6. piatok o 17.30 hod.
30. 6. nedeľa o 16.00 hod.
1. 7. pondelok o 16.00 hod.
PrÍŠerky: Univerzita v 3D
rodinná animovaná komédia
+ Krátky film: Modrý dáždnik  2013
Vstupné: 4 €, deti 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

30. 6. nedeľa o 18.00 hod.
1. 7. pondelok o 18.00 hod. 
Bling ring Premiéra
krimi, dráma 2013
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

3. 7. streda o 19.30 hod.
neveDomÍ
akčný, sci-fi 2013
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

3. – 4. 7. streda, štvrtok o 17.30 hod. 3D
5. 7. piatok o 15.00 hod. 3D
6. – 7. 7. sobota, nedeľa o 15.45 hod. 2D
6. – 7. 7. sobota, nedeľa o 17.30 hod. 3D
8. – 9. 7. pondelok, utorok 17.30 hod.  2D
ja, zloDUcH 2 
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 € 2013
               2D: 4 €, deti: 3 € USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

4. – 8. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
osamelý jazDec 
akčný, dobrodružný 2013
Vstupné: 4 €, v pondelok: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

10. 7. streda o 19.30 hod.
call girl
politický thriller 2012
Vstupné: 3 € ŠVÉDSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

11. – 13. 7. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod. 3D
14. – 15. 7. nedeľa, pondelok o 19.30 hod. 2D
oHnivý krUH
akčný, sci-fi
Vstupné  3D: 6 €, 2D: 4 € 2013
v pondelok: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Dňa 27. júna oslávila nádherné 
životné jubileum 85 rokov 
drahá mamička, babička 

anna MaJCHerová
Ešte dlhé roky plnohodnotného života v zdraví 
a šťastí jej s láskou prajú 
dcéry Eva, Anna, Monika, zaťovia Vlado 
a Carlo, vnúčatá Vladko, Carolina a Valentína.

oz teresa Benedicta 
ďakuje mestu michalovce 
za dotáciu 500 eur, 
z ktorej bola zakúpená polohovacia posteľ 
s príslušenstvom 
pre charitný dom prof. Hlaváča

Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom

www.michalovce.sk  
www.dolnyzemplin.sk

Súťažné podmienky:
1.  Dieťa minimálne s dvoma dospelými
2.  Návšteva známych, ale aj neznámych turistických miest 

v priebehu letných prázdnin
3.  Zdokumentovanie návštevy na turistickom mieste 

(fotografi a, návštevné lístky, čestné prehlásenie účastníkov)

4.  Odovzdanie formulára na TIK Michalovce
(Nám. osloboditeľov 30, do 20. 9. 2013)

5.  Žrebovanie sa uskutoční pri príležitosti 
Svetového dňa turizmu dňa 27. 9. 2013

Súťažný formulár musí obsahovať:
• meno dieťaťa (deti) • mená dospelých • adresa • telefónne číslo
• zdokumentovanie návštevy (prehlásenie, fotografi a, iná forma)

Ceny v súťaži:
1. cena: bicykel (venuje ZOOCR)

2. cena: kolobežka (venuje ZOOCR)

3. cena: skateboard (venuje ZOOCR)           
4. – 15. cena: ceny sponzorov

Osobitne organizátori ocenia: 
• účastníka mimo regiónu dolný Zemplín
• novoobjavenú, doteraz neznámu turistickú atraktivitu

Letná turistická súťaž

relax a oddych v škôlke
Školský dvor Materskej školy, 

Okružná 19 rozkvitol do krásy 
a vznikla tam nová relaxačno-
oddychová zóna, plná zelene.

Materská škola sa orientuje 
na environmentálnu výchovu 
a aj vďaka tejto zóne sme vytvo-
rili bezpečné a atraktívne mies-
to pre hry, oddych a zábavu. 
Vznikla tak učebňa v prírode, 
kde budú deti bližšie spoznávať 
deje a javy v prírode, získavať 
vzťah k nej a životnému prostre-
diu, ale aj venovať sa mnohým 
ďalším edukačným aktivitám.

Zároveň sme aj verejnosti 
poskytli pekný vizuálny zážitok 
a možnosť príjemne stráviť čas 
spolu s deťmi. Autorkami tohto vy-
dareného projektu sú učiteľky MŠ 
Ivana Sopociová a Bc. Ivana Fule-
ková. Poďakovanie patrí mestu Mi-
chalovce za poskytnutie finančného 
príspevku. Za pomoc pri realizácii 
ďakujeme TaZS mesta Michalovce, 
zvlášť riaditeľovi TaZS Ing. Júliu-
sovi Oleárovi, vedúcemu strediska 
údržby verejnej zelene Danielovi 
Terezkovi a rodičom z MŠ.

Kolektív MŠ

viem, komu som uveril
Cirkevná základná škola sv. 

Michala v Michalovciach rea-
lizovala v júni školský projekt: 
,,Viem, komu som uveril“. Usku-
točnili sme ho vďaka poskytnutej 
finančnej dotácii Mesta Micha-
lovce. Touto aktivitou sa naša 
škola zapojila do celého radu 
sprievodných podujatí spoje-
ných s Rokom viery. Hlavnou 
časťou projektu bol vedomostný 
kvíz zameraný na Katechizmus 
katolíckej cirkvi pre mladých, 
ktorého sa zúčastnili trojčlenné 
družstva žiakov 7. – 9. ročníka 
zo 7 mestských základných škôl 
a osemročného gymnázia pod 
vedením svojich učiteľov katolíc-
keho náboženstva. Na 1. mieste sa 

umiestnili žiaci  II. ZŠ, J. Švermu, 
2. miesto obsadili žiaci z VIII. ZŠ 
Pavla Horova, 3. miesto patrilo 
žiakom zo VI.ZŠ, Okružná. Zú-
častnení súťažiaci dostali hod-
notné ceny, diplomy a pamätné 
listy. Súčasťou projektu bola aj 
exkurzia do dreveného chrámu 
v Ruskej Bystrej, ktorý patrí spo-
lu s ďalšími siedmimi drevenými 
chrámami v Karpatskom oblúku 
Slovenska od júla 2008 do Zozna-
mu svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO. Veríme, že žiakov 
získané knižné odmeny potešili 
a návšteva dreveného chrámu ich 
obohatila o nové poznanie našej 
regionálnej histórie.  

Mgr. Štefan Korinok 

www.michalovce.sk  •  www.dolnyzemplin.sk



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda 
redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informač-
ná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Ľudmila Poláková. 
Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 
a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Emil Oreščák, 72-ročný
Ing. Igor Cziel, 50-ročný
František Činčár, 74-ročný
MUDr. Juraj Butkovský, 91-ročný
Alžbeta Činčárová, 86-ročná

Jozef Kudla, 84-ročný
Ján Maguška, 75-ročný
Michal Paľo, 53-ročný

Viera Šafářová, 76-ročná

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Dňa 3. júna 2013 nás opustil vo veku 75 rokov 
drahý manžel, otec a dedko 

Ján MaGušKa
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
známym, priateľom za účasť na poslednej 
rozlúčke, ako aj za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
smútiaca rodina

Dňa 14. júna uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustila drahá manželka a mamička 

oľGa MatySová
Stále spomíname na Teba.

Tvoj manžel Ivan, syn Ivan s priateľkou 
Gabikou a celá rodina

Poďakovanie

Dňa 29. júna uplynú 3 roky, 
kedy nás navždy opustila drahá mamka 
a babka 

anna Pazičová
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Spomienky

Jediné srdce na svete som mala, 
ktoré som veľmi milovala. Márne Ťa moje oči 

všade hľadajú, márne mi po tvári slzy stekajú.
V bolesti srdca dňa 5. júla uplynie rok, 

kedy ma opustil milovaný manžel 

štefan adaM
s úctou spomína manželka a celá rodina

Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 29. júna si pripomenieme 
prvé smutné výročie úmrtia 
manžela, otca, dedka a pradedka 

Milana CiGlera
s láskou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami

Dňa 1. júla 2013 uplynie 1 rok, 
kedy nás navždy opustila milovaná babička 

irena taKáčová
Kto ste ju poznali a mali radi, 

venujte jej s nami tichú spomienku.
syn s rodinou

malý oznamovateľ...

Nádeje mužskej hádzanej. Družstvo mladších žiakov HC WinLand 
Michalovce sa stalo prekvapením Majstrovstiev Slovenska, kde získali 
strieborné medaily. Tento úspech je nielen pre trenérov M. Cibereho 
a Mgr. M. Bumberu ale i pre hráčov motiváciou na ďalšiu sezónu.

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24.4.2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, 204, zo dňa 23. 10. 2012 a 247, 
zo dňa 26. 2. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A)  stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, po-
zemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, 
o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú 
evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami 
a oplotením areálu.

B)  stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), na parcele p.č. 4662, stavby bez č. súp. 
(sklad), na parcele p.č. 4663, stavby bez č. súp. (dielne), na parcele p.č. 4664/5, 
pozemku 4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 4663, o výmere 92 m2, pozemku 
4664/5, o výmere 216 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalov-
ce a novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 4664/1, o výmere 4210 m2, v k.ú. 
Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.

C)  stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, 
na parcele p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 
4952, sklad, na parcele p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na par-
cele p.č. 4948, pozemku p.C-KN č. 4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-
KN č. 4950, o výmere 609 m2, pozemku p.C-KN č. 4951, o výmere 26 m2, 
pozemku p.C-KN č. 4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-KN č. 4953, o vý-
mere 164 m2, pozemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2, pozemku p.C-KN 
č. 4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere 10 907 m2, 
ktoré sú evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpra-
vami a oplotením areálu.

D)  stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku 
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisné-
ho čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 
4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 
7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN 
č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 15. júl 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.
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sPlavovanie zemPlÍnskycH riek
18. ročník, 5. – 7. 7. 2013
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

Futbal
o PoHár Primátora mesta
Letná prázdninová liga uličných družstiev v kategórii žiakov
5. ročník, 1. – 10. 7. 2013
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Hádzaná
iUventa BeacH cUP 2013
5. ročník, 5. – 7. 7. 2013

Šach
zemPlÍnska veža FiDe oPen 2013
26. ročník medzinárodného turnaja, 30.6. – 9. 7. 2013
Info: Ing.Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

tenis
micHalovská mestská tenisová liga
R+R LF – R+R, 28. 6. 2013, 17.00 hod.
Trebišov – R+R LF, 2. 7. 2013, 17.00 hod.
Enel – Sobrance, 3. 7. 2013, 18.00 hod.
Minimax – SZŠ, 4. 7. 2013, 17.00 hod.
R+R – SOŠT, 5. 7. 2013, 17.00 hod.
8. a 9. kolo, info: PaedDr. Milan Kušej, tel.: 0902 108 971 
tejt 16 2013 
Medzinárodný tenisový turnaj category B
8. – 11. 7. 2013, 9.00 hod.

turistika
skalná skala
29. 6. 2013, info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
PrecHoD viHorlatom – nočný výstup 
z 29. na 30. 6. 2013
Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243 

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám rodinný dom na Zemplínskej šírave – Klokočov.  

Tel.: 0905 370 051
n	Predám prerobený 3-izbový byt na 2. poschodí,  

Ulica ukrajinská č.1. Cena 38 000 €. Tel.: 0917 505 470
n	Predám prerobený 4-izbový byt na 1. poschodí,  

Ulica ukrajinská č. 3. Cena 50 000 €. Tel.: 0917 505 470
n	Vymením 3-izbový byt za menší, bezbariérový vchod.  

Tel.: 0907 681 617
n	Dám do podnájmu v centre mesta zrekonštruovanú 

a luxusne zariadenú garsónku iba jednej osobe.  
Platba 2 mesiace vopred. Tel.: 0910 963 548

n	Dám do prenájmu garáž na Leningradskej ulici, novostavba. 
Tel.: 0917 203 776

n	Predám alebo prenajmem 3-izbový byt na sídl. SNP, 8. p. 
Cena 33 500 €. Tel.: 0918 803 891

n	Predám dom, výhodný aj na podnikanie v Michalovciach.  
Tel.: 421 902 944 784

n	Dám do prenájmu 3-izbový pekný byt na sídlisku Stráňany, 
Konečná 10. Tel.: 0907 201 540

n	Dám do prenájmu 3-izbový pekný byt na sídl. SNP  
na 3. p./7. Tel.: 0902 430 987, 0902 077 622

rôzne
n	Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné 

stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby 
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m. 
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Predám auto Lada 2108 – Samara. Cena dohodou.  
Tel.: 0908 404 156

n	Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma. 
Tel.: 0948 059 051

n	Predám Škodu 120L so ŠPZ, TK a EK. Lacno. Tel.: 0907 534 726
n	Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0902 555 510
n	Byliny odstránili neplodnosť a hemoroidy. Tel.: 0905 801 108
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Predám Daewoo Nubira, 1,6 benzín, r. v. 2002, 118 000 km. 

Lacno. Tel.: 0918 449 123
n	Predám kočiar Casualplay 3-kombinácia. Ešte v záruke. 

Cena dohodou. Tel.: 0903 632 821
n	Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám Zetor 40-11 s náradím. Tel.: 0918 072 417, 0915 585 748
n	Predám kŕmnu ošípanú – 140 kg. Cena dohodou.  

Tel.: 0908 266 649
n	Predám 3 nové zimné pneumatiky namontované na diskoch. 

Rozmery: 155-70/R13, cena 50 €. Tel.: 0944 320 463, 056 6425 140
n	Do mesta Michalovce prišiel svetoznámy cirkus METROPOL 

s medzinárodným programom svetovej úrovne, kde vystúpia 
levy, tigre, jaguáre, klauni Pepíno a Bobo. Vystúpenia 
sa uskutočnia: 26. – 28. 6. 2013 o 17.00 hod., 29. 6. 2013 
o 14.00 hod. a 18.00 hod., 30. 6. 2013 o 11.00 hod. a 15.00 hod.

služby
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n	Účtovníctvo, www.ekonomickesluzby.eu Tel.: 0915 644 489
n	Strechy, www.cackostav.szm.com Tel.: 0907 922 100
n	Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu, 

alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

Práca
n	Výberové konanie: Služby revízneho technika pre spoločnosť 

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s. Hľadáme externého 
revízneho technika pre: 1) periodické revízie elektro 
- zariadení, vrátane bleskozvodov, 2) operatívnu údržbu 
osvetlenia, svietidiel a zásuvkových obvodov, 3) príležitostné 
elektroinštalačné práce. Podmienkou sú: všetky oprávnenia 
potrebné pre výkon RT, osvedčenie o zdravotnom stave 
pre potravinársky priemysel, súhlas s dostupnosťou non 
- stop 24 hodín, vrátane víkendov, referencie, profesijný 
životopis. Prihlášky do výberového konania posielajte prosím 
do 10. 7. 2013 na e-mailovú adresu: ppirc@groupe-bel.com. 
Prípadné otázky na tel. čísle: 0915 040 726. Vybraní uchádzači 
budú pozvaní do ďalšieho kola na osobný pohovor.

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 266, zo dňa 23. 4. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených 
na individuálnu výstavbu garáží, ako predmet odpredaja:

novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 
23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 
21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 
21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 
23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-
42/2012, zo dňa 28. 9. 201.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, 15. júl 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 
056/6864281 – Ing. Kukolos.
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ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien 
a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 287, zo dňa 18. 6. 2013

ODPREDAŤ PRiAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A)  novovytvorený pozemok p. C-KN č. 3036/112 o výmere 113 m2, v k.ú. Michalovce, kto-

rý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810 – 64/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
B)  novovytvorených pozemkov p. C-KN č. 907/226 o výmere 169 m2, p. C-KN 

č. 893/2 o výmere 46 m2, p. C-KN č. 893/3 o výmere 45 m2 a p. C-KN č. 893/4 
o výmere 43 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 
č. 14328810-39/2012, zo dňa 3. 10. 2012,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 15. júla 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj 
na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.
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