
aktua l i ty

R ok 2014 je pre mesto Michalovce rokom, ktorý sa nesie v znamení sedmičiek. Mesto 
si prostredníctvom kultúrnych podujatí konaných počas Dní mesta Michalovce – od 16. 
do 22. júna pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Michalovce.

770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Michalovce

Dni Mesta 

Michalovce

Viaceré výroky slávnych ľudí 
nám dodnes pripomínajú, aké je 
dôležité poznať minulosť svojho ná-
roda, štátu či mesta, kde sme sa na-
rodili, alebo kde žijeme. Keďže veľa 
ľudí nepozná históriu svojho regió-
nu, mnohé mestá či obce organizujú 
rôzne podujatia, ktorými chcú oživiť 
svoju minulosť. Líšia sa názvami, no 
cieľ je jeden, atraktívnym spôsobom 
priblížiť obyvateľom, rodákom, či 
návštevníkom významné historické 
míľniky, udalosti a osobnosti spä-
té s ich minulosťou. Mesto Micha-
lovce tento cieľ napĺňa v roku 2014 
akciou Dni mesta Michalovce a jej 
vyvrcholením, slávnosťou Dies pro 
honore civitatis... Na poctu mesta, 

kde sa divadelným spôsobom zo-
brazujú historické udalosti, ktoré sa 
v meste stali. Hlavným organizáto-
rom, Mestu Michalovce, Mestskému 
kultúrnemu stredisku Michalovce 
a Zemplínskemu múzeu sa do týchto 
dní podarilo zapojiť materské škôly, 
základné školy, základné umelecké 
školy i stredné školy. 

Dni mesta Michalovce ponúknu 
tri bloky podujatí. V prvom z nich 
Deti mestu – sa prostredníctvom 
vystúpení predstavia deti a žiaci 
jednotlivých škôl. Druhé, známe 
už z minulých rokov pod názvom 
Mihaľovski deski, ponúknu obyva-
teľom aj návštevníkom nášho mesta 
prehliadku divadiel v nárečí. Tretím, 

vrcholným podujatím júnových dní, 
bude slávnosť Dies pro honore civi-
tatis... Na poctu mesta. V rámci neho 
nebude chýbať vojenský historický 
tábor, verbovačka, sprievod mestom, 
historická bitka, stredoveká muzika, 
stredoveké remeslá, vybrané histo-
rické udalosti, ktoré predstavíme 
návštevníkom formou divadelného 
predstavenia na tribúne, či Panteón 
historických osobností. 

To všetko, ale aj všeličo iné zažijete 
počas Dní mesta Michalovce cez tretí 
júnový víkend. 

Podrobný harmonogram podujatí 
vám prinesieme v nasledujúcom vy-
daní našich novín.
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Mimoriadna 
zbierka SČK 

– záplavy 
na Balkáne

Slovenský Červený kríž vyhlásil mi-
moriadnu verejnú zbierku na podporu 
obyvateľov Bosny a Hercegoviny a Srbska. 
Krajiny na Balkáne minulý týždeň zasiah-
la ničiaca vlna záplav, tisíce obyvateľov 
postihnutých oblastí bolo evakuovaných.

Dobrovoľný príspevok posielajte 
na účet pomoci SČK: SK65 0200 0000 
0000 0066 5555, variabilný symbol: 
0512014.

Zdroj: SČK a MFČK/ČP

Po cyklohliadkach a fotopasci má 
naša mestská polícia ďalšiu novinku. 
Jedná sa o elektrickú trojkolku RUN-
NER 500, ktorá sa bude využívať na 
zrýchlený presun v rámci pešej zóny 
a priľahlých uličiek. Policajt hliadkujúci 
v CMZ na trojkolke je v rádiovom spo-
jení s pracovníkmi kamerového systému 
a bude vysielaný na miesta, kde dochá-
dza k protiprávnemu konaniu. Mestská 
polícia týmto zníži na minimum pohyb 
služobného motorového vozidla v pešej 
zóne, nakoľko to obmedzuje pohybujú-
cich sa občanov. Podľa našich informácií 
je to prvý dopravný prostriedok tohto 
druhu využívaný MsP v rámci Sloven-
ska. Má hmotnosť do 100 kg, dojazd 
na jedno nabitie do 18 km a mestská 
polícia zaň zaplatila 500 eur. Elektrická 
trojkolka je upravená do policajnej výba-
vy, t.z. príslušnosť k MsP Michalovce.

Prevádzkou tohto prostriedku MsP 
zabezpečí operatívnejší výkon služby 
mestskej polície, čo zároveň prispeje 
k väčšej bezpečnosti občanov a návštev-
níkov nášho mesta.

D. Šanta

Trojkolka

Voľby Európskeho parlamentu 2014

O 13 slovenských kresiel sa 
uchádzalo 29 politických strán a ko-
alícií. Obsadia ich: Maroš Šefčovič, 
Monika Flašíková Beňová, Boris 
Zala, Vladimír Maňka (Smer-SD), 
Anna Záborská, Miroslav Mikolá-
šik (KDH), Ivan Štefanec, Eduard 
Kukan (SDKÚ-DS), Branislav Škri-
pek (OĽaNO), József Nagy (Most-
Híd), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky 
(SMK) a Jana Žitňanská (NOVA, 
KDS, OKS). V meste Michalovce 

Občania Slovenska 
v sobotu 24. mája 
svojimi hlasmi rozhodli 
o tom, kto ich bude počas 
nasledujúcich 5 rokov 
zastupovať v Európskom 
parlamente. Účasť 
voličov dosiahla 13,05 %, 
čo je najmenej v celej 
Európskej únii.

MsKS Michalovce 
a umelecké teleso 

SĽUK
uvádzajú

predstavenie pre deti
GAŠPARKO

9. júna 
o 9.00 hod.

Veľká sála MsKS

Podiel platných hlasov pre politické strany za SR 
v porovnaní s voľbou v meste Michalovce

Politická strana
Podiel platných hlasov v %

SR Michalovce
SMER - sociálna demokracia 24,09 30,34
Kresťanskodemokratické hnutie 13,21 14,66
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 7,75 6,24
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 7,46 9,11
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, 
Občianska konzervatívna strana 6,83 6,15

Sloboda a Solidarita 6,66 5,54
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 6,53 0,15
MOST - HÍD 5,83 0,89

z 31 694 zapísaných voličov sa volieb 
do EP zúčastnilo 3 209 voličov, čo je 
10,12 % účasť.

Podrobnejšie informácie o výsled-
koch volieb do Európskeho parlamen-
tu nájdete na internetovej stránke Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk.

A. Hodáňová

MsKS a SĽUK
uvádzajú

tanečné divadelné 
predstavenie 

s Marekom Ťapákom 

TAnec 
medzi 

čRePinAmi

9. júna 
o 19.00 hod.

Veľká sála MsKS

Klub zmiešaných 
bojových umení 

MMA TEAM SLOVAKIA 
MICHALOVCE

FiGhTmAniA 2

7. júna 
o 19.00 hod.

Mestská 
športová hala

Vo štvrtok 22. mája otvorili v michalovskej nemocnici vynovené onkologické kompetenčné centrum. Nové nadregionálne centrum posky-
tuje komplexnú onkologickú starostlivosť pre 3000 pacientov ročne, jeho spádová oblasť je až 400 000 obyvateľov. Do celkovej rekonštruk-
cie bolo od roku 2012 preinvestovaných 1,5 milióna eur. Investície smerovali do nového lineárneho urýchľovača a zvýšenia komfortu pre 
pacientov a zamestnancov. Pacientom ponúka centrum onkologické služby pod jednou strechou a s kratšími čakacími lehotami ako v iných 
podobných centrách. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Patrik Herman z OZ Európa Colon, Bohuš Lopatka z CEO Svet zdravia, Emil 
Ďurovčík podpredseda KSK a Viliam Zahorčák, primátor Michaloviec. Patrónkami centra sa stali hádzanárky IUVENTY Michalovce.



�

Prvý piatok v júni sa stane už po štrnástykrát sviatkom v jednej časti 
Michaloviec. Myšlienka vtedajšieho zástupcu primátora Ing. Jána Ďu-
rovčíka, poslanca za sídlisko Juh, našla svoju realizačnú podobu. Využili 
sa priestory dvoch základných škôl na sídlisku. Pozvanie platilo nielen pre 
deti, ale hlavne pre rodičov s deťmi, ako aj starých rodičov s vnúčatami.

Program bol pestrý. Športovanie v tradičných, ale i netradičných – re-
cesistických športových disciplínach. Organizátori, poslanci za sídlisko Juh 
spolu s vedeniami uvedených škôl, boli príjemne prekvapení prejaveným 
záujmom o uvedené podujatie. Športový areál praskal vo švíkoch a zábava 
pokračovala do neskorých večerných hodín. No to najlepšie po športovaní 
ešte len prišlo. Na program večerných vystúpení prišli malí speváci, ta-
nečníci, mažoretky, módna šou. Potlesku za vystúpeniami nebolo konca-
kraja. Tešili sa deti, tešili sa rodičia zo šikovnosti svojich ratolesti. Najviac 
aplauzu predsa len zožali tí najmenší – deti z materských škôl. Po takomto 
úspechu prvého ročníka z prelomu tisícročí nasledovali kontinuálne aj ďal-
šie nemenej úspešne Dni Južanov. Účastníci – deti z prvého ročníka sú dnes 
sami rodičmi a prichádzajú na uvedené podujatie so svojimi deťmi.

Z peknej akcie sa stala tradícia, ktorá nebude chýbať ani tohto roku. 
V piatok šiesteho júna v areáli šiestej základnej školy začína o šestnástej 
hodine športová časť Dňa Južanov. O osemnástej hodine začne kultúr-
na časť programu. Pozvanie neplatí len pre Južanov. Uvedené poduja-
tie je otvorené nielen pre Michalovčanov, ale pre všetkých, ktorým sú 
Michalovce blízke. Teším sa na príjemne strávené popoludnie v kruhu 
s dobrými ľuďmi na poctu všetkých.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Deň južanov 20. 5.  prijatie úspešných žiakov zo Základnej školy  
  T. J. Moussona
 20. 5.  prijatie úspešných športovcov – florbalistov, mladých 
  hádzanárok a reprezentantov silového trojboja
 21. 5.  porada k vyhodnoteniu Plánu hospodárskeho 
  a sociálneho rozvoja mesta Michalovce
 21. 5.  účasť na festivale kultúrnej a umeleckej činnosti 
  žiakov michalovských základných škôl
 22. 5.  účasť na otvorení vynoveného onkologického centra
 23. 5.  porada primátora
 23. 5.  otvorenie športovej olympiády seniorov
 25. 5.  odovzdávanie ocenení bývalým futbalistom  
  pri príležitosti 50. výročia postupu klubu  
  do 2. moravsko-slovenskej ligy
 26. 5.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 26. 5.  rokovanie predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
 27. 5.  rokovanie k pripravovanej medzinárodnej súťaži 
  vo varení halušiek
 27. 5.  rokovanie s majiteľmi lesa Biela hora
 28. a 29. 5.  rokovanie republikovej rady ZMOS v Bratislave
 30. 5.  otvorenie Mestskej športovej olympiády žiakov ZŠ

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: MICHALOVCE OD ROKU 1918

Hostia: E. Bučková, M. Starják, M. Molnár
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Z FESTIVALU UMELECKEJ TVORIVOSTI

denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk , na faceboku aj YouTube

Olympiáda seniorov 
V dňoch 20. až 23. mája 
MsO JDS Michalovce 
zorganizovala 6. ročník 
športovej olympiády 
seniorov Michaloviec 
pod záštitou Mesta 
Michalovce. 

Športovej olympiády sa zúčast-
nilo 7 denných centier seniorov 
a MsO JDS Michalovce s počtom 
115 účastníkov. Športové podujatie 
sa konalo v priestoroch IV. ZŠ Mi-
chalovce v 12 športových discip-
línach, ktoré boli súčasťou Olym-
pijského odznaku všestrannosti. 
Olympijský klub Michalovce na čele 
s jej predsedom Dr. Uchaľom po-
máhal pri organizovaní športového 
podujatia za aktívnej účasti rozhod-
cov pod vedením Dr. Hajdukovej.

Šiesty ročník športovej olympiá-
dy seniorov Michaloviec otvorila 
a prítomných nadšencov športu pri-
vítala Mgr. Mária Hajduková, pred-
sedníčka MsO JDS Michalovce, kto-
rá zároveň privítala primátora mes-
ta Vilama Zahorčáka a zástupcov 
mestského a obvodného úradu.

Primátor Michaloviec sa pri-
hovoril súťažiacim, vyslovil po-
ďakovanie za aktívny prístup se-
niorov a poprial im veľa úspechov 
pri plnení športových disciplín. 

Prihovoril sa aj Dr. Uchaľ, ktorý 
vyzdvihol plnenie olympijského 
bronzového a strieborného od-
znaku všestrannosti, ktorý plnili 
dôchodcovia MsO JDS Michalov-
ce ako prví na Slovensku.

Hymnou mesta a olympij-
skou pochodňou, ktorou zapálili 
olympijský oheň, športové podu-
jatie seniorov začalo.

Súťaž v stolnom tenise mužov 
sa konala na SZŠ pod drobnohľa-
dom rozhodcu Kušeja. Prvenstvo 
tak ako minulý rok obhájil Slávik. 
Stolný tenis žien sa konal v priesto-
roch SMM vôbec po prvýkrát a ví-
ťazstvo si odniesla Podstavská.

V streľbe zo vzduchovky prvé 
miesto vystrieľal Ing. Párnický 
a u žien Hvižďáková.

Víťazmi jednotlivých disciplín 
sa stali: beh na 60 m – Gazdová, 
Parilák; vrh guľou – Olešová, Pri-
tula; člnkový beh – Gazdová, Kuč-
ka; hod kriketkou – Lošková; hod 
granátom – Pritula.

Víťazi jednotlivých športo-
vých disciplín sa zúčastnia kraj-
ského kola, ktoré sa uskutoční 
v Košiciach.

Poďakovanie za príkladnú 
spoluprácu a poskytnutie pries-
torov patrí mestskému úradu, 
vedeniu SZŠ, IV. ZŠ, SMM a fir-
me Artel.

Anna Peterčíková

Interpelácie poslancov

Phdr. JAnA cibeReOvá
vo svojej interpelácii chcem poukázať na detské ihrisko na ul. moldav-
skej, ktoré je nepokosené a neupravené do takej miery, aby sa tam deti 
mohli nerušene hrať. Keďže počasie to už dovoľuje, deti sú väčšiu časť 
dňa vonku a nepokosené ihrisko nedáva pre hranie sa detí väčší priestor.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na vašu otázku týkajúcu sa kosenia detského ihriska na Ul. moldavskej Vám 
odpovedáme: Detské ihrisko na Ul. moldavskej bolo pokosené v 19. týždni.

mUdr. JOzeF mAKOhUS
na Leningradskej ulici v okolí MŠ parkujú zamestnanci vojenské-
ho útvaru. Zaberajú tak parkovacie miesta obyvateľom tejto ulice 
a rodičia, ktorí privážajú deti do materskej škôlky, nemajú kde za-
parkovať, resp. zastaviť motorové vozidlá a odniesť deti do škôlky. 
Leningradská ulica je síce verejnou komunikáciou, ale vojenský út-
var má svoje parkovacie miesta pri vstupe do kasární. Prosím preto 
Mesto, aby na daný problém upozornilo vojenský útvar a aby ten 
zabezpečil pre svojich zamestnancov dostatok parkovacích miest.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto Michalovce, Odbor výstavby ŽPaMR otázku parkovania v okolí 
MŠ na Leningradskej ulici riešil už v minulosti, a to oslovením veliteľa 
vojenského útvaru, ktorý odpovedal, že v areáli vojenského útvaru sú vy-
tvorené dostatočné parkovacie miesta pre zamestnancov. Zároveň podot-
kol, že pracovníci VÚ boli upozornení na využívanie týchto parkovacích 
plôch počas pracovnej doby. Čo sa týka parkovania pri MŠ, odbor vý-
stavby ŽPaMR vydal pre správcu miestnych komunikácií TaZS rozhod-
nutie o dopravnom určení na vyznačenie vodorovných a osadenie zvis-
lých dopravných značiek, ale aj vyhradené parkovanie pre zamestnancov 
a zásobovanie. MsP vykoná kontrolu dodržiavania týchto opatrení.

ing. JOzeF SOKOlOGORSKý
oslovili má spoluobčania z ul. Čapajeva, ohľadom rekonštrukcie 
chodníka na tejto ulici od čísla 13 po číslo 25, nakoľko chodník na tejto 
ulici od užhorodskej ulice je zrekonštruovaný už v súčasnosti. Chcem 
sa opýtať kompetentných, či je v blízkej budúcnosti plánovaná rekon-
štrukcia časti chodníka od č. 13 na ul. Čapajeva. Bolo by vhodným rie-
šením, aby sa dokončila rekonštrukcia tejto ulice po celej svojej dĺžke.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Rekonštrukcie chodníkov v Michalovciach sú každoročne schvaľova-
né podľa požiadaviek občanov a podnetov poslancov MsZ v mestskej 
rade. Schválené uznesenie MsR s realizáciou chodníka na tejto ulici 
v roku 2014 neráta.

mgr. mARTin nebeSníK
naše mesto v rámci svojich možností realizuje opravu ciest a chod-
níkov v rôznych častiach nášho mesta. oprava chodníka je potreb-
ná aj na zrekonštruovanom nadjazde na ul. močarianskej. Chcem 
sa spýtať, kedy je možné túto opravu zrealizovať.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Rekonštrukcia tejto pešej komunikácie v roku 2014 nie je plánovaná. 
Nedostatkami pochôdznej časti lávky vedľa nadjazdu sa bude zaobe-
rať správca mestských komunikácií TaZS podľa svojich možností. 

pokračovanie v ďalšom čísle

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach 29. apríla 2014.

Jagbač každi Mihaľovčan zabačil, že na dachtorich drahoch še obja-
vili biľima čarami viznačene drahi určene pre bicigľištov. Šumna to vec, 
bo štretnuc chlopa na bicigľu na pešim chodňiku, ňič ňe na šmich. Ľem 
kebi sebe totu novotu zabačili i motorisci. Jagbač sebe dumaju, že kec 
tam ňichto ňit na bicigľu, ta čom bi tam ňemuch stac jich luksuš. Šak 
obchod s chľebom ľem na druhim boku. Jeden taki še richtoval tiž zrobic 
toto pitne. Ňešol mi na bicigľu bars frišno, no ňemuh mi še mu vihnuc. 
Škrabnul mi mu s pedalu o zadňi blatňik. Spadnul mi na žem a zbil gľejtu 
na rukoch i calim boku.

Dokedi mi še zdzvihnul zos žemi, uš tam bula poľicija. Stala še ha-
varija. Dumal mi, že šofer mi idze pomohnuc dzvihnuc še zo žemi. 
No začal na mňe kričec, čom ňemerkujem. Rozbil mi mu dzvere. Volal 
na mňe šandarov, bo mi mu zrobil škodu na joho luxušoj. Pomali mi 
dumal, že už mi u arešce. Kec aľe mu žandar dal pokutu za ňebezpečne 
kerovaňe na draže pre bicigľistov a vicahnul trubičku pre ňoho aj pre 
mňe, vidzel mi, že to ňe žadna kepka. Prišla i sanitka, takoj me chcela 
brac do špitaľu. Išče ščesce, že mi mal prilbu a vidzeľi, že mam ľem škra-
bance na rukoch i boku. Bula spisana protokolarna zapisňica z havariji. 
Ňeznam, co šicko me išče čeka. Jagbač tomu šoferoj podľa ňoho budzem 
placic škodu. Mušim vecej merkovac, bo každa novota še češko zavodzi. 

Vaš Mižo z varoša

pobačeňe miža z varoša

Záchranári deťom 
Policajných psov v akcii, zlaňo-

vanie z vrtuľníka, zadržanie pácha-
teľa, ostreľovačov, hasenie požiaru 
auta po nehode, záchranu života 
a mnoho iného budú môcť vidieť 
všetky deti aj dospelí, ktorí prídu 
v piatok 13. júna od 9.00 hod., 
pred OC ZEMPLÍN v Michalov-
ciach. Pôjde o rozsiahlu akciu, 
ktorej sa zúčastnia všetky záchra-
nárske zložky. Viac dopĺňa marke-
tingová manžérka OC ZEMPLÍN 
Eva Bučková. „S nápadom uspo-
riadať veľký SOS deň pre deti pred 
OC ZEMPLÍN prišiel Juraj Leško, 
riaditeľ okresného riaditeľstva PZ 
v Michalovciach, spolu s riadite-
ľom okresného riaditeľstva HaZZ, 
Martinom Tejgim. Obaja pripra-
vujú dynamické ukážky, zabezpe-
čujú ľudí, záchranársku techniku, 
výstavu záchranárskych vozidiel, 
majú na starosti koordináciu celej 
akcie. OC ZEMPLÍN rieši organi-
začné záležitosti, zabezpečuje pro-
pagáciu, občerstvenie.“

O tom, že pôjde o veľkú ak-
ciu, svedčí aj fakt, že budú obsa-
dené obe veľké parkoviská pred 
OC ZEMPLÍN aj za ním, dokon-
ca bude odstavený jeden pripája-
júci sa jazdný pruh, smerujúci 
od kruhového objazdu na želez-
ničnú stanicu. Partnermi podu-
jatia sú aj mesto Michalovce, zá-
chranná zdravotná služba FALC, 
Červený kríž a Motel Kamenec. 
Tí zabezpečia atrakcie, súťaže 
a suveníry. Deti sa budú môcť 
aj samy zapojiť do akcie. Pre deti 
budú pripravené súťažné stano-
viská, po ich absolvovaní získajú 
pečiatku a na záver budú môcť 
vyhrať vo veľkej tombole atrak-
tívne ceny. Veríme, že v tento 
magický dátum, piatok 13-teho, 
sa všetko vydarí, deti sa opäť 
raz stanú svedkami toho, akí sú 
záchranári vzácni ľudia a ako 
sa vedia spojiť a koordinovane 
pracovať pri záchrane ľudského 
života.  

nie si saMa
OZ Pomoc rodine je mimovládna organizácia, ktorá 
poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, 
dištančné poradenstvo, všeobecne právne 
poradenstvo, sprevádzanie na súdy, písanie rôznych 
návrhov, sprostredkovanie utajeného bývania, vedie 
podpornú skupinu žien „Nie si sama“. Naše služby 
sú poskytované ženám, na ktorých je páchané násilie 
zo strany ich partnerov či manželov. Všetky naše služby 
sú poskytované bezplatne. V roku 2013 sme poskytli 
špecializované sociálne poradenstvo 161 klientkam okresu 
Michalovce. Pomohli sme spísať rôzne návrhy či žiadosti 
v počte 120, sprostredkovali sme právne zastupovanie 
8 klientkam, našli sme utajené bývanie pre 5 žien 
a mnohým našim ženám sme pomohli so zabezpečením 
potravín a šatstva. Vďaka finančným prostriedkom 
poskytnutým Košickým samosprávnym krajom a Mestom 
Michalovce môžeme naše služby poskytovať aj naďalej, 
za čo ďakujeme. 

Ďakujeme mestu, 
v ktorom žijeme
Slovenská únia 
sluchovo postihnutých 
v Michalovciach 
vďaka dotácii Mesta 
Michalovce usporiadala 
pre svojich členov 
koncom apríla 
víkendový sociálno-
rehabilitačný kurz 
vo Veľkej Lomnici 
v Tatrách. 

Prezentácia kompenzačných 
pomôcok a ich údržba, prednáška 
o zmenách v legislatíve a rehabi-
litácia v Poprade a vo Vrbovom 
prilákala na tento pobyt 41 členov. 
FS Mihaľovski nevesti i beťare, 
pôsobiaca pri tejto organizácii, sa 
rozhodla v tom čase usporiadať 
aj “Stretnutie milovníkov ľudovej 

hudby a folklóru”, takže program 
sa obohatil aj o ďalšiu milú udalosť 
a dokonca s veľkým ohlasom sme-
rujúcim k tradíciám. Ďakujeme FS 
Hatalovčan, že prišiel reprezento-
vať región Zemplín, prezidentke 
SÚSP na Slovensku Zuzane Mi-
chalkovej za jej zaujímavú prednáš-
ku a firme Widex-Slovton Bratisla-
va za prezentáciu kompenzačných 
pomôcok. Srdečné “ďakujeme” 
patrí vedeniu Mesta Michalovce 
spolu s primátorom Viliamom Za-
horčakom za finančnú pomoc pri 
organizovaní kurzu, ktorý je pre 
sluchovo postihnutých veľmi dô-
ležitý. Spoluprácu s mestom bude-
me neustále vyzdvihovať, nakoľko 
je viditeľné po všetkých stránkach, 
že vedeniu záleží, aby aj slucho-
vo postihnutí sa mohli realizovať 
a hlavne začleňovať medzi zdravú 
spoločnosť mesta Michalovce.

Valéria Mitrová

Čardášová princezná 
v ŠD Košice
Koncom apríla sa 69 
seniorov MsO JDS 
Michalovce zúčastnilo 
premiéry operety 
Čardášová princezná.

Voľný čas pred predstavením 
využili na prechádzku po histo-
rickom centre Košíc, návštevu 
Dómu sv. Alžbety, kostola jezui-
tov i obchodných centier. 

V historickej budove Štát-
neho divadla Košice sa o 19.00 
hodine začala prvá premiéra 

operety Čardášová princezná od 
maďarského autora Emmericha 
Kálmána. V úlohe grófa Roniho 
sa predstavil známy slovenský 
herec, spevák, moderátor – Filip 
Tůma, k ďalším známym pred-
staviteľom patrili Jozef Úradník, 
Ivan Krúpa, Slavomír Benko. 
Opereta a jej spracovanie bolo 
obohatené o vtipné až komické 
situácie. Jednotlivé výstupy boli 
odmenené roztlieskaným obe-
censtvom. Na záver sa umelcom 
dostalo „standing-ovation“.

ap
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Kristián Jusko
Daniela Polomčáková

Alex Knežo
Ela Ilčíková

Jakub Harbuľak
Samuel Tomáš
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DO STaVu ManžELSKéhO VSTÚpILI...

Ing. Štefan Babinec PhD. 
a Ing. Martina Švecová

Martin Tkáč 
a Silvia Stloukalová

Richard Ďurka 
a Veronika Horčíková
Ing. Milan Baláž PhD. 

a PaedDr. Viera Vallová PhD.
Štefan Nemčík 

a Viktória Dovbňová
Slavomír Pandoščák 

a Marianna Andrejcová

Za pokladmi regiónu
V priestoroch 
školského internátu 
Dúha v Michalovciach 
sa 13. mája uskutočnil 
1. ročník krajskej 
súťaže žiakov v oblasti 
cestovného ruchu 
pod názvom honba 
za pokladmi regiónu.

Organizátorom bola Stredná 
odborná škola obchodu a služieb 
v Michalovciach v spolupráci 
s odborom školstva a odborom 
kultúry a cestovného ruchu Úradu 
Košického samosprávneho kraja 
a firmou Slovakia Trend Export 
– Import s.r.o. Sobrance. 

Cieľom súťaže bolo prehĺbe-
nie znalostí a tvorivosti žiakov 

v oblasti prípravy a spracovania 
ponuky v cestovnom ruchu pre 
cieľovú skupinu rodiny s deťmi 
a prezentácia zostavenej ponuky. 
Súťaže sa zúčastnilo 9 škôl.

Úlohou súťažiacich bolo vy-
tvoriť a v časovom limite 20 mi-
nút odprezentovať komplexnú 
a ucelenú ponuku cestovného 
ruchu vo svojom regióne pre 
rodiny s deťmi. Hodnotiacu ko-
misiu tvorila nezávislá porota 
odborníkov. Víťazstvo si odnies-
lo družstvo Obchodnej akadé-
mie Košice za ponuku pod náz-
vom Košice – zábavne a hravo. 
Na druhom mieste skončila SOŠ 
obchodu a služieb Michalovce 
(Po stopách Irmy Sztarayovej) 
a tretia priečka patrila OA Rož-
ňava (Cesty rajom).

Fialová v galérii
Galéria kultúrneho stredis-

ka pripravila v mesiaci jún pre 
milovníkov výtvarného umenia 
zaujímavú expozíciu. Jej autor-
kou je Renáta Fialová. Žije a tvo-
rí toho času v Trebišove. Jej tvor-
ba má široký záber a odráža tak 
kreativitu autorky. Časť expozí-
cie budú tvoriť obrazy, ktoré sú 
veľkoplošné. Každý z nich má 
v sebe nosnú myšlienku, kto-

rá jasne hovorí o pozitívnom 
vzťahu k životu i k tomu, čo mu 
dáva zmysel a hodnotu. Obrazy 
sú tvorené akrylovou technikou. 
Dýchajú farebnosťou, tá vhodne 
dopĺňa zvyšnú časť expozície. Je 
ňou maľba na sklo a šité šperky. 
Celá expozícia tak odráža jem-
nosť a krehkosť ženy, ktorá nápa-
dom vdýchne hmote život.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Ondavskobánovský 
jubilant
V tomto roku si 
pripomíname sto rokov 
od narodenia básnika, 
prekladateľa a publicistu 
pavla horova (25. 5. 1914 
Bánovce nad Ondavou 
– 29. 9. 1975 Bratislava). 

Po absolvovaní michalovského 
gymnázia (1926 – 34) a učiteľskej 
akadémie v Bratislave (1935 – 38) 
pôsobil ako učiteľ do r. 1938 v Ča-
ni, neskôr do r. 1944 v Michalov-
ciach. V rokoch 1945 – 51 ako 
vedúci slovesného odboru Česko-
slovenského rozhlasu v Košiciach, 
pozdejšie ako jeho riaditeľ. Po pre-
miestnení do Bratislavy (1951) bol 
šéfredaktorom a riaditeľom vyda-
vateľstva Slovenský spisovateľ, ta-
jomníkom Zväzu slovenských spi-
sovateľov i riaditeľom Slovenského 
ústredia knižnej kultúry.

Umelecky dozrieva v časopisoch 
Lúč, Svojeť, Elán, Slovenské smery 
a i. Prvé básnické zbierky Zradné 
vody spodné (1940) a Nioba mat-
ka naša (1942) sú nostalgické. Žiali 
nad stratou otca na srbskom fronte. 
K protivojnovej téme sa vracia aj 
zbierkami Defilé (1947) a Balada 
o sne (1960). Knihy veršov Moje 
poludnie (1952) a Slnce nad nami 
(1964) venoval oslavnej tematike 
rodného kraja, plného premeny.

Najviac jasu a lásky ku kraja-
nom obsahujú Návraty (1944), 
Vysoké letné nebe (1960) a Zem-

plínske variácie (1964). Tvoria 
akýsi hymnus na rodný Zemplín 
s jeho typickým koloritom. Zem, 
ktorá ho ľudsky tvarovala, je „jedi-
ná pevná v čase, bezpečná v pries-
tore“. Intímny a ľudsky ladený tón 
sála zo zbierok Koráby z Janova 
(1966), Ponorná rieka (1972) 
i posmrtne vydaných – Asonancie 
(1976) a Z posledných (1977).

Pavla Horova poznáme aj ako 
fejtónistu, publicistu, ktorý si vážil 
zvyky a ľudové umenie Zemplína. 
Bol plodným prekladateľom z poľ-
skej, bulharskej, lužickosrbskej, 
perzskej a tureckej literatúry.

Jeho dielo je svedectvom statoč-
nosti a pravdy v zložitej a búrlivej 
dobe, ale aj lásky a úcty k rodnej 
zemi, ktorej splácame svoj dlh. Hu-
mánne posolstvo jeho verša a váha 
jeho slova žije v nás, ovlažuje nás 
a podnecuje k ušľachtilým činom. 

e. ochman

Storočnica Pavla Horova

OZNÁMENIE RODIčOM DETí MŠ
Odbor školstva, kultúry a športu  v Michalovciach oznamuje, 
že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka 
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Michalovce takto:

od �0. 6. �014 do 11. 7. �014
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. 
Masarykova 30 • MŠ na Ul. okružná 19 • MŠ na Ul. Leningradská 
1 • MŠ na Ul. Vajanského 5 • MŠ na Ul. J. Švermu 8 

od 14. 7. �014 do �1. 7. �014
MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. Vajanského 5

od 1. 8. �014 do ��. 8. �014 
MŠ na Ul. školská 5

Od �5. 8. do �8. 8. �014 nebude v prevádzke žiadna 
materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.
 
Školský rok začína 2. 9. 2014. Pokyny týkajúce sa prevádzky 
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas 
letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa môžete 
informovať. Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu 
čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl a príprav 
nového školského roka.  

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ Michalovce

mestské kultúrne stredisko
hAvRAnA 2014
7. ročník mestského finále v speve populárnych piesní
5. 6. o 9.30 hod., Tribúna pri MsÚ

GAŠPARKO
MsKS a umelecké teleso SĽUK uvádzajú predstavenie pre deti
9. 6. o 9.00 hod., Veľká sála MsKS

TAnec medzi čRePinAmi
tanečné divadelné predstavenie s Marekom Ťapákom 
9. 6. o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

čieRnO-biely SveT
MsKS uvádza najnovší premiérový program FS Vranovčan
13. 6. o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

výstavy
RenáTA FiAlOvá – výbeR z TvORby (maľba)
2. 6. – 30. 6., v Malej galérii MsKS

Program kina centrum
30. 5. – 1. 6. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

SUSediA nA OdSTRel 
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

3. 6. utorok o 19.30 hod.

nA hRAne zAJTRAJŠKA
akčný, sci-fi  USA
Vstupné: 4 €  2014
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

4. 6. streda o 19.30 hod. 

10 PRAvidel JAK SbAliT hOlKU
komédia  ČR
Vstupné: 3 €  2014
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

5. 6. štvrtok o 19.30 hod.
6. 6. piatok o 19.15 hod.

nA vine SÚ hviezdy
romantická dráma  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

6. 6. piatok o 21.30 hod. (nočné premietanie)
7. 6. sobota o 19.00 hod.
8. 6. nedeľa o 18.30 hod. 

10. – 11. 6. utorok, streda o 19.30 hod. 

bOny A Klid 2
komédia  2014
Vstupné: 3,50 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

7. 6. sobota /3D/ o 20.45 hod.
8. 6. nedeľa /2D/ o 20.15 hod.

nA hRAne zAJTRAJŠKA
akčný, sci-fi  2014
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

8. 6. nedeľa /3D/ o 16.00 hod. 

vládKyŇA zlA Premiéra
dráma/fantasy  2014
Vstupné 3D: 5,50 €   USA
Vhodný pre maloletých od 7 rokov Slovenský dabing

12. 6. štvrtok o 19.30 hod.
13. 6. piatok o 21.55 hod. (nočne premietanie)

14. – 15. 6. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

vŠeTKy ceSTy vedÚ dO hRObU
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Seminár pre učiteľov
Vydavateľstvo Macmillan v spo-

lupráci s Cirkevnou základnou 
školou sv. Michala v Michalovciach 
zorganizovalo 20. mája seminár 
pre učiteľov anglického jazyka na 
1. stupni ZŠ. 

V priestoroch CZŠ sv. Michala 
sa v tento deň stretlo 18 pedagó-
gov z Michaloviec a blízkeho oko-
lia. Cieľom seminára, ktorý viedla 
Mgr. Daniela Krajňáková, bolo 
oboznámiť prítomných učiteľov 
s motivačnými aktivitami pri osvo-
jovaní si jazykových zručností vo 
výučbe anglického jazyka. K splne-
niu tohto cieľa jej počas prvej časti 

seminára výrazne pomohli šikovní 
žiaci 4. ročníka domácej školy. Tí 
počas otvorenej hodiny predviedli, 
ako sa pracuje s učebnicou vydava-
teľstva Macmillan English World. 
Po nej nasledoval krátky seminár 
na tému „Základné techniky uče-
nia anglického jazyka prostredníc-
tvom príbehov“, k čomu poslúžili 
ukážky z ďalšej učebnice toho is-
tého vydavateľstva English Quest. 
V závere Mgr. Krajňáková ukázala 
všetkým účastníkom, aké zručnos-
ti môžu naučiť deti na hodinách 
anglického jazyka. 

PK ANJ

Shakespeare´s Day
Rok prešiel ako voda a opäť sme 

si pripomenuli slávneho anglického 
spisovateľa a dramatika W. Shakes-
peara jedným krásnym podujatím, 
ktoré pod hlavičkou Mestského 
úradu v Michalovciach zrealizova-
la predmetová komisia anglického 
jazyka na ZŠ T. J. Moussona. 

Táto škola je vyhlasovateľom ale 
aj realizátorom súťaže, prehliadky 
pod názvom: Shakespeare´s Day. 
Žiaci všetkých michalovských 
základných škôl a osemročného 
Gymnázia na Ulici Ľ. Štúra môžu 
v tento deň prejaviť svoje umelec-
ké vlohy v prednese poézie a pró-
zy, vo vlastnej tvorbe a divadelnom 
predstavení, a to všetko v anglic-
kom jazyku. 

Svoj talent prejavilo 58 žiakov 
základných škôl - T. J. Moussona, 

ZŠ, Švermova ul., ZŠ, Komenské-
ho ul. a ZŠ na Krymskej ulici.

Žiaci sa prezentovali ako naj-
lepšie vedeli. Odborná porota oce-
nila najlepších súťažiacich v kate-
górii prednes. V kategórii vlastná 
tvorba a divadelné predstavenie 
boli udelené ceny poroty, pretože 
žiaci boli tak pripravení, že bolo 
ťažké z nich vybrať len najlepších. 
V kategórii Vlastná tvorba žiaci 
vyjadrili svoje pocity a svoje ve-
domosti v písaní na tému: Niekto, 
koho obdivujem.

Divadelné predstavenia boli 
predstavené žiakmi štvrtého roč-
níka zo ZŠ na Komenského ulici 
pod názvom Zvieratká a dve pred-
stavenia žiakov ZŠ T.J.Moussona 
Baba Jaga a Popoluška.

PK AJ

Zemplínska svadba
V nedeľu 8. júna popoludní 

v OC Zemplín uvidíte svadobné 
šaty, šaty pre družičky, pre svadobné 
mamky, pánske obleky a ručne ma-
ľovaný kroj na redový tanec. Súčas-
ťou podujatia bude ľudová hudba 
v podaní skupiny Cifra a čepčenie, 
ktoré predvedie súbor Čemerina. 
Pripravená je aj výstava svadobných 
tort, kytíc, áut – veteránov, svadob-

ných stolov a ukážka netradičného 
svadobného maľovania priamo 
na telo nevesty. Modelky na podu-
jatie nalíči salón krásy a učeše maj-
ster sveta v účesovej tvorbe, ktorý 
sa pred pár dňami vrátil z USA, 
Lukáš Očenáš. Všetci, ktorí prídu 
na podujatie, sa budú môcť zapojiť 
do súťaže o atraktívne ceny.  

ts

Zemplínska heligónka  
Prvý ročník nesúťažnej pre-

hliadky heligonkárov pod názvom 
Zemplínska heligónka sa usku-
točnil v sobotu 3. mája v priesto-
roch MsKS. Myšlienka sa zrodila 
u Pavla Hájnika, vedúceho Zem-
plínskych heligonkárov, ktorí pô-
sobia pri DMS v Michalovciach.

Publikum pozdravili domáci 
heligonkári, hostia mužská spevác-
ka skupina Hnojňane, ženská spe-
vácka skupina Harčarky a Ondrej 
Novák z Pozdišoviec. 

Celý program prehliadky mo-
derovala Mária Kasičová. Priazeň 
publika si získali zvlášť deti z Ter-
chovej z Bobáňovej školy a najmä 
malá vari len päťročná muzikantka.

Klub Zemplínskych heligonká-
rov je spoločenstvo ľudí prinášajú-
cich radosť, dobrú náladu a vďaka 
tomu si získavajú čoraz viac priaz-
nivcov. Stali sa doteraz chýbajúcim 
kamienkom mozaiky folklórnych 
festivalov na Zemplíne. 

Kamila Chilová
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dva týždne v športe

naVžDy SME Sa rOZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Mikuláš Ruják (83)

Agnesa Šachová (80)

Mária Mercová (89)

Ladislav Sabo (57)

Jozef Kinčovský (52)

Anna Hlohinová (88)

Mária Marcinová (90)

Jozef Folenta (70)

Alžbeta Konkoľová (79)

František Molnár (60)

Miriama Tomašuľová (32)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena 

dohodou. Tel.: 0910 581 273
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 6-izbový RD v Trhovišti. Úplná sociálna vybavenosť 

a IS. Pozemok je 30-árový, ovocný sad. Cena 31 500 €. 
Možnosť dohody ceny a bonusy. Nehnuteľnosť vymením aj za 
3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0940 794 494

n	Dám do prenájmu 2-izbový komplet prerobený, 
novozariadený byt s lodžiou pri centre mesta Michalovce, 
Ulica saleziánov. Tel.: 0915 865 542

n	Predám dvojpodlažný, priestranný dom v Michalovciach 
s veľkou záhradou, vhodný aj pre podnikateľské účely. Cena 
dohodou. Tel.: 0907 935 042

n	Predám trojpodlažnú, murovanú chatu na Zemplínskej šírave 
s plnou výbavou (plyn, elektrina, voda). V peknej lokalite 
na Medvedej hore, v blízkosti Thermal parku. Cena dohodou. 
Tel.: 0905 645 880

n	Predám chatu na Zemplínskej šírave pri novopostavenom 
Thermal parku. Vhodná aj na bývanie alebo podnikanie. 
Tel.: 0907 959 441

n	Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej. Tel.: 0949 716 152
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám garáž s pozemkom na Ulici Kuzmányho pri centre 

mesta. Tel.: 0915 966 265
n	Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt na Ulici 

Masarykovej pri centre. Tel.: 0915 966 265

rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám ošípané (váha cca 150 kg). Možnosť rozobratia na 

mieste. Cena dohodou. Tel.: 0908 266 649
n	Kozmetický salón Mirka z Domu služieb presťahovaný na Ulicu 

jaroslawskú č. 13 (pri Tatrabanke). Tel.: 0905 135 884, 0910 994 469
n	Predám mäsiarsky klát 70 x 70 cm ako nový, čapovacie 

zariadenie s chladením, 2 čapovacie pipy – CO2, mraziaci box 
Whirpool 400 l, málopoužívaný, autobox strešný, 360 l.  
Tel.: 0949 243 255, 0944 720 016

n	Kúpim staršiu zachovalú kuchynskú linku. Tel.: 0949 361 459

Služby
n	Strechy, www.stavebneprace.info Tel. : 0907 922 100   

malý oznamovateľ

spomienky
Odišla si, spomíname.
Dňa 21. mája uplynulo 15 rokov, 
čo sme sa rozlúčili s manželkou, 
matkou a babkou 
AnnOU hAJdUOvOU
Spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Dňa 14. mája 2014 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila 

milovaná mama, babka 
ROzáliA URbAnOvá

Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

spomínajú synovia 
Ladislav, Peter a Jozef s rodinami

n	HáDZanárKy MiCHaLovsKej iuventy sú MajsterKy! 
Michalovské hádzanárky to nakoniec dokázali. V rozhodujúcom 
piatom zápase pokorili Šaľu aj po tretíkrát v sérii a po víťazstve 28:27 
(16:9) sa tešia zo svojho siedmeho majstrovského titulu. Zároveň 
získali v súťažnom ročníku 2013/2014 už svoju tretiu pohárovú tro-
fej, čím sa nezmazateľne zapísali do histórie ako prvý tím, ktorému 
sa v jednej a tej istej sezóne podarilo vyhrať Slovenský pohár, spoloč-
nú slovensko-českú súťaž WHIL i národný titul.

n	MajsterKaMi sLovensKa v HáDZanej DievČat 
streDnýCH ŠKôL sa stali žiačky GPH Michalovce. V utorok 29. 
a stredu 30. apríla 2014 vyvrcholili v telocvični Gymnázia P. Horova 
Michalovce majstrovstvá Slovenska stredných škôl. Tím tvorili iba 
hráčky Iuventy Michalovce a učiteľovi gymnázia J. Tačárovi na lavičke 
pomáhal aj šéftréner mládeže Iuventy F. Urban. Časť triumfu teda 
patrí aj hádzanárskemu klubu Iuvente Michalovce. Najlepšou strelky-
ňou sa stala Dominika Czuczorová zo Športového gymnázia Slančíko-
vej z Nitry, najlepšou brankárkou Annamária Musáková a najlepšou 
hráčkou bola vyhodnotená Sofia Nagyová z víťazného GPH.

n	Maďarský Szeged hostil v dňoch 15. – 18. mája 2014 svetový 
PoHár WaKo v KiCKBoxe. Za účasti viac ako 1200 štartujú-
cich z 24 krajín sa tejto súťaže zúčastnila aj výprava reprezentácie 
SZKB. Za michalovský Športový Kickbox klub bol nominovaný 
Michal Stričík, ktorý v kategórii full contact sj. do 67 kg vybojoval 
jednu zo siedmich zlatých medailí celej slovenskej výpravy.

n	ŠaMorín DoMa ZDoLaLi roZDieLoM trieDy. Futbalisti 
druholigového A-mužstva MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v záve-
rečnom dueli na vlastnej pôde nad Šamorínom hladko 3:0 (2:0) a vrátili 
sa na druhú priečku v tabuľke. Cez polčasovú prestávku primátor mesta 
Viliam Zahorčák ocenil ďakovnými listami hráčov, ktorí sa podieľali na 
postupe klubu do moravsko – slovenskej futbalovej ligy pred 50 rokmi.

n	víťaZoM sBa v4 CHLaPCi Z egeru, 2. Przemysl, 3. 1.BKD 
Michalovce, 4. Ľvov a dievčatá z Rožňavy, 2. Przemysl, 3. Ľvov, 4. 1.BKD 
Michalovce. Od piatka 23. mája do nedele 25. mája sa v športovej hale 
GPH a telocvični ZŠ, Okružná 17 v Michalovciach uskutočnil jubilejný 
desiaty ročník medzinárodného turnaja kadetov a kadetiek – SBA V4. 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Zverejňuje 
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť: 

1.  Časť pozemku p. C-KN č. 1251/4, k. ú. Stráňany o výmere 356 m2 
za účelom prístavby k Supermarketu FRESH.   

2.  Časť pozemku p. E-KN č. 9480/2, k. ú. Michalovce do výmery 30 m2, na 
Ulici Masarykovej v Michalovciach, za účelom výstavby parkoviska, ktoré 
vybuduje nájomca na vlastné náklady a bude slúžiť pre verejné parkovanie.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 16. júna 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje 
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBchODnÚ VErEJnÚ SÚŤaž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:

a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
b)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
c)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
d)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb)
f)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
h)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
i)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
j)  Ul. krymská č. 5 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 16. júna 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje 
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBchODnÚ VErEJnÚ SÚŤaž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:

1. na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 1568/14, k. ú. Stráňany o výme-
re 25 m2, nachádzajúceho sa na Ulici lipovej v Michalovciach, za úče-
lom zriadenia pridomovej záhradky.

2. na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 3154/1, k. ú. Michalovce do vý-
mery 75 m2, za účelom vybudovania zariadenia na výrobu a predaj 
zmrzliny a rýchleho občerstvenia.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, do 16. júna 2014 do 12.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

O POháR PRimáTORA meSTA
Mestská súťaž v plávaní 6. 6., 8.30 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

viAcbOJ vŠeSTRAnnOSTi 
pre 1. – 3. ročník základných škôl, 9. 6., 8.30 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

13. ROčníK meSTSKeJ ŠPORTOveJ OlymPiády 
mATeRSKých ŠKôl 
12. 6., 8.30 hod., Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

bojové športy
mmA - FiGhTmAniA 
Medzinárodný turnaj mužov, 7. 6., 17.00 hod. 

hádzaná
čeSKO – SlOvenSKý POháR 
31. 5. – 1. 6., 8.00 hod., Mladšie a staršie dorastenky 
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Futbal
mFK zemPlín – Fc niTRA 
31. 5., 11.00 hod., 13.00 hod., 
Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 – 26. kolo

mFK zemPlín“b“ – mŠK TeSlA STROPKOv 
8. 6., 10.30 hod., IV. liga muži Východ – 29. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

TJ mOčARiAnSKA – TJ Šm JOvSA 
31. 5., 17.00 hod., II.B trieda dorast ObFZ – 16. kolo

TJ mOčARiAnSKA – OcŠK POzdiŠOvce 
7. 6., 17.00 hod., II.B trieda dorast ObFZ – 17. kolo

TJ mOčARiAnSKA – dRUžSTevníK TRhOviŠTe 
1. 6., 17.00 hod., II.B trieda muži ObFZ – 24. kolo

TJ mOčARiAnSKA – OcŠK POzdiŠOvce 
8. 6., 17.00 hod., II.B trieda muži ObFZ – 25. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

AFK TOPOĽAny – mFK v. KAPUŠAny 
8. 6., 17.00 hod., II.B trieda muži ObFZ – 25. kolo 

AFK TOPOĽAny – TJ SlAvOJ SečOvce
7. 6., 14.00 hod., III. zemplínska liga starší dorast – 25. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Turistika
OKOlO hôRKy
7. 6., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

mdd – SPlAv hORnádU 24 km 
1. 6., 7.45 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

primátor Mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
príSLuŠníK MESTSKEJ pOLícIE – pOLIcaJT
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce – Mestská polícia 
neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdela-

nie s maturitou
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazo-

vacími jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti 

(základný okruh písomného testu - Ústava SR, zákony o obecnom zria-
dení, o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná 
časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psycholó-
gom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek - vek, výkon) 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
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 13. 6. 2014, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doru-
čená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalov-
ce s označením “Výberové konanie príslušník mestskej polície - policajt”. Pri 
osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označe-
ním. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným pri-
mátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci 
podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Mi-
chalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely vý-
berového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a záro-
veň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach. 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

zverejňuje zámer 
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov

prEnaJaŤ prIaMyM prEnáJMOM
za účelom prenájmu na dobu neurčitú  nebytové priestory na Ul. obrancov 
mieru č. 4 v Michalovciach 

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotno-
právnej lehote, 16. júna 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

krátko zo športu


