
S ieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym 
krajom a s Mestom Michalovce 26. júna oficiálne predstavili štúdiu nemocnice 
novej generácie v Michalovciach. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou 

a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Predpokladaná výška celkovej investície dosiah-
ne 34 miliónov eur. Plánované spustenie novej prevádzky je na začiatku roka 2018.

Pacienti sa môžu tešiť na nový štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti

nemocnica 

novej generácie

Medzinárodné know-how
Keďže na Slovensku v ostatných de-

saťročiach nebola vybudovaná žiadna 
všeobecná nemocnica, Svet zdravia sa 
rozhodol nájsť chýbajúce know-how 
v zahraničí. V medzinárodnom ten-
dri nakoniec spomedzi dvanástich 
západoeurópskych architektonických 
kancelárií vyhralo so svojím návrhom 
holandské štúdio Dutch Health Archi-
tects. To je podpísané pod desiatkami 
nemocníc v Holandsku a v Belgicku, 
ale aj vo vzdialenejších lokalitách, ako 
sú Čína, Rusko alebo Indonézia. Hlav-
ným lokálnym projektantom sa stala 
spoločnosť ARTES Design Košice.

Medicínske oddelenia
 a procesy v novej 

neMocnici
Všetky súčasné oddelenia budú 

umiestnené v štyroch hlavných medi-
cínskych objektoch novej nemocnice. 
V novej budove to budú: urgentný 
príjem, centrálna JIS a ARO, rádioló-
gia vrátane CT a MR vyšetrení, Matka 
a dieťa (pôrodnica, neonatológia, pe-
diatria), chirurgické oddelenia (chirur-
gia, traumatológia, ortopédia, urológia, 
gynekológia) a internistické oddelenia 
(interné, geriatria a neurológia), centrál-
ne operačné sály, jednodňová chirurgia, 
pôrodné sály. Dnešný chirurgický pavi-
lón prejde rekonštrukciou a v roku 2018 
tam bude sprevádzkovaná ambulantná 
časť nemocnice. Bude priamo prepo-
jený s novou budovou nemocnice. Do 
uvedeného obdobia je naplánovaná aj 
rekonštrukcia pavilónu infektológie 
a pneumológie. Samostatný pavilón 
onkologického kompetenčného centra 
bol zrekonštruovaný v tomto roku.

Nová nemocnica bude zorganizo-
vaná tak, aby sa spoločne využívali ka-
pacity lôžok, ambulancií, zákrokových 
miestností a ďalších priestorov. To isté 
platí aj na služby vysoko špecializova-
ného odborného personálu. Lekár tak 
bude mať všetky výkonné zložky pri 
sebe. Týmto spôsobom pacient dostane 
rýchlejšiu a lepšiu starostlivosť. Príkla-
dom takejto organizácie bude spoločný 
úsek zameraný na matku a na dieťa, 
ktorý bude pozostávať z pôrodnice, ne-
onatológie a z pediatrie. Pôjde o nóvum 
v slovenskom zdravotníctve. Súčasťou 
koncepcie novej generácie nemocníc 
je aj väčší dôraz na jednodňovú zdra-
votnú starostlivosť. Umožní to využívať 
progresívne a neinvazívne liečebné me-
tódy, zásluhou čoho pacient po zákro-
ku nebude musieť zostávať niekoľko dní 
na lôžku. Jednodňová chirurgia môže 
v priebehu piatich rokov v michalov-
skej nemocnici vzrásť až o sto percent. 

Nový centrálny urgentný príjem 
bude fungovať podľa západoeuróp-
skych štandardov. Táto časť nemocnice 
bude nadpriemerne vybavená z pries-
torového aj z technického hľadiska. 

Udržateľná bUdova
Michalovská nemocnica bude od-

zrkadľovať trendy v súčasnosti uplatňo-
vané pri výstavbe moderných zdravot-
níckych zariadení v západnej Európe. 
Pôjde o kompaktnú budovu s veľmi 
čistými logistickými tokmi, ktorá bude 
prepojená s poliklinickou časťou. Pri 
tvorbe konceptu bolo dôležité navzájom 
oddeliť tri základné trasy – pohyb ur-
gentných pacientov, pohyb plánovaných 
pacientov, pohyb zamestnancov a tova-
rov a služieb, a to v rámci celého areálu, 

budovy a jednotlivých podlaží, aby ne-
dochádzalo k ich kríženiu. Takto možno 
dosiahnuť harmonickú atmosféru, vyš-
šiu bezpečnosť a hygienický štandard.

Flexibilita 
a plávajúce lôžka

Dôležitým prvkom v koncepcii ne-
mocnice novej generácie je flexibilita. 
Nová budova je navrhnutá tak, aby 
sa dali zohľadniť nové požiadavky na 
zdravotnú starostlivosť. Budovu bude 
jednoducho možné rozšíriť alebo vnú-
torne reorganizovať. V rámci oddelení 
sa bude využívať „princíp plávajúcich 
lôžok“. Veľké izby pre štyroch a via-
cerých pacientov v novej nemocnici 
nebudú. Približne 40 percent kapacít 
budú tvoriť jednolôžkové a 60 percent 
dvojlôžkové miestnosti. Len vo vybra-
ných prípadoch budú aj trojlôžkové.

Časový harMonograM
Ak všetko pôjde podľa plánu, na 

jeseň tohto roka bude možné získať 
územné rozhodnutie a na prelome 
rokov 2014/2015 sa plánuje podať žia-
dosť o vydanie stavebného povolenia. 
Toto je hlavný predpoklad na možný 
začiatok výstavby v druhej polovici 
2015. Plánované spustenie novej pre-
vádzky je na začiatku roka 2018.

„Som rád, že sa v našom meste 
plánuje táto investícia. Verím, že vy-
budovaním novej nemocnice sa zlepší 
zdravotná starostlivosť pre občanov 
Michaloviec a širokého okolia. Na úze-
mí mesta pribudne navyše pekný ob-
jekt, ktorý sa môže stať jednou z jeho 
ozdôb,“ konštatoval Viliam Zahorčák, 
primátor mesta Michalovce.
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Zemplínske osvetové 
stredisko vás pozýva

 
na výstavu obrazov

gabriely gombošovej
slobodné sny

Výstava potrvá 
do 24. júla 

v galérii ZOS

Šestka 
zviditeľňuje 
Michalovce

Už po druhýkrát „je šestka“ v rámci 
SR školou, ktorá má najväčší počet najús-
pešnejších deviatakov v celoslovenskom 
testovaní žiakov (zo 120 testovaných je 27 
žiakov s úspešnosťou nad 90 % v oboch 
predmetoch). Zdroj: www.nucem.sk.

„Čerešničkou na torte“ boli úspechy 
športovcov, ktorí získali až tri majstrovské 
tituly. Na olympiáde detí a mládeže s me-
dzinárodnou účasťou KALOKAGATIA 
2014 v Trnave sa na prvom mieste umiest-
nili a majstrami Slovenska sa stali oba špor-
tové tímy – staršie žiačky hádzanárky a fut-
balisti v kategórii malý futbal, starší žiaci.

V celoštátnej súťaži žiakov základných 
škôl mladších žiakov v malom futbale sa 
majstrami Slovenska stali opäť chlapci 
„zo šestky“, ktorí počas celého turnaja ani 
raz neprehrali a navyše v oboch turna-
joch mali i najlepších hráčov (M. Bednár 
a M. Begala). Všetky tieto úspechy sved-
čia o dlhodobej kvalitnej a systematickej 
práci vedenia školy i zainteresovaných 
pedagógov. Verím, že tešia a motivujú 
nielen dievčatá a chlapcov, ich rodičov 
a učiteľov, ale i obyvateľov a predstavite-
ľov nášho mesta.

Ing. Jozef Sokologorský

Žiaci zo Základnej školy 
Okružná 17 v Michalovciach 

získali v tomto školskom 
roku množstvo 

popredných umiestnení 
nielen vo vedomostných, 

ale i umeleckých 
a športových súťažiach 
v rámci okresu, kraja 

i celého Slovenska.

7. ročník 
organových koncertov

Michalovský 
organ

Mária Plšeková – organ 
(Slovensko) 

24. júla o 19.00 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

OZ ZEMP KULTURA 
a Mesto Michalovce

Vás pozývajú na

deŇ 
topoľanČanov
9. augusta o 16.00 hod.
na ihrisku v Topoľanoch

Máme pre Vás pripravený 
bohatý kultúrny program

Na oficiálnej stránke mesta 
Michalovce www.michalovce.sk
nájdete ďalšiu novinku, 
krátke videá so zaujímavými 
informáciami z nášho mesta. 
Medzi najnovšie patrí aj náhľad 
na mesto z vtáčej perspektívy 
podfarbený znelkou mesta 
Michalovce. Nevšedný pohľad 
na centrum mesta, kaplnku 
na Hrádku, múzeum či kláštor 
je príjemným spestrením pre 
návštevníkov web stránky. Tieto 
zaujímavé zábery vyhotovil svojim 
dronom (malým lietadielkom 
s umiestnenou kamerou) mladý 
Michalovčan Peter Kuročka.

Slovenská republika sa zapojila pros-
tredníctvom Štatistického úradu SR do 
realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 
2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch 
prebieha vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie.

Cieľom je vytvoriť spoločný rámec na 
systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ 
o zdravotnom stave obyvateľov Európskej 
únie. Jeho realizáciou sa získava harmo-
nizovaný zdroj údajov o zdravotnom 
stave, zdravotnej starostlivosti a o fakto-
roch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách 
Spoločenstva. To umožňuje nielen analy-
zovanie zdravotného stavu populácie na 
Slovensku, ale aj medzinárodné porovná-
vanie Slovenska v rámci Európske únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre 
rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí, 
medzi nimi aj naše mesto Michalovce. 
Do zisťovania je zaradených takmer 7 700 
domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje 
od 1. júla do 31. decembra 2014.

V tomto období vybrané domácnosti 
navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať 
sa v domácnostiach služobným preuka-
zom Štatistického úradu SR. Všetky in-
formácie a názory, ktoré v rámci tohto 
zisťovania domácnosti opytovateľom po-
skytnú, budú anonymné a použité výluč-
ne na štatistické účely

ŠUSR

Štatistika 
o zdraví

Vizualizácia novej nemocnice v Michalovciach.                                                                                              zdroj: Svet zdravia
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Zdravotníctvo. Téma, ktorá vždy patrila k témam citlivým. Nik z nás 
nemôže povedať, že jeho sa netýka. Nie je to len zdravotnícky personál, 
prostredie zdravotníckych objektov, či účinné liečebné procedúry, ktoré 
zlepšujú zdravie a kvalitu života chorých. Pocit bezpečia v takýchto zlo-
žitých situáciách a v očakávaní pomoci a pochopenia svojej zdravotnej 
situácie, sú úplne prirodzené. Človek sa stáva v stave zmeny zdravotného 
stavu tým najzraniteľnejším článkom. Nič pre neho v tomto momente nie 
je dôležitejšie, ako problém, ktorý trápi jeho telo či dušu. Nielenže nechá-
va a odkladá všetko ostatné, ale jeho problém ovplyvňuje aj jeho okolie. 
Je to celý komplex problémov, ktorý dominantne mení rodinné, priateľ-
ské, pracovné a záujmové vzťahy. Vstupuje do prostredia, ktoré nie je pre 
neho bežné. Môže byť vystavený procedúram, ktoré nepatria do kategórie 
najpríjemnejších. Obavám v tejto situácii nie je konca - kraja.

Nehovoriac už o tom, že aj vyšetrovacie metódy prinášajú v sebe riziko 
možných komplikácií. Problém sa stáva celospoločensky významný, lebo 
sa potenciálne týka každého z nás. Aj z týchto dôvodov sa dostal do ka-
lendára svetových dní aj Deň bezpečnosti pacientov. Má pripomínať zdra-
vým i chorým, zdravotníckemu personálu a všetkým, ktorí prídu v tejto 
situácii do kontaktu s človekom, očakávajúcim ich pomoc, že táto pomoc 
musí spĺňať určité kritériá citlivého a ľudského prístupu. Zažiť traumu 
z choroby a naviac aj narušenia psychiky z necitlivého prístupu zo strany 
zdravotníckeho personálu, by sa nemalo v modernej nemocnici stať. 

MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

25. júl – Svetový 
deň bezpečnoSti 
pacientov

pobačeňe Miža z varoša

 30. 6.  rokovanie Zastupiteľstva KSK v Košiciach
 1. 7.  zasadnutie republikovej Rady ZMOS  
  vo Vysokých Tatrách
 2. 7.  odovzdávanie menovacích dekrétov riaditeľom 
  materských škôl, základných škôl a základnej  
  umeleckej školy
 2. 7.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia
 2. 7.  účasť na oslavách 50. výročia založenia 
  Kombinovaného denného stacionára v Michalovciach
 4. 7.  porada primátora
 4. 7.  otvorenie letného detského tábora  
  na Zemplínskej šírave
 5. 7.  reprezentácia mesta na podujatí  
  Zemplín Veterán Rallye
 5. 7.  účasť na otvorení IX. ročníka Memoriálu  
  Štefana Nadzama
 7. 7.  obhliadka stavieb, ktorých investorom  
  je Mesto Michalovce 
 9. 7.  rokovanie so zástupcami michalovských 
  drobnochovateľov 
 10. 7.  prijatie úspešných športovcov, reprezentantov mesta
 10. 7.  prijatie autorov malieb na múr  
  pri Zemplínskom múzeu
 10. 7.  rokovanie so zástupcami KSK a GR ŽSR

aktivity primátora

n Mesto Michalovce začalo v máji s výstavbou kruhového objazdu, 
ktorý bude spájať Špitálsku a Okružnú ulicu. Dnes je už nový „kru-
hák“ otvorený, prístupný pre motoristickú verejnosť. V nasledujú-
cich dňoch ešte dôjde k sadovým úpravám. V poradí ôsma okružná 
križovatka s vonkajším priemerom 31 metrov nahradí existujúcu 
priesečníkovú križovatku. Stavebný projekt si vyžiadal z rozpočtu 
Mesta približne 420 ticíc eur. Jeho súčasťou je aj výstavba samostat-
ného odbočovacieho pruhu v smere zo Špitálskej ulice na Okružnú, 
ktorý je oddelený od kruhového objazdu zvýšeným ostrovčekom.

n	Kombinovaný denný stacionár pre deti na Markušovej ulici, kto-
rý je známy skôr pod názvom detské jasle, oslávil 2. júla 50. výročie 
svojho založenia. Počas polstoročnej histórie sa v jasličkách vystrie-
dalo niekoľko desiatok zdravotných detských sestier, ktoré sa starali 
celkovo o viac ako 2 700 detí. Na slávnosti sa zúčastnil podpredseda 
KSK Emil Ďurovčík aj primátor mesta Viliam Zahorčák. 

n	Prázdniny sa pre 31 školákov z  Jaroslavi, Vyškova a Michaloviec 
začali aktívne. Umožnilo im to Mesto Michalovce ako tohtoročný 
organizátor putovného Medzinárodného letného tábora pre deti 
z partnerských miest. Na spoločnom stretnutí v deň nástupu do 
tábora ich privítal primátor mesta Viliam Zahorčák, poslanec MsZ 
Martin Nebesník a vedúca OŠKaŠp Katarína Poláková. Od 4. do 
13. júla strávia deti na Zemplínskej šírave nezabudnuteľné chvíle  
s novými kamarátmi a táborovými vedúcimi, ktoré im pripravili 
pestrý program a rôzne výlety.

krátke správy samosprávy

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Útulok pre psov v Michalovciach

Hosť: Katarína Ruskovská, predsedníčka OZ Centrum  
osvety chovateľov spoločenských zvierat (repríza)

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Akadémia IV. ZŠ z osláv 50. rokov školy (repríza)

denne o 14.00 hod.

Interpelácie poslancov

MUdr. ján MihaleČko
prosím o opravu vpustu kanalizácie na Gorazdovej ulici. jedná sa 
o druhý vpust vľavo, pri odbočení z Užhorodskej ulice na Gorazdo-
vu ulicu. na uvedenom vpuste je prepadnutá mriežka, ktorá ohro-
zuje bezpečnosť cestnej premávky.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu vami spomínaného kanálového vpustu na Gorazdovej ulici 
zrealizujeme v priebehu 27. týždňa.

MUdr. ján paľovČík
na podnet občanov dávam návrh na vydanie zákazu kúpania v jazier-
ku baňa v lokalite Stráňany. toto jazierko nie je určené ako miesto 
kúpania, nie je tam zabezpečená záchranná služba a hrozí možnosť 
úrazu mladých ľudí, ktorí skáču do vody aj z blízkych stromov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Na základe Vašej interpelácie zo dňa 17. 6. 2014 vám oznamujeme, že správ-
ca danej lokality TaZS mesta Michalovce osadí značky zákaz kúpania .

ing. jaroslav kapitan
obyvatelia sídliska Snp sa na mňa obrátili s požiadavkou, že do dneš-
ného dňa neboli na sídlisku rozmiestnené zberné nádoby na psie 
exkrementy. pri venčení svojich miláčikov sú nútení túlať sa po okolí 
a využívať zberné nádoby na komunálny odpad. pýtam sa, či by ne-
bolo možné vymedziť priestor na venčenie psov a rozmiestniť tam aj 
nádoby na psie exkrementy.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Na základe novely zákona 283/2001 Z.z. o odpadoch je možné podľa no-
vej kategorizácie odpadov psie exkrementy zabalené v igelitovom obale  
umiestňovať do nádob s tuhým komunálnym odpadom, ktorých je v ce-
lom meste dostatok, z toho dôvodu nie je potrebné umiestňovať samos-
tatné nádoby na psie exkrementy. V praxi to znamená, že občan môže ta-
kýto odpad odložiť do každého smetného koša na území mesta, ktorý je 
určený na bežný komunálny odpad. Zákon však v každom prípade ukla-
dá chovateľovi odstrániť psí exkrement z verejného priestranstva. Aj nap-
riek uvedeným skutočnostiam rozmiestnenie nádob na psie exkrementy 
v rámci sídliska SNP zrealizujeme v priebehu 27. týždňa. Voľný pohyb 
psa bez vôdzky, okrem nebezpečných psov, je možný iba na pozemkoch 
mesta označených ako “výbeh pre psov“ len v prípade, že neohrozí iné 
osoby a iných psov. Venčoviská sú verejným priestranstvom, ktoré musí 
byť vo vlastníctve mesta. Nakoľko v danej lokalite mesto nevlastní vhod-
ný pozemok na venčenie psov, nebol v lokalite sídliska SNP vymedzený 
priestor na výbeh psov.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené 
na XXII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
17. júna 2014.

pokračovanie v ďalšom čísle

I kec bivam i žijem u Mihaľovcoch dluhe roki, na jedno mi sebe ňemuch 
priviknuc. Idzem do koscela a perše še mušim predrac pomedži autobusi. 
Idzem s fajtu, chtori prišľi na navštevu obačic, co majú šumnoho u Zempľin-
skim muzeume i skoro me prešol obracajuci še autobus. Furt tam buľi po češ-
kich autobusoch take dziri, že jak padal dišč, ta u gumakoch trebalo chodzic.

Stari Mihaľovčaňe hutoreľi, že pod zastavku autobusou stare chodbi 
gu kaštiľu. Chto zna, ozda daco pravdi na tim budze. Dumal mi, že to tak 
budze naveki. No stalo še, že še našľi ľudze, co še chopiľi rozuma a preňe-
šľi mejsto na autobusi gu štacionu. Šak kec chcem is iz Jovsi do Bratislavi, 
ta aj tak ľepši rovno z autobusa prejs na žeľeznu mašinu. I do varoša še 
budze tak dac dejs, jak doteraz. Bizovňe tote zastavki na traše budu, žebi 
še ľudze ňemušeľi vožic na štacion. Každe čudo zato čudom, bo je inakše, 
jak toto co bulo doteraz. Bizovňe to ňebudze horši, a či ľepši ta uvidzime. 
Ozdaľ sebe najdzeme aj toto ľepše, co z novoho prichodzi.

Vaš Mižo z varoša.

Päťdesiatdeväť 
diabetikov Zväzu 
diabetikov Slovenska 
– Základná organizácia 
DIAMI Michalovce sa 
v júni zúčastnilo XXIV. 
diabetologických dní 
v Liptovskom Mikuláši. 

Pred týmto stretnutím jeden 
z našich detských diabetikov 
reprezentoval našu organizáciu 
a Michalovce pri premenovaní 
námestia v Liptovskom Mikuláši 
na VIADIA námestie diabetikov 
a spolu so svojimi kamarátmi 
diabetikmi z iných kútov Slo-
venska búrali mýty o cukrovke. 
5. júna sa niektorí naši diabeti-
ci zúčastnili aj celoslovenského 
behu proti cukrovke okolo Štrb-
ského plesa.

Cestou na Diabetologické dni 
sa zastavili naši diabetici v skan-
zene Pribylina, kde si prezreli 
dejiny slovenskej dediny. Bolo to 
krásne zastavenie a predzname-

návalo pekný deň. Po príchode 
do Žiarskej doliny vo Vysokých 
Tatrách, kde bol zabezpečený 
nocľah, účastníci mali možnosť 
vidieť malebnosť našich veľhôr, 
ale boli to aj smutné pohľady na 
miesta, ktoré zasiahla veterná 
smršť v máji tohto roku. Večer 
bola pripravená opekačka so spe-
vom a zábavou. 

Diabetologické dni v Lip-
tovskom Mikuláši neboli len 
odborne fundované podujatie, 
ale aj programovo veľmi púta-
vé. Každý si mohol nájsť to, čo 
hľadal a potreboval. Bolo o nás 
skutočne dobre postarané, za čo 
vďačíme ústrediu, ale aj našim 
kolegom z Liptovského Mikulá-
ša, primátorovi mesta Liptovský 
Mikuláš Alexandrovi Slavkov-
skému, ktorý si nad podujatím 
zobral záštitu.

Vďaka patrí vedeniu DIAMI 
v Michalovciach, že pre nás pri-
pravil takýto zábavný, kultúrny 
a náučný týždeň. 

Mgr. Lucia Demková

Diabetici v Liptovskom 
Mikuláši

Radosť a smiech opäť 
prinesú chorým deťom, 
dospelým aj seniorom 
klauni z občianskeho 
združenia Červený Nos 
Clowndoctors. 

Po prvýkrát na Slovensku sa 
stretli zdravotní klauni z 10 kra-
jín sveta, aby vzájomne zdieľali 
skúsenosti a umelecké zručnos-
ti. Vo štvrtok 3. júla šírili radosť 
a smiech aj v okolí Zemplínskej 
šíravy a mesta Michalovce. 

Viac ako 150 profesionálnych 
zdravotných klaunov na Zem-
plínskej šírave počas spoločného 
stretnutia získavali ďalšie skúse-
nosti a učili sa veci, ktoré môžu 
využiť pri návštevách v nemocnici. 
Napríklad, ako pracovať ešte lepšie 
s hudbou, slovom či neplánovaný-
mi situáciami, ktoré môžu nastať. 

Predpoklad na prácu zdra-
votného klauna je herecký talent, 

tvorivosť, empatia, zmysel pre ko-
miku a humor či schopnosť im-
provizácie, všetko je to však pod-
porené pravidelným tréningom 
a umeleckými školeniami. Počas 
štvrtkového doobedia zdravotní 
klauni navštívili deti v nemocnici 
a skôr narodených v domove se-
niorov v Michalovciach.  

Občianske združenie Červe-
ný Nos Clowndoctors podporuje 
psychickú pohodu hospitalizova-
ných detí, geriatrických pacien-
tov a seniorov na Slovensku už 
10 rokov. Profesionálni zdravotní 
klauni formou humoru pacien-
tov odpútajú od strachu, napätia, 
úzkosti spojených s liečbou a to 
v 38 nemocniciach, 2 liečebných 
zariadeniach a 6 zariadeniach 
pre seniorov. Svojimi návštevami 
chcú aspoň na chvíľu dosiahnuť, 
aby pacienti nemysleli na choro-
bu a pobyt v nemocnici a lepšie 
tak prijímali liečbu. 

ts

Zdravotní klauni na 
Zemplínskej šírave

Od Urbana do Michala III.
Pavol Horov po presťahovaní 

sa z Košíc do Bratislavy pracoval 
ako šéfredaktor, neskôr riaditeľ 
vydavateľstva Slovenský spisova-
teľ, bol tajomníkom, potom pod-
predsedom Zväzu slovenských 
spisovateľov a nakoniec riadite-
ľom Slovenského ústredia kniž-
nej kultúry.

V novom postavení držal ruku 
na pulze nastupujúceho nového 
života. Zbierkami Moje poludnie 
(1952) a Slnce nad nami (1954) sa 
včleňuje do nového spoločenské-
ho poriadku. Ako básnik i človek 
upevňuje pozície ľudskosti, dbá 
o pravdivé vyjadrovanie, vzdáva 
hold ľudskej práci. Básnikovo vy-

jadrenie „mám právo smútiť, keď 
ma šľahá žiaľ“ vystriedali verše 
„o rozjasanom ráne, ktoré k nám 
kráča v plnej nádhere“.  

Matka sa aj tu stala trvalým 
inšpiračným zdrojom. Ospieval 
ju a oslávil s presilou synovskej 
nehy a lásky. Aj v novej epoche 
mu išlo o svet človeka, „ všetko je 
mu blízke, čo je ľudské“. Odolal 
„slávnostnosti“, neharmonizo-
val skutočnosť. V jeho básňach 
je skôr prítomná dráma, ktorej 
sa nevedel ubrániť, najmä v sú-
vislosti s matkou, jednou zo 
všetkých stálic. Neustále zápasil 
o slovo pravdy a statočnosti.

e.ochman

Storočnica Pavla Horova

Výzva
Zemplínska šírava a Vinianske 

jazero patria počas letnej turistic-
kej sezóny k vyhľadávaným a čas-
to navštevovaným rekreačným 
oblastiam, o ktoré majú záujem 
ako slovenskí, tak i zahraniční re-
kreanti. Väčšina sem prichádza za 
oddychom a rekreáciou, ale niekto 
takéto miesta vyhľadáva za účelom 
páchania rôznej trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v Mi-
chalovciach vyzýva všetkých náv-
števníkov a rekreantov Zemplínskej 
šíravy a Vinianskeho jazera k maxi-
málnej opatrnosti a ostražitosti pri 
ochrane svojho majetku, osobných 
dokladov, vecí a cenností, ktoré by 

nemali byť ponechávané bez do-
zoru v autách, stanoch, či na pláži. 
Zároveň je dôležité pri odchode z  
chatiek, hotelov, či ubytovní skon-
trolovať uzatvorenie okien a uzam-
knutie dverí. Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Michalovciach 
v neposlednom rade upozorňuje 
rekreantov, aby na parkovanie vo-
zidiel využívali osvetlené a podľa 
možnosti platené parkoviská, nikdy 
nie tmavé a odľahlé miesta. 

Dodržaním týchto zásad a upo-
zornení je možné predísť rôznym 
situáciám, ktoré by mohli pobyt 
a rekreáciu na Zemplínskej šírave 
a Vinianskom jazere znepríjemniť.

ORPZ

Prijímacie konanie do Mládežníckeho 
zastupiteľstva mesta Michalovce

Predseda Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce ako 
štatutárny zástupca organizácie vyhlasuje podľa org. poriadku 
čl. 2 ods. 4 prijímacie konanie do Mládežníckeho zastupiteľstva 

mesta Michalovce. Prijímacie konanie trvá do 31. augusta. 
Uchádzači môžu posielať svoje žiadosti, spolu s potrebnými 

dokumentmi (prihlášku, potvrdenie o návšteve školy) poštou 
na adresu, alebo skenované e-mailom: Mládežnícke zastupiteľstvo 

mesta Michalovce, Základná škola Michalovce, Krymská 5, 
071 01 Michalovce, e-mail: mzmmichalovce@gmail.com
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dva týždne v kultúre

V závere školského 
roka sa uskutočnili dve 
významné podujatia 
mladých stredoškolských 
fyzikov. Naše mesto 
i Slovenskú republiku 
v nich jedinečne 
reprezentovali študenti 
Gymnázia Pavla Horova 
Michalovce. 

Turnaj mladých fyzikov je 
fyzikálna súťaž stredoškolských 
družstiev. Úlohou súťažiacich je 
každý rok vypracovať sedemnásť 
netradičných a náročných úloh 
z rôznych oblastí fyziky. Úlohy 
sú vopred známe všetkým druž-
stvám. Na samotnej súťaži druž-
stvo prezentuje svoje riešenia 
úloh, ale aj oponuje a hodnotí 
riešenia iných družstiev pred od-
bornou porotou. Študenti sa tak 
učia nielen fyziku, ale získavajú 
aj skúsenosti v odborných deba-
tách, zdokonalia sa v prezentova-
ní svojich výsledkov a v objektív-
nom hodnotení výsledkov iných.

Družstvo GPH Michalovce sa 
v tomto školskom roku zúčast-
nilo tejto súťaže už po piaty raz 
za sebou. V posledných troch 
ročníkoch sa stalo trojnásobným 
víťazom regionálneho kola a jeho 
odmenou za veľmi dobré výsled-
ky i v celoštátnom meradle bolo 
poverenie reprezentáciou Sloven-
skej republiky na Otvorenom ra-
kúskom kole turnaja AYPT 2014 

v Leobene. Táto súťaž je druhá 
najvyššia medzinárodná súťaž 
Turnaja mladých fyzikov, ktorej 
sa každoročne okrem najlepších 
domácich tímov zúčastňujú i me-
dzinárodné reprezentačné výbe-
ry. Družstvo Gymnázia Pavla Ho-
rova Michalovce reprezentovalo 
v zložení: Tomáš Šoltinský (4.C) 
– kapitán družstva, Marek Bašis-
ta (3.F), Martina Podžubanová 
(1.C), Michal Paľo (2.A) a Michal 
Petrovský (2.A). Vedúcim druž-
stva bol učiteľ školy Jozef Smrek. 

Náš konečný bodový zisk sta-
čil napokon na zisk 3. ceny – vy-
túženej bronzovej medaily. V ďal-
šej náročnej súťaži – celosloven-
skom kole Turnaja mladých fy-
zikov v priestoroch Slovenského 
inštitútu mládeže Iuventa sa nám 
podarilo dostať po prvý raz do 
finále. To sa uskutočnilo v repre-
zentačných priestoroch Prima-
ciálneho paláca. Napriek únave 
z takmer týždňového súťaženia 
sme podali v trojčlennom finá-
le výborný výkon a získali sme 
strieborné medaily. 

Ocenením výsledkov družstva 
bola účasť dvoch členov družstva 
Mareka Bašistu a Michala Paľa vo 
výberovom sústredení pre tohto-
ročný medzinárodný turnaj v an-
glickom Shrewsbury. 

Viac o týchto experimentál-
nych fyzikálnych súťažiach náj-
dete na http://www.tmfsr.sk/sk/
aktuality/156 a http://www.aypt.
at/en/home/.

 Jozef Smrek

Dve medaily pre 
mladých fyzikov z GPH

V celoslovenskej súťaži získali 
žiaci prvého ročníka prírodoved-
nej triedy Gymnázia P. Horova 
1. miesto.

Zomierajú postojačky (s podti-
tulom Tragický osud slovenských 
lesov) je názov dokumentárneho 
filmu z dielne Slovenskej lesníc-
kej komory, ktorý upozorňuje na 
problematiku postupného vymie-
rania lesov na území Slovenskej 
republiky. Nevymenúva len prob-
lémy, ale takisto ponúka aj rieše-
nia. SLK vyhlásila v školskom roku 
2013/2014 celoslovenskú súťaž pre 
základné a stredné školy o „naj“ 
plagát k tomuto dokumentu. 

Z našej školy sa do súťaže roz-
hodli zapojiť študenti 1.C triedy 
J. Matiová, N. Štundová, V. Galli-
ková, L. Smetanová, R. Funtaľ a P. 
Novák. Spoločne vytvorili plagát, 
ktorým sa snažili vystihnúť aktu-
álne problémy našich lesov.

Celkovo do vyhlásenej súťaže 
prišlo vyše 550 prác z celého Slo-
venska. I keď mala porota neľah-
kú úlohu, napokon vybrala abso-
lútneho víťaza. Stal sa ním plagát 
našich študentov. Chlapci a diev-
čatá tak vyhrali pre svoju triedu 
celodenný výlet do Lesníckeho 
skanzenu vo Vydrovskej doline.

M. Podžubanová

Zomierajú postojačky

VíTAMe MeDZI NAMI NAŠICH NAjMeNŠíCH...

Michal Stričik
Emina Knežová

Lívia Peštová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽeLSKéHO VSTúPILI...

Erik Želinský 
a Iveta Niská

Ing.Milan Pituch 
a PhDr. Martina Kosťová

Peter Hadžega 
a Lucia Kolesárová

Ing. Peter Dubský 
a Anna Žáčiková

Jaroslav Mačuga 
a Alexandra Hlubeňová

Peter Olexa 
a Alena Petriková

blahoželania

Dňa 19. júla 2014 oslávi 92 rokov 
júlia pČolinská

K narodeninám blahoželajú deti 
Stano, Marián a Gabika s rodinami.

Dňa 21. júla 2014 sa dožíva 80 rokov 
drahý otec, dedko a pradedko 
jozeF javor
Zo srdca Ti ďakujeme a do ďalších rokov 
vyprosujeme veľa zdravia, lásky, šťastia a Božieho 
požehnania.
dcéry Darina, Jozefína a syn Stanislav s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá

Počas horúcich letných 
dní spríjemňujú chladné 
múry sztarayovského 
kaštieľa, sídla 
Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach, 
diela talentovanej 
Michalovčanky emílie 
Rudincovej.

Výtvarníčka, módna návrhár-
ka, dizajnérka a grafička. Výtvar-
né odborné vzdelanie získala na 
Strednej umelecko-priemyselnej 
škole v Košiciach (1994 – 1998) 
v odbore keramika a spracova-
nie porcelánu. Po štúdiách za-
čala okrem keramiky svoj talent 
a vzťah k materiálom uplatňovať 
pri práci s hodvábom, ovčím 
rúnom, keramikou, sklom, mi-
nerálmi, cínom a striebrom. Jej 
precíznosť a kreativita pri maj-
strovskom zhotovovaní šatiek, 
šálov, šiat, úžitkového a bytové-
ho textilu, náhrdelníkov, príves-
kov, brošní a ďalších módnych 
doplnkov je predmetom obdivu 
a záujmu rôznych vekových sku-
pín. Emília Rudincová získala 

množstvo ocenení, vystavova-
la na módnych prehliadkach 
a samostatných výstavách na 
Slovensku aj v zahraničí. Ako 
výtvarníčka sa zúčastňuje regi-
onálnych plenérov a spoločných 
výstav. Svoje zručnosti s ovčím 
rúnom si zdokonalila v Škót-
sku a Turecku, kde minulý rok 
prezentovala svoju tvorbu na 
medzinárodnom festivale v Is-
tanbule ako remeselník práve 
s technikou plstenia. Pracuje 
v reklamnej agentúre ako grafič-
ka a svoj voľný čas venuje deťom 
vo výtvarných krúžkoch v Cen-
tre voľného času v Strážskom, 
kde vedie krúžok keramiky. Je 
regionálnou lektorkou tvori-
vých dielni a vedie kurzy Tiffany 
techniky, keramiky a plstenia. Je 
volenou členkou Výkonnej rady 
Zemplínskej spoločnosti v Mi-
chalovciach, projektovou mana-
žérkou a grafičkou pri vydávaní 
kníh, katalógov, kalendárov 
a propagačných materiálov. Spo-
lupracuje s múzeami, galériami 
a kultúrnymi inštitúciami.

Výstava potrvá do 31. júla 
2014.

zm

Výstava emílie 
Rudincovej v múzeu

Mestské kultúrne stredisko
Michalovský organ
7. ročník organových koncertov, Mária Plšeková – organ (Slovensko) 
24. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Špacirki po varoŠU – historické centrUM Michaloviec
netradičné poznávanie Michaloviec
25. 7. o 18.00 hod., Zraz účastníkov pred Mestským úradom 

theatrUM MUsica 
A. Vivaldi – Štyri ročné obdobia
THEATRUM MUSICA je kapela, ktorá hrá diela klasických maj-
strov v rockovom prevedení. 
26. 7. o 18.00 hod., tribúna pred MsÚ

výstavy
ladislav hreha (maľba)
do 13. 7., Malá galéria MsKS

alžbeta MeŇkyová (ilustračná figurálna maľba)
14. 7. – 6. 8., Malá galéria MsKS

slobodné sny gabriely goMboŠovej
výstava obrazov, do 24. júla, galéria ZOS

Aktuálny program MsKS nájdete aj na webovej stránke www.msksmi.eu 

program kina centrum
11. – 14. 7. piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 20.00 hod.

22 jUMp street
akčná komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

11. – 13. 7. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.

love song
romantický, hudobný  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

12. – 13. 7. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

ako si vycviČiŤ draka 2
animovaná dobrodružná rodinná komédia  2014
Vstupné: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

15. – 16. 7. utorok, streda o 19.30 hod.

kráska zviera 
romantický 2013
Vstupné: 3 €   FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

17. – 20. 7. štvrtok /2D/, piatok /3D/, 
sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 17.30 hod.

lietadlá 2
animovaná rodinná komédia 2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

17. – 20. 7. štvrtok /2D/, piatok /2D/, 
sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 19.30 hod.

úsvit planéty opíc 
akčný, dráma  2014
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 €, 2D: 4 €, študenti: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

22. – 23. 7. utorok, streda o 19.30 hod.

detektív down Premiéra
komédia 2014
Vstupné: 3,50 € NÓRSKO/ČR/DÁNSKO/
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

24. – 28. 7. štvrtok /2D/, piatok /2D/, 
sobota /3D/, nedeľa/2D/pondelok/3D/ o 19.30 hod.

hercUles  2014
akčný, dobrodružný  USA
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 4 €, študenti: 3,50 € 3D – Český dabing
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov 2D – České titulky

V júni sa v Zemplínskom 
múzeu zišla osemnástka 
šikovných žiakov zo 
šiestich michalovských 
základných škôl, aby si 
overili svoje vedomosti 
v súťaži Michalovce 
– moje mesto... 

Okrem testovej časti žiaci pre-
ukázali poznatky o pamätihod-
nostiach mesta i regionálnych 
osobnostiach. Súťažiacim nerobilo 
problém ani spoznávanie pracov-
ných nástrojov a náradí našich de-
dov, vypožičaných z historických 

expozícií múzea. Obratní boli aj pri 
skladaní puzzle historického erbu 
na čas a pri preklade zemplínskych 
prísloví a porekadiel do spisovnej 
slovenčiny. Kreatívne zmýšľanie 
uplatnili v poslednom šiestom kole. 
Mali načrtnúť svoju predstavu, čo by 
sa dalo na mieste dnešnej autobuso-
vej stanice v budúcnosti vybudovať. 
Ich návrhy boli veľmi nápadité.

Víťazmi sa stali družstvá ZŠ T. J. 
Moussona – 1. miesto, ZŠ, Komen-
ského – 2. miesto a ŽS na Okruž-
nej – 3. miesto. Do balíčka cien pre 
všetkých súťažiacich prispeli orga-
nizátori, mestský úrad a múzeum, 
za čo im patrí veľká vďaka.

Mgr. D. Rudášová

Súťaž o Michalovciach
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dva týždne v športe

NAVŽDy SMe SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Ing. Iveta Krupčiaková (44)
Ján Kundrát (82)
Ján Malý (86) 
Mária Niská (85)
Helena Remač – Capuličová (76)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám chatu na Zemplínskej šírave pri novopostavenom 

Thermal parku Šírava. Vhodná aj na bývanie alebo 
podnikanie. Tel.: 0907 959 441

n	Predám pozemok na Zemplínskej šírave, stredisko Lúč, 
rozloha 4,5 ár (20 x 18 m), výhľad na vodu, prístupová cesta, 
všetky IS, vhodný ihneď k výstavbe. Cena 24 000 €. Tel.: 0918 
800 032

n	Predám 6-izbový RD v tichej lokalite obce Trhovište. Úplná 
sociálna vybavenosť a IS, oplotený pozemok – 30 ár. Cena 
dohodou. Možnosť aj výmeny za byt v Michalovciach.  
Tel.: 0940 794 494

n	Predám záhradu v Remetských Hámroch, vhodnú ako 
stavebný pozemok. Rozmer 65 x 20 m, cca 1 297 m2,  
cena 5,00 €/1 m2. Tel.: 0915 147 228

n	Zoberiem do prenájmu priestrannú, širokú garáž 
v Michalovciach. Elektrická energia nutná. Tel.: 0949 423 170.

n	Predám lacno garáž v osobnom vlastníctve, oproti Tescu. 
Montážna jama, možnosť pripojenia na elektrickú energiu. 
Tel.: 056 6435701, 0948 216 070

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152

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	Originálna thajská masáž. Tel.: 056 6281000
n	Predám Škodu Felíciu – zelená metalíza, rok výroby 1996, 

najazdené 200 000 km, obsah 1289. Cena dohodou.  
Tel.: 0904 838 108

n	Dražobník GAVILA s. r. o., Piaristická 707/25, Trenčín, 
uverejňuje oznámenie o dražbe podľa zákona č. 527/2002 
Z. z. Predmet dražby: byt č. 1, k. ú. Stráňany, LV č. 6516 
na 1. poschodí, v bytovom dome, súp. č. 3840, Severná ulica, 
Michalovce. Najnižšie podanie 31 000 €. Miesto konania 
dražby: Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s. r. o., 
Piaristická 707/25, 911 01 Trenčín. Termín dražby: 24. 07. 
2014 o 10.00 hod. Ide o prvé kolo.

n	Navštívte novootvorenú VETERINÁRNU AMBULANCIU 
na Krymskej ulici č. 5, v objekte VII. základnej školy (vchod 
od ihriska). Ponúkame základné i špeciálne vyšetrenia zvierat, 
vakcinácie, chirurgické zákroky, odstraňovanie zubného 
kameňa ultrazvukom a iné. Tel.: 0908 667 858, e-mail:
orszaghova.vet@gmail.com 

malý oznamovateľ

poďakovania
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s milovanou mamkou, babkou, sestrou 
a úžasnou učiteľkou 
bertoU UbrežiovoU 
na poslednej ceste. Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Dňa 30. júna uplynulo 10 rokov od smrti 
manžela, otca a dedka 
antona vasiľa
S láskou spomínajú manželka, 
syn a dcéra s rodinami.

tenis
iFt Menś 10.000 Usd “slovakia F2“ – Michalovce  
Medzinárodný tenisový turnaj – dospelí
20. 7. – 27. 7., 8.00 hod.
Info: L. Jurko, tel.: 0905 384 606

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Úsmev na perách mal, lásku v srdci, 
dobrotu v duši.

Dňa 11. júla si pripomíname 1. výročie úmrtia
 dUŠana Šára

Spomínajte s nami.
manželka a syn

V tejto letnej súťaži žiakov v malom futbale štartovali ľubovoľné 
uličné a sídliskové družstvá chlapco. V každom zápase hrali štyria 
hráči v poli, striedať mohli ľubovoľným hokejovým spôsobom. Liga 
prebehla na multifunkčnom ihrisku Základnej školy na Ul. J. Švermu 
6 a zápasy sa odohrali 1. a 3. júla. Štyri družstvá hrali systémom každý 
s každým. Najlepším strelcom sa stal Benjamín Šamuľák s 32 gólmi 
z FC Rýľ, najlepším hráčom Patrik Hadek z FC Rýľ a najlepším bran-
károm bol vyhlásený Lukáš Sorokáč z FC Win. Po ukončení posled-
ného zápasu prvým trom družstvám odovzdali ocenenia riaditeľka 
ZŠ, J. Švermu 6 Y. Kobilicová a zástupca riaditeľky M. Balog. Konečné 
poradie: 1. FC Rýľ, 2. FC Sufuzki, 3. FC Win, 4. FC Fellaz.

lk

spomienky
Športový Kickbox klub Mi-

chalovce spolupracuje s profe-
sionálnym výcvikovým centrom 
Red Dragon Strážske v rámci 
výmenných tréningov už pár 
rokov. Red Dragon vedie ako 
šéfinštruktor Peter Tomko, kto-
rý sa bojovým umeniam venuje 
od roku 1988 a je držiteľom 5. 
danu aikido, 1. danu ju jitsu a 1. 
kupu taekwondo WTF.  

Pri príležitosti 10. výročia 
založenia výcvikového centra 
Red Dragon Strážske sa Špor-
tový Kickbox klub Michalovce 
stal podporovateľom seminára, 
ktorý sa uskutočnil 22. júna. 
Pozvanie svojho žiaka Petra 

Tomka prijal a seminár viedol 
Shihan Steven Seagal, držiteľ 7. 
danu, tréner aikida, filmový he-
rec a muzikant. Na tréningu sa 
zúčastnil aj michalovský tréner 
Ľuboš Takáč, ktorý túto akciu 
hodnotí veľmi pozitívne. Vyz-
dvihuje najmä vysokú úroveň 
seminára ale aj súdržnosť členov 
aikida ako bojového umenia. Na 
tréning sa prihlásilo približne 
250 záujemcov nielen zo Slo-
venska, ale aj z Poľska, Bielorus-
ka, Nemecka či Austrálie. Podľa 
želania Stevena  Seagala bola 
kapacita seminára stanovená na 
maximálny počet ľudí 160.

lk

Kickbox Michalovce
podporil Red Dragon

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom 
a známym za prejavené sústrasti a kvetinové 

dary, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke 
drahého zosnulého a milovaného manžela, otca, 

dedka, pradedka, brata a švagra 
viktora lapŠanského

smútiaca manželka, syn a dcéra s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONúKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „A” a „C“ v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2014. 
Počet bytov: 2 
Číslo bytu    Adresa       Poschodie   Bytový dom   Počet izieb  Podlahová plocha-----------------------------------------------------------------------------------------
24   Ul. obrancov mieru 6   6. NP   „C“   2-izbový   59,05 m2

22   Ul. obrancov mieru 6   6. NP   „C“   1-izbový   42,85 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.           
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského 
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Mi-
chalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PONúKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov, 
v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2014. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu     Adresa   Poschodie    Bytový dom    Počet izieb 
-----------------------------------------------------------------------------
5   Mlynská 3912/15    prízemie    C/22    1
Kritériá výberu žiadostí o nájomný byt na prerokovanie do Komisie bý-
vania MsZ. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, 
prílohy a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Mesta Michalov-
ce www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mest-
ského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Pozvánka pre seniorov
Vážení seniori, viete, že v meste Michalovce je sedem 
denných centier seniorov združujúcich viac ako 700 
seniorov? Centrá pracujú pod záštitou Mesta Michalovce. 
Jedno z týchto denných centier seniorov je aj vo vašom 
bydlisku. Pýtate sa kde?

n	Denné centrum č. 1, na Ulici  obrancov mieru č. 4   
 (malometrážne byty), č. tel. 642 58 08, 

n	Denné centrum č. 2, Stráňany, Ulica nad Laborcom,  
 č. tel. 628 29 57

n	Denné centrum č. 3, na Ulici  obrancov mieru č. 4   
 (malometrážne byty), č. tel. 642 58 08

n	Denné centrum č. 4, na Zakarpatskej ulici č. 9 (pri Lidl),  
 č. tel. 643 56 11

n	Denné centrum č. 5, na Ulici  Komenského č. 34 ,  
 č. tel. 642 54 56

n	Denné centrum č. 6, na Ulici  Hollého č. 9  
 (v zariadení pre seniorov), č. tel. 641 95 20

n	Denné centrum č. 7, na Ulici  pri sýpke č. 4,  
 č. tel. 642 49 12

Príďte medzi nás, neseďte nečinne sami doma. Prispejte 
aj vy svojou troškou k atraktívnej činnosti denného centra. 
My ponúkame príjemné posedenie v kolektíve pri káve, 
čaji, spoločenských hrách, moderných druhoch ručných 
prác. Ďalej atraktívne zájazdy, návštevy kina, divadla, 
múzea, galérií, hvezdárne, spoločenské akcie v meste 
a pod. Máme peknú knižnicu, možnosť prečítať si dennú 
tlač a časopisy. Nie sú nám cudzie ani športové aktivity 
primerané veku, vychádzky, turistika, plávanie.
Chcete vedieť viac? Príďte sa pozrieť, radi vás privítame.
Nabudúce vám predstavíme niektoré z denných centier 
trochu bližšie.

Samospráva DCS

www.michalovce.sk • www.dolnyzemplin.sk

Letná prázdninová liga


