
V utorok 26. augusta sa plénum Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
stretlo už predposlednýkrát v tomto volebnom období. Na rokovanie mali 
poslanci pripravených takmer tridsať rokovacích bodov. Medzi najdôleži-

tejšie patrila správa Nemocnice Š. Kukuru, monitorovacia správa za prvý polrok 
aj vyhodnotenie volebného programu.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na svojom XXIV. zasadnutí

Z mestského 

ZastuPIteľstVa

Rokovanie otvoril a viedol primá-
tor mesta Viliam Zahorčák. Po úvod-
nej voľbe návrhovej komisie a infor-
matívnych správach z rokovaní mest-
skej rady, riešení interpelácií a plnení 
uznesení, predkladala svoje správy 
poslancom hlavná kontrolórka mesta 
Ing. Marta Bobovníková.

Jednalo sa o správu z piatich vyko-
naných kontrol za uplynulé obdobie 
a súhrnnej správy z činnosti za prvý 
polrok 2014.

Na rokovaní pléna mestského 
zastupiteľstva sa zúčastnili aj prizva-
ní hostia – zástupcovia spoločnosti 
Svet zdravia, ktorí informovali po-
slancov o činnosti Nemocnice s po-
liklinikou Š. Kukuru v Michalov-
ciach za uplynulé takmer dvojročné 
obdobie a zároveň predstavili štúdiu 
o komplexnom rozvoji – projekt 
Nemocnice novej generácie Micha-
lovce. Našim čitateľom len pripo-
míname, že podrobnú informáciu 
o novej nemocnici sme priniesli 
v čísle 14. našich novín a prezentá-
ciu nemocnice nájdete aj na našom 
webe. (pozn. red.)

Poslanci následne schválili zalo-
ženie obchodnej spoločnosti Nová 
nemocnica Michalovce, a.s. s nepe-
ňažným vkladom Mesta Michalovce 
a vymenovanie člena dozornej rady 
za Mesto Michalovce v tejto spoloč-
nosti, Viliama Zahorčáka.

V ďalšom programe mestskí záko-
nodarcovia prerokovali a schválili tri 
všeobecne záväzné nariadenia, a to 
VZN o podmienkach prenájmu sta-
novíšť TAXI, VZN o letných terasách 
a VZN o dani za užívanie verejného 
priestranstva.

Nasledoval blok ekonomických 
dokumentov, kedy plénum preroko-
valo vyhodnotenie rozpočtu za prvý 
polrok 2014 aj zmenu rozpočtu Tech-
nických a záhradníckych služieb mes-
ta Michalovce a rovnaké dokumenty 
Mestského kultúrneho strediska Mi-
chalovce. Mestský úrad, finančný od-
bor predkladal poslancom na prero-
kovanie monitorovaciu správu za pr-
vých šesť mesiacov tohto roka a štvrté 
rozpočtové opatrenie.

Najdôležitejším bodom programu 
bezpochyby bolo vyhodnotenie prog-

ramu rozvoja mesta na roky 2011 
– 2014. K tomuto hodnoteniu voleb-
ného obdobia sa v pléne otvorila naj-
dlhšia rozprava. Informácie z tohto 
materiálu vám prinášame aj v našich 
novinách (na druhej strane) v struč-
nom prehľade, podľa jednotlivých 
kapitol. Celé znenie vyhodnotenia 
nájdete na našej web stránke. O pl-
není programu rozvoja mesta bude 
zároveň verejnosť informovať primá-
tor mesta na zhromaždeniach obyva-
teľov. Termíny stretnutí s verejnosťou 
schválilo v jednom z nasledujúcich 
bodov programu zastupiteľstvo. Usku-
točnia sa v termíne od 22. septembra 
do 1. októbra vždy o 17. hodine, pod-
ľa jednotlivých volebných obvodov. 
Miesta a termíny uverejňujeme ich 
aj v našich novinách.

Poslanecký zbor schválil na svo-
jom utorkovom rokovaní aj návrhy na 
mestské ocenenia a návrh na udelenie 
Ceny Košického samosprávneho kra-
ja. 

Záver rokovania patril už tradične 
interpeláciám poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Začal sa 
školský rok
informácie z odboru 
školstva

3

4

Kandidátne 
listiny

informácia k voľbám

2

2Zhromaždenia 
obyvateľov

termíny vo volebných 
obvodoch

Šachový 
turnaj
štrnásty ročníkzdarma     •     piatok, 5. september 2014     •     ročník XXV, číslo 18

aktua l i ty

Jednota dôchodcov 
Slovenska

pozýva na 1. ročník

Okresnej 
špOrtOvej 
Olympiády 
seniOrOv

5. septembra o 11.00 hod.
IV. ZŠ, Komenského ul.

MsKS 
a Zemplínske múzeum

vás pozývajú na

špacirki 
pO varOšu
12. septembra 
o 19.00 hod.

pred Rímskokatolíckym 
kostolom Narodenia 

Panny Márie 

Mestské kultúrne stredisko
a Divadlo Jonáša 

Záborského v Prešove
uvádzajú

divadelnú hru
Ženba

16. septembra 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Organizátorov potešila športová 
stránka turnaja, ale aj divácky záujem, 
ktorý bol najvýraznejší v zápase medzi 
Realom Madrid a Barcelonou (2:2). 
Účasť divákov na zápasoch bola pod-
ľa slov predsedu predstavenstva MFK 
Zemplín Michalovce Igora Šoltinské-
ho čiastočne ovplyvnená vyššou cenou 
lístkov v porovnaní s minulým rokom. 
Táto skutočnosť však bola podmiene-
ná zvýšenými finančnými nákladmi 
pri organizácii turnaja. 

Organizátori posunuli úroveň špor-
tového podujatia opäť o krok vyššie. 
Prítomní diváci videli špičkový futbal, 
aký na Slovensku nevídame často. Mla-
dí chlapci, ktorí sa predstavili, ukázali 

veľký potenciál. O viacerých z nich bu-
deme v budúcnosti určite ešte počuť.

Úroveň tohto mládežníckeho tur-
naja sa zvyšuje každý rok a v tomto 
trende by organizátori radi pokračovali 
aj v roku 2015. Budúcoročnú účasť pri-
sľúbili všetky zučastnené mužstvá.

Veľký záujem o účasť na michalov-
skom turnaji je aj medzi ďalšími európ-
skymi mužstvami. Pre organizátorov to 
znamená, že si mužstvá môžu prakticky 
vyberať sami. Možno, že už v najbliž-
šom ročníku sa nám predstaví kvalitné 
mužstvo z ďalšej futbalovej krajiny. To 
všetko potvrdzuje vysoké renomé tohto 
turnaja.

Mgr. Martin Nebesník

michalovce cup 2014 

Mládežnícky futbalový turnaj 
hráčov do 17 rokov Michalovce 
Cup má za sebou piaty ročník. 
Organizátori turnaja netaja 
spokojnosť s jeho úrovňou 
a hodnotia ho veľmi pozitívne. 
Piaty ročník Michalovce Cupu 
vyvrcholil finálovým zápasom 
medzi mladíkmi Realu Madrid 
a Valencie. V španielskom 
finále uspeli hráči „bieleho 
baletu,” ktorí po triumfe 2:0 
obhájili vlaňajšie prvenstvo.

Mesto Michalovce opätovne pripra-
vuje v tomto roku podujatie Michalovce 
s Michalmi, Michalom a Michaelám, 
ktoré je pokračovaním projektu Terra 
Incognita. Preto Vás pozývame 6. sep-
tembra 2014 v čase od 13.30 do 14.00 
hod. na Námestie osloboditeľov, kde 
bude prebiehať pokus o zápis do Slo-
venskej knihy rekordov o čo najväčší 
počet Michalov a Michael na určenom 
mieste. Každého nositeľa tohto mena, 
radi privítame na tomto podujatí. Kaž-
dý z registrovaných účastníkov pokusu 
bude odmenený tričkom a certifikátom. 
Registrácia Michalov a Michael bude 
prebiehať 6. 9. 2014 v čase od 10.00 hod. 
do 13.30 hod. na Námestí osloboditeľov. 
Neváhajte a podporte náš projekt!

výzva pre
michaely, 
michaly, 
michalov, 
michaelov

Víťazom piateho ročníka Michalovce Cup 2014 sa stalo družstvo Realu Madrid po víťazstve nad Valenciou 2:0.
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Čas prázdnin uplynul. Deti sa ani nestihli vyšantiť, užiť si prázdnin, 
nabrať poriadne nových síl. Mesiace júl a august akoby plynuli zvýšenou 
rýchlosťou. Len kratšie dni dávali na vedomie, že sa jeseň blíži a letné 
prázdniny sa končia. Brány škôl sa otvoria a cyklus školských povinnosti 
nadobudne na nasledujúcich desať mesiacov znovu svoj rytmus. Pre mla-
dých ľudí je to povinnosť vzdelávať sa, ale i spôsob získavania pracovných 
predpokladov v budúcich povolaniach. Je to zároveň i spôsob zvykania 
si na pracovný kolektív. Prirodzený spôsob súťaženia a náznak snáh 
o sebapresadenie sa. Je to i možnosť porovnať sa v svojich schopnostiach, 
vo svojom úsilí s rovnako starými spolužiakmi. Je to aj obdobie psychic-
kého dozrievania. Príležitosť naučiť sa prekonávať prekážky a nadobúdať 
zdravý telesný a psychický základ. Jednoducho škola je škola nielen pre 
učenie sa, ale i príprava na život v ľudskom spoločenstve.

Základ všetkých ďalších študijných ako aj praktických zručnosti. Príle-
žitosť, ktorá v živote človeka nemá opakovanie a nedá sa preskočiť. Je síce 
spojená aj so sprievodnými príznakmi života ako sú stres pri nenaplnených 
ambíciách. Je nepríjemná z nie veľmi príjemného skúšania a kontrolova-
nia dosiahnutej úrovne vedomostí. Je neustálym preverovaním si získa-
ných vedomostí a úrovne pochopenia učiva. Má naučiť mladého človeka 
nielen dopracovať sa k vedomostiam, ale vedieť ich aj uplatňovať. Zároveň 
je tréningom nielen v učení, ale i aktívnom oddychu, ktorý je pre mladý 
organizmus rovnako dôležitý. Je rovnako reštartom aj pre ich pedagógov.

Neustále sa obmieňa kolotoč nových tvárí, staronových kúskov detí 
a študentov. Je i úprimnou snahou svojou profesionálnou pedagogickou 
činnosťou naplnenia bytostného poslania profesie učiteľ. Na dobrého uči-
teľa budú jeho žiaci spomínať celý svoj život. Takisto i učiteľ je len človek 
a nie v každej chvíli vie zaujať ten najsprávnejší postoj k drobným pre-
hreškom svojich žiakov. Platí často zlatá formulka o chcenom a nechce-
nom, o úmysle poškodiť alebo nedostatočnom množstve informácií.

Mladý človek je krehučká kvetinka a ľahko je zlomiť ju nešetrným 
postupom. Privítajme teda nový školský rok s nádejou, že všetky dobré 
predsavzatia sa čo najúspešnejšie naplnia.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Ďalší školský rok

pobačeňe miža z varoša

 23. 8.  otvorenie súťaže vo varení guľášu športovcov
 23. 8.  účasť na otvorení základnej školy v Nacinej Vsi
 25. 8.  rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho 
  kraja
 26. 8.  účasť na otvorení výstavy Plody jesene
 26. 8.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 26. 8.  stretnutie so zahraničnými delegáciami – účastníkmi  
  pietneho aktu pri príležitosti 70. výročia SNP
 27. 8.  porada riaditeľov MŠ a ZŠ
 27. 8.  účasť na pietnom akte kladenia vencov  
  pri príležitosti 70. výročia SNP
 28. 8.  stretnutie s organizátormi 17. ročníka medzinárodnej 
  súťaže vo varení a jedení halušiek
 28. 8.  odovzdanie výťažku z podujatia 17. ročník  
  medzinárodnej súťaže vo varení a jedení halušiek 
  Materskej škole na Vajanského ulici
 30. 8.  účasť na spomienkovom podujatí venovanému  
  arcibiskupovi Jánovi Holoničovi v Šamudovciach
 31. 8.  účasť na podujatí MY SME MI
 2. 9.  otvorenie  školského roka na ZŠ Školská ul. 5
 3. 9.  rokovanie s predstaviteľmi KSK a Železnice  
  Slovenskej republiky
 5. 9.  účasť na otvorení Medzizávodnej súťaže zručnosti  
  vodárenských pracovníkov a Dňa vodárenskej techniky
 5. 9.  účasť na otvorení Okresnej športovej olympiády 
  seniorov
 5. 9.  účasť na otvorení podujatia Michalovce s Michalmi, 
  Michalom a Michaelám

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Návrat k Michalovce Cupu

Hosť: PaedDr. Igor Remák, manažér MFK Zemplín Mládež 
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
55. Zemplínske slávnosti – FS Raslavičan a FS Zemplín 

denne o 14.00 hod.

Tak še hutori, že ňe každi dzeň šveto. No ňedavno bulo u Mihaľovci preveľke 
fotbalove šveto. Už ten chto popatrel na mena vichirenich fotbalovich klubov, 
mušel sebe oči predzirac. Druhi raz jich može vidzec ľem u televizoru a teraz ba-
vili u Mihaľovci. Ozda dachtore sebe dumaľi, že to še dachto pomiľil a že u Mi-
haľovcoch budze bavic Real Madrid, FC Valencia, FC Barcelona, Legia Varšava 
i Dukla Praha. I ja uveril a išol mi sebe kupic ľistki, šak uvidzim. Šor bul veľki, 
ta mi vidzel, že to ňe kepka, ale dospravdi to tak budze. I na fotbalovo zapasi 
počľivo mi chodzil i kec mi mušel šahnuc na tote peňeži, co o nich stara ňezna.

Bars šumňe baviľi. Skoro jak veľki hrači i kec to buľi ľem jich buduci 
pokračovateľe. Mladi chlapci baviľi jak toti od ňich kuščok starše. U finaľe 
še i taktizovalo, no i to patri gu fotbalu. Ľem jedno mi bulo žaľ. Taki mužstva, 
taki krasni fotbal, take šveto a prekrasni štadion ňebul povni. Jakbač i dzeci 
mi vidzel na tim futbaľe meňej. I kec bi bizovňe prišľi, kebi tota cena ľistkov 
bula choľem kuščok meňša. Ňeda še nič robic. Biznis je biznis. No i tak sebe 
dumam, že trebalo porozdumovac, či bi ňebulo krajše, kebi tot fotbal vidzel 
polni štadion. Ozda aj toti hrače bi baviľi išče krajši a mohľi aj doma pove-
dzec – Buľi sme na jednim krasnim fotbalovim švece u Mihaľovci. 

Vaš Mižo z varoša

Od Urbana do Michala VII.
Pavol Horov živo a pohotovo 

reagoval na základné potreby člo-
veka, problémy života a premeny 
spoločnosti, vyjadroval sa aj o sme-
rovaní a poslaní našej literatúry. 
Hodnotí ľudové umenie svojho 
kraja, píše o výšivkách a ozdobných 
tkaninách, oduševňuje sa ľudovými 
piesňami, obdivuje farebné symfó-
nie Moussonových obrazov, očarú-
va ho zemplínsky kroj, priznáva sa 
k literárnym vzorom. Domov je mu 
„najväčšou veličinou, hlbinou bez-
pečnosti, bez ktorej by sme nevedeli 
žiť, tým menej tvoriť“. Ten mu dáva 
najväčšiu hodnotu: zmysel života. 
Horov sa pokúšal aj o umeleckú 
prózu, poznačenú lyrickosťou. Ško-
da, že jeho román Cudzinec medzi 
nami vo víre vojnových udalostí sa 
stratil. Zachovali sa dve kapitoly, kto-
ré mu uverejnili Slovenské pohľady. 
Jeho talent sa prejavil aj vo fejtónoch 
a príspevkoch besednicového cha-
rakteru, prednesených v rozhlase 

alebo publikovaných v tlači. Niekto-
ré ostali v rukopise. Vracia sa nimi 
k rodnému kraju a vzdáva mu úctu. 
Všíma si nedeľné ráno, vianočnú 
pohodu, teplo rodinného kozuba. 
Rozsiahla publicistika reaguje na 
pulz doby, pohyb života. Články sú 
pohotové a principiálne. Časté sú 
úvahy o slovenských kalvínoch, vs. 
inteligencii, košickom rozhlase, pre-
šovskom divadle či Matici slovenskej 
ladené silným národným povedo-
mím. Pozdravmi vzdal úctu svojim 
literárnym druhom: J. Kostrovi, L. 
Novomeskému, J. Smrekovi, P. Ne-
rudovi, O. Chajjámovi. Uznanlivo sa 
vyjadril aj o umení L. Mrázovej. Bol 
prísny na seba a svoju tvorbu, slová 
vážil na váhach ich ľudského posla-
nia. Dialógy publicistov s umelcom 
prispievajú k dokresleniu osobnosti 
P. Horova, ktorý vždy citlivo reago-
val na krivdu a ľudské utrpenie a vž-
dy stál na strane obrany ľudskosti.

man

Storočnica Pavla Horova

Počas septembra 
sa v každom zo šiestich 
obvodov samostatne vždy 
o 17.00 hod. uskutočnia 
zhromaždenia obyvateľov 
mesta. Vo volebnom 
obvode č. VI. osobitne 
v každej časti.

Hlavným bodom progra-
mu bude vyhodnotenie plneniu 
Programu rozvoja mesta na roky 
2011 – 2014 a diskusia obča-
nov a volených predstaviteľov 
mesta smerujúca k aktuálnym 
problémom mesta a jeho obča-
nov. Zhromaždení sa zúčastnia 
poslanci zvolení v jednotlivých 
volebných obvodoch, primátor 
mesta, zástupca primátora mesta, 

prednosta MsÚ, zástupca pred-
nostu MsÚ, hlavná kontrolórka, 
riaditeľka Služby mesta Micha-
lovce, s.r.o., riaditeľka MsKS, ria-
diteľka TV Mistral, riaditeľ TaZS 
Michalovce, riaditeľ Domspráv, 
s.r.o. Michalovce ako správca 
bytového fondu mesta alebo ním 
poverený konateľ spoločnosti, 
náčelník Mestskej polície Mi-
chalovce, pracovníci MsÚ podľa 
určenia primátorom mesta a za-
pisovateľ volebného obvodu.

Zároveň budú prizvaní aj zá-
stupcovia OSBD Michalovce, 
Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Michalovce, pre-
vádzkovateľ MAD, zástupca KSK 
– odbor dopravy a prevádzkova-
teľ prímestskej autobusovej do-
pravy – Arriva Michalovce, a.s.

Zhromaždenia obyvateľov

Ako si Agrospol váži prenajímateľov...
V sobotu 16. augusta organizovala firma Agrospol, s.r.o. Michalovce Deň 
otvorených dverí pre svojich klientov, vlastníkov poľnohospodárskych po-
zemkov, pri príležitosti oslavy 5. výročia pod vedením súčasného majiteľa 
Daniela Krausa. Podujatie sa konalo na hospodárskom dvore v Čečeho-
ve, v sídle spoločnosti a navštívilo ho vyše tisíc pozvaných hostí. 

Dátum Volebný obvod Miestnosť

22. 9. I. – Centrum MsKS – malá zasadačka

23. 9. II. – Východ III. ZŠ, Moskovská 5

24. 9. III. – Juh IV. ZŠ, Komenského 1

25. 9. IV. – Západ, Sever II. ZŠ, J. Švermu 6 

26. 9. V. – Stráňany SOŠT, Partizánska 1

29. 9. VI. – Močarianska Kultúrno-spoločenský dom 
(bývalá MŠ), A.Šándora 1

30. 9. VI. – Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4

1. 10. VI. – Topolianska TOPO-life, Topolianska 168 

Vyhodnotenie volebného obdobia – II. časť

ZVyšoVanie hospoDár-
skeho roZVoja (pokračova-
nie z predchádzajúceho čísla)
n	Súčasťou projektu „Michalov-

ce – vstupná brána Zemplína“ 
boli v r. 2012 a 2013 vytvorené 
a vytlačené propagačné mate-
riály – brožúra pozostávajúca 
zo 6 častí (Historické pamiatky 
Michaloviec, Dolný Zemplín 
a vidiecky turizmus, Relax pri 
vode, Prírodné krásy a zaují-
mavosti, Ubytovanie a reštau-
rácie, Vínna cesta a vinárstvo), 
trhacie a orientačné mapy, bro-
žúrka Potuliek po meste Micha-
lovce, prezentačné DVD mesta 

Michalovce – nosiče s 24 minú-
tovým filmovým dokumentom 
a kalendáre kultúrnych aktivít 
pre roky 2012, 2013 a 2014

n	V roku 2011 bolo schválené 
a uvedené do života nové logo 
mesta, ktoré mu dodáva nový 
rozmer a nové možnosti pre-
zentácie. Logo je súčasťou di-
zajn manuálu, ktorý slúži ako 
zjednocujúci prvok dizajnu 
dokumentácie Mesta.

n	V marci 2012 bola založená 
Zemplínska oblastná organi-
zácia cestovného ruchu, ktorá 
v súčasnosti združuje 6 sa-
mospráv – mestá Michalovce 

Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 bol 
schválený na jednom z prvých pracovných rokovaní 
mestského zastupiteľstva ako hlavný programový 
dokument Mestského zastupiteľstva a vedenia 
mesta na volebné obdobie 2011 – 2014. Vzhľadom 
na blížiace sa komunálne voľby vám prinášame 
vyhodnotenie programu rozvoja mesta podľa 
jednotlivých kapitol v skrátenej verzii. Plné znenie 
vyhodnotenia si môžete pozrieť na našej web stránke.

a Veľké Kapušany, obce Vinné, 
Kaluža, Klokočov, Suché a 10 
podnikateľských subjektov.

n	V decembri 2011 bola uvede-
ná do života publikácia Teodor 
Jozef Mousson, ktorá bola vy-
daná pri príležitosti 100. výro-
čia príchodu tohto významné-
ho maliara do Michaloviec. 

n	V septembri 2012 vyvrcholili 
oslavy storočnice michalovské-
ho futbalu. Pri tejto príležitosti 
Mesto vydalo a uviedlo do živo-
ta publikáciu pod názvom Sto 
rokov organizovaného futbalu.

n	V roku 2013 v rámci EHMK 
a programu Terra Incognita 
sa Michalovce stali nosite-
ľom podujatia FEST DUPĽA 
– DOUBLE FEST. 

n	Mesto Michalovce vyhlásilo 
rok 2013 ako Rok Gorazda 
Zvonického, pri príležitosti 
nedožitej storočnice tohto 
významného rodáka, kňaza, 
básnika, esejistu, prekladate-
ľa, redaktora a pedagóga.

n	Úspešným projektom v roku 
2013 bola aj Galéria v exteriéri. 

Na Námestí osloboditeľov pre-
zentovala 24 víťazných foto-
grafií z mesta a okolia, ktorých 
autormi boli obyvatelia mesta 

n	V roku 2014 si Mesto Michalov-
ce pripomína štyri významné 
výročia alebo sedmičky v deji-
nách Michaloviec. Pri tejto prí-
ležitosti sa uskutočňuje počas 
celého roka množstvo kultúr-
nych a spoločenských podujatí.

n	Veľmi dôležitou úlohou je pod-
porovať cestovný ruch v našom 
regióne účasťou na výstavách 
cestovného ruchu (CR). Preto 
propagácia mesta nadobudla 
široký rozsah na rôznych výsta-
vách, veľtrhoch a workshopoch 
medzinárodného záujmu.

n	Nezanedbateľný prínos pre imidž 
a propagáciu mesta predstavo-
valo výjazdové zasadnutie Vlády 
SR v Michalovciach v septembri 
2012, či rokovanie celosloven-
skej Rady Združenia miest a ob-
cí Slovenska v apríli 2013, kedy 
naše mesto privítalo primátorov 
a starostov z celej republiky. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Voľby primátora 
mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva 
sú vyhlásené na 
15. novembra 2014. 

Politické strany, hnutia, ko-
alície (ďalej iba politické strany) 
a nezávislí kandidáti môžu podať 
kandidátne listiny do 21. 9. 2014 
do 24.00 hod. zapisovateľovi mest-
skej volebnej komisie. Úradná 
doba zapisovateľa v tento deň bude 
od 9.00 hod. do 24.00 hod. Telefo-
nický kontakt 056/686 42 24, kan-
celária č. 224, I. poschodie, budova 
MsÚ, Námestie osloboditeľov 30. 

Kandidátne listiny možno po-
dať len v písomnej forme a doru-
čujú sa v dvoch rovnopisoch pros-
tredníctvom splnomocnenca, pri-
čom splnomocnenec nemôže byť 
kandidátom. Nezávislý kandidát 
doručuje kandidátne listiny osob-
ne. Zákon vylučuje iný spôsob do-
ručenia napríklad poštou, faxom, 
elektronickou poštou, alebo inou 
osobou, ktorá nie je splnomoc-
nencom. Súčasťou kandidátnej 
listiny nezávislého kandidáta je 
petícia podpísaná v meste Micha-
lovce minimálne 400 voličmi pod-
porujúcich kandidatúru nezávislé-
ho kandidáta. Petícia musí spĺňať 
náležitosti stanovené zákonom.

Obsahové náležitostí kandi-
dátnej listiny pre voľbu primátora 
a poslancov určuje zákon a sú zá-
väzne. Nedodržanie obsahových 
náležitostí môže mať za následok 
nezaregistrovanie kandidáta. Poli-
tická strana môže na kandidátnej 
listine uviesť najviac toľko kandi-
dátov, koľko má byť v príslušnom 
obvode zvolených poslancov. Ak 
podáva politická strana kandi-

dátnu listinu v jednom voleb-
nom obvode samostatne, nemôže 
v ďalšom volebnom obvode podať 
kandidátnu listinu v rámci koalí-
cie. Volebné obvody a počty po-
slancov v jednotlivých volebných 
obvodoch v meste Michalovce sú 
zverejnené na úradnej tabuli a we-
bovej stránke mesta Michalovce. 

Na funkciu poslanca mestské-
ho zastupiteľstva môže kandidovať 
aj kandidát na primátora. Kandi-
dát na poslanca môže kandidovať 
iba v jednom volebnom obvode. 

Upozorňujeme politické strany 
a nezávislých kandidátov na zo-
súladenie požadovaných údajov 
v kandidátnych listinách s eviden-
ciou obyvateľstva mestského úradu 
a vyvarovania sa chýb pri vyplňo-
vaní kandidátnych listín, čo môže 
komplikovať ich registráciu, napr. 
chýbajúce zaevidovanie akademic-
kých titulov v evidencii obyvateľstva 
a ich uvedenie na kandidátnej listi-
ne, uvedenie iného veku, nepresná 
adresa a pod. Častou chybou pri 
petíciách podporujúcich kandida-
túru nezávislého kandidáta je ne-
uvedenie celého názvu mesta a jeho 
nahradenie skratkami, napr. Mi-ce. 
Takéto podpisy s neúplnou adresou 
na petícii zákon neumožňuje uznať.

Vzory kandidátnych listín a 
ďalších volebných listín nájdete na 
webovej stránke Ministerstva vnút-
ra www.minv.sk, alebo webovej 
stránke mesta www.michalovce.sk. 

Článok má iba informatívny 
charakter pre čiastočnú orientáciu 
voličov a kandidátov. Podrobné 
podmienky voľby do orgánov sa-
mosprávy obci upravuje zákon č. 
346/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisoch. 

Ján Bumbera
zapisovateľ mestskej volebnej komisie

Kandidátne listiny 
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dva týždne v kultúre

Naše denné centrum je 
špecifické tým, že pôsobí 
v Zariadení pre seniorov 
na Hollého 9 a naši 
členovia sú klientmi 
zariadenia.

V marci budúceho roka si bu-
deme pripomínať 20. výročie za-
loženia a pôsobenia centra. Čin-
nosť za toto obdobie bola bohatá 
napriek tomu, že sme celé roky 
pôsobili v nevyhovujúcich pries-
toroch. Od tohto roku máme k 
dispozícii dôstojnú miestnosť. 
Otvorené máme každý pondelok 
od 10.00 do 12.00.

Naši členovia si tu môžu pre-
čítať noviny a časopisy, zahrať 
spoločenské hry, k dispozícii 
máme stolný tenis. Pravidelne 
2-x mesačne pripravujeme liečbu 
hudbou a liečbu humorom, ok-
rem toho máme besedy, prednáš-

ky z oblasti zdravej výživy, spolo-
čenského života. Každý rok orga-
nizujeme výlet do blízkej prírody 
spojený s opekaním klobásky. 

Pri centre pôsobila v minu-
losti spevácka skupina, ktorá pre 
zdravotné problémy členov za-
nikla. V súčasnosti sa nám poda-
rilo spojiť niekoľkých nadšencov, 
ktorí nechcú nečinne dožívať, 
ale svojím aktívnym prístupom 
a ochotou obnovili činnosť spe-
váckej skupiny.

Zúčastňujeme sa aktivít, ktoré 
pripravuje mesto, napr. vzdeláva-
cích programov, ktoré prebieha-
jú v našich novovybudovaných 
priestoroch. Nezabúdame na úctu 
k starším, v októbri sa snažíme 
pripraviť bohatší program a sláv-
nostné posedenie. Tešíme sa z kaž-
dodenných maličkostí a uvedomu-
jeme si, ako sa nám tu dobre žije.

Mgr. Anna Stašková
Margita Hujdičová

V nových priestoroch

VítaMe MedZI NaMI NaŠICH NajMeNŠíCH...

Nicole Kandrová
Marek Tiňo
Otto Melcer

Ema Hrdličková
Michal Galan

michalovčan informuje

dO staVU MaNželsKéHO VstúPIlI...

Anton Borkes 
a Daniela Pančíková

Radoslav Horňák 
a Monika Koporová

Jozef Dzema 
a Bc. Anna Veselá
Rastislav Furčák 

a Mgr. Beáta Demská
Ján Tóth 

a Mgr. Oľga Humeníková
Marek Býra 

a Veronika Linková
Vladimír Tkáč 

a Ing. Anna Štofová

blahoželanie
Dňa 7. septembra sa dožíva krásnych 80 rokov
mária GašparOvá
Za všetko jej ďakujú a blahoželajú
manžel Juraj, deti Mária, Ľubomír, Juraj a Erika 
s rodinami.
Ku gratulácii sa pripája sestra Pavlína 
s rodinou.

druhého septembra 
sa otvorili brány 
všetkých škôl aj v meste 
Michalovce. 

Materské školy otvorili 43 
tried s počtom 948 detí, z toho 
323 predškolákov. V MŠ na Ul. 
Vajanského je 10 detí v jednej 
špeciálnej triede. V základných 
školách je 4 180 žiakov, z toho 
467 prvákov a v základnej ume-
leckej škole 1 223 žiakov. Škola 
v tomto roku rozšírila mož-
nosti štúdia o ďalší odbor, a to 
literárno-dramatický. Naďalej 
pracujú elokované pracoviská 
v Jovsi, vo Vinnom a v Pav-
lovciach nad Uhom, ktoré boli 

zriadené v spolupráci s obcou 
a vychádza sa cez ne v ústrety 
rodičom v neľahkej finančnej 
situácii. 

V základných školách je za-
bezpečená mimoškolská činnosť 
v rôznych krúžkoch s využitím 
vzdelávacích poukazov, sú zria-
dené školské kluby detí a centrá 
voľného času pri základných 
školách, ktoré navštevuje cca 
2 100 žiakov. 

Riaditelia ôsmich základ-
ných, ôsmich materských škôl a 
základnej umeleckej školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
sa zišli 27. augusta na úvodnej 
pracovnej porade, na ktorej sa 
zúčastnilo vedenie mesta. 

-oš-

Začal sa školský rok

Skvelou bodkou za prázdninami a letnými podujatiami bol v nedeľu 
31. augusta festival My sme mi, posledný zo série siedmich východniar-
skych festivalov. Na tribúne na Gorkého ulici vystúpili Žobráci s Micha-
lom Hudákom, Katka Knechtová a IMT Smile. Akciu moderoval Milan 
„Junior“ Zimnýkoval. Na podujatiach „My sme východ“ každé mesto 
oceneňuje dvoch vzácnych rodákov symbolickou pozlátenou tehlou. 
V Michalovciach to boli Zemplínske múzeum a viacnásobný majster 
sveta v tlaku na lavičke Ladislav Lechan.

Galéria MsKs pripravila 
v závere leta zaujímavú 
expozíciu amatérskych 
fotografii Mgr. Martina 
Ivanka. 

Expozícia fotografii bola zosta-
vená počas autorovho štúdijného 
pobytu v Indonézii. Veľkoploš-
né fotografie umožňujú divákovi 
„vstúpiť“ do prostredia, ktoré sám 
autor určitú dobu spoznával. Mal 
tak jedinečnú možnosť poznať kul-
túru, mentalitu a zvyklosti ľudí, kto-
rí tam žijú. Možno aj preto, aby im 

lepšie porozumel, učil sa ich jazyk. 
Najviac totiž porozumieme človeku 
vtedy, ak s ním komunikujeme. Aj 
keď prezentované zábery „mlčia“ 
predsa je v nich vnímateľná dyna-
mika života. Ako sám autor tvrdí 
ľudia, ktorí tam žijú sú jednoduchí, 
dokážu vyžiť z mála. K šťastiu veľa 
nepotrebujú, dôležité je, že sa vedia 
povzbudiť slovom. Belosi v Indoné-
zii sú podľa autora raritou, preto sa 
aj on sám stával pre ľudí objektom 
úprimného záujmu. Vystavovaná 
expozícia bezpochyby dokáže zau-
jať a potrvá do 16. septembra. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Zo štúdijného pobytu

Výstava Plody jesene

mestské kultúrne stredisko
michalOvský OrGan
8. ročník organových koncertov 
Szilárd Kovács (organ – Maďarsko), Július Klein (klarinet – Slovensko)
11. 9. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

špacirki pO varOšu
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie (700. výročie)
12. 9. o 19.00 hod., Zraz účastníkov pred rímskokatolíckym kostolom

Ženba
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove – divadelná hra 
16. 9. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
martin ivankO – pOtulky pO indOnézii
výstava fotografií, do 12. 9., malá galéria MsKS

Farebné tancujúce mestá – lucia chOchOláčkOvá
do 19. 9., galéria ZOS

hvezdáreň
cesta slnečnOu sústavOu a súhvezdiami
tradičné zábavno-náučné podujatie
28. 9. o 10.00 – 14.00 hod., lesopark Hrádok

program kina centrum
4. 9. štvrtok o 19.30 hod.
5. 9. piatok o 20.30 hod.

sin city: Ženská, pre ktOrú by sOm vraŽdil 
akčný  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

6. – 7. 9. sobota, nedeľa o 16.30 hod.

traja bratia  Premiéra
hudobná rozprávka  2014
Vstupné: 3,50 €  ČR/DÁNSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

6. – 7. 9. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

láska na karÍ 
romantický  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

6. – 7. 9. sobota, nedeľa o 20.00 hod.

pOd zemOu
horor  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

9. – 10. 9. utorok, streda o 19.30 hod.

najhĽadanejšÍ muŽ  
thriller  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

11. – 12. 9. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
13. – 14. 9. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

38
dokumentárny, životopisný 2014
Vstupné: 3,50 €  SR
Mládeži prístupný Originál verzia

12. 9. piatok o 21.05 hod.

ninja kOrytnačky  Repríza
akčná komédia  2014
Vstupné: 3,00 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

13. – 14. 9. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 16.00 hod.

akO si vycvičiŤ draka  Repríza
animovaná dobrodružná rodinná komédia 2014
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

13. – 14. 9. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

lepšie teraz akO nikdy
romantická komédia 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

PROJEKT 100 – 2014  17. 9. streda o 19.30 hod.

ida  Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3 €  POĽSKO/DÁNSKO 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

18. 9. štvrtok o 18.30 hod.

v tichu
dráma  2014
Vstupné: 3 €  ČR/SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

18. – 19. 9. štvrtok, piatok o 20.00 hod.

skÔr neŽ zaspÍm 
mysteriózny thriller  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

Viac ako 200 žiakov 
nielen z Nacinej Vsi, ale 
aj zo susedných Petroviec 
nad laborcom a obce 
Voľa budú od septembra 
chodiť do novej školy. 
Novopostavenú budovu 
otvoril 23. augusta 
minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Peter 
Pellegrini.  

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnil aj predseda NR SR Pa-
vol Paška a minister životného 
prostredia Peter Žiga. 

Budova základnej školy sa 
zrútila 27. júla 2010 počas rekon-
štrukcie. Príčinou pádu boli ne-
správne technologické postupy 
v čase výstavby školy začiatkom 

60-tych rokov minulého storo-
čia. Pri tejto nešťastnej udalosti 
vtedy zahynul jeden robotník 
a ďalší dvaja sa ťažko zranili. Bu-
dovu vo februári 2011 teda de-
finitívne zbúrali. Žiaci sa zatiaľ 
učili v priestoroch miestnej ma-
terskej školy, kde v stiesnených 
triedach chýbali rozvody vody,  
kabinety pre učiteľov i zborovňa, 
telocvičňa a športoviská. V sep-
tembri 2012 vláda na svojom 
výjazdovom rokovaní v Micha-
lovciach rozhodla o dotácii vo 
výške 1,3 mil. eur na výstavbu 
novej školy. Navyše na ukonče-
nie stavebných prác bola obci 
z kapitálových výdavkov rezor-
tu školstva poskytnutá suma vo 
výške takmer 25 tisíc eur. Začína 
sa tak písať nová etapa vzdeláva-
nia v Nacinej Vsi. 

TS

Minister otvoril školu 

Pobytový zájazd v Podhájskej
Po výborných skúsenostiach z predchádzajúcich rokov na žiadosť čle-
nov základnej organizácie Združenia vojnových poškodencov, invalidov 
a sympatizantov výbor opätovne zorganizoval aj vďaka podpore Mes-
ta Michalovce týždenný pobytový zájazd na termálne kúpalisko v obci 
Podhájska. Z pobytu sa vrátili spokojní, oddýchnutí a zregenerovaní. 

MsO JDS Michalovce usku-
točnila 26. augusta 2. ročník 
výstavy PLODY JESENE, ktorá 
bola v priestoroch DCS na Ulici 
obrancov mieru. Členovia pri-
niesli na výstavu ovocia a zeleni-
ny vlastné vyprodukované pro-
dukty. Z ovocia nechýbali rôzne 
sorty jabĺčok, sliviek, broskýň, 
malín, černíc, brusníc. Zo ze-
leniny najviac obdivované boli 
ozdobné dynky rôznych tvarov. 
Nechýbali cukiny, dyne, zemiaky, 
paradajky, paprika sladká i štipľa-
vé papričky, hlúboviny, kapusto-
viny a rad ďalších druhov zeleni-

ny. Pre spestrenie boli vo vázach 
naaranžované kvety. Zaujímavá 
bola aj prezentácia starodávnych 
jedál a koláčov, ktoré nás naučili 
naše staré mamy. Ochutnávali sa 
makovníky, orechovníky, štrúdle, 
plnené kapustové lokše, mrkvový 
koláč i zeleninové šaláty. Úprim-
né poďakovanie patrí primátoro-
vi mesta Viliamovi Zahorčákovi 
a prednostke OÚ Michalovce 
Jane Cibereovej, ktorí prijali po-
zvanie na výstavu a pravidelne sa 
zúčastňujú akcií organizovaných 
seniormi nášho mesta. 

Anna Peterčiková  
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dva týždne v športe

NaVždy sMe sa ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Jaroslav Kudráč (35)
Ing. Mariana Domiková (64)
Mária Gejgušová (85)
Mária Čenčariková (84)
Jozef Hajdučko (67)

poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke
s naším milovaným
júliusOm sabOm
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
manželka, syn a dcéra s rodinami

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

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 970 595
n	Predám dom v radovej štvrti na IBV v Michalovciach. Cena 

dohodou. Tel.: 0940 703 040
n	Dám do prenájmu priestrannú, širokú garáž v centre mesta. 

Tel.: 0907 675 851
n	Predám garáž na Humenskej ceste. V garáži je elektrická 

energia, montážna jama a pivnica, obložená kameňom. 
Pozemok je vysporiadaný. Cena 7 300 €. Tel.: 0907 419 193

n	Predám 4-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0915 267 989
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave na Ulici Masarykovej 

v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám murovanú 3-poschodovú chatu v ZO – Klokočov. 

Chata je po rekonštrukcii. Cena 15 900 €, prípadne dohodou. 
Tel.: 0948 032 666

n	Predám chatu na Zemplínskej šírave – Kamenec. Tel.: 0918 661 424
n	Predám 2,5-izbový byt v Michalovciach – Stráňany.  

Tel.: 0907 618 968

služby
n	APV – SERVIS, upratovacie služby: tepovanie kobercov, 

sedačiek a automobilov, pravidelné a nepravidelné 
upratovanie bytových a nebytových priestorov, umývanie 
okien, seniori a ŤZP zľavy, zaujímavé ceny. Tel.: 0917 607 045, 
e-mail: apv.servismi@gmail.com

n	Originálna thajská masáž. Tel. : 056 6281 000
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov, vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, 056 6497735

Práca
n	Ponúkame prácu v ČR v elektrotechnickom a automobilovom 

priemysle. Doprava a ubytovanie zdarma. Zálohy od 3. dňa. 
Nástup možný ihneď. Tel.: 0917 852 971

Rôzne
n	Staršia pani hľadá malú izbu do prenájmu za prijateľnú cenu, 

môže vypomôcť staršej osobe v domácnosti. Tel.: 0918 785 104
n	Predám obkladačky 20 x 25 cm svetlomodré, 16 m2, vaňu 

plechovú smaltovanú bielu so sifónom. Tel.: 0911 236 612
n	Predám 4 ks zimných pneumatík DEBICA, rozmer 175/65/

R14 na plechových diskoch. Cena dohodou. Tel.: 0903 329 669

malý oznamovateľ

Dňa 4. septembra uplynulo 5 rokov,
kedy nás vo veku 80 rokov navždy opustil

milovaný otec a dedko
michal vrašŤák

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

s láskou spomína dcéra s rodinou

Primátor Mesta Michalovce 
štatutárny zástupca zriaďovateľa
v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VyHlasUje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka
Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach, 
T. J. Moussona 4 
požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
–  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na 

druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade so záko-
nom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kate-
górie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zá-
kona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
– bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
– zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
– absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu 

koncepcie riadenia a rozvoja školy. 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením 

príslušnej školy, na ktorú sa hlási, 
– doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náh-

radnej formy (overené kópie),
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy 

(v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.) v rozsahu najviac 4 strán,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon 

pedagogickej činnosti v zmysle  § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie 
staršie ako 3 mesiace),

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre po-
treby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochra-
ne osobných údajov v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť 
do: 10. septembra 2014 do 12.00 hod.  na adresu zriaďovateľa: Mestský 
úrad, Odbor školstva, kultúry a športu, Nám. osloboditeľov 30, 
071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielate-
ľa a označenej: „Výberové konanie + Základná škola Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach, T. J. Moussona 4 – neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláse-
ným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy 
písomne v stanovenej lehote. 

spomienka

K 70. výročiu sNP strana 
sMeR-sd usporiadala 
šachový turnaj. Bol 
to už štrnásty ročník, 
keď si milovníci tohto 
športu šachovou hrou 
uctili pamiatku tohto 
významného výročia.

Turnaj, ktorého sa zúčastni-
lo desať šachistov, sa uskutočnil 
v priestoroch Mestského úradu 
v Michalovciach. Raritou tohto 
ročníka bola aj hra na terasovej 
šachovnici veľkými drevenými 
šachovými figúrami.

Tohoročný turnaj vyhral Peter 
Vavrek, druhý skončil Krasomír 
Gerasimov a tretí Bohuš Minda, 

všetci z Michaloviec. Na štvrtom 
mieste sa umiestnil Dušan Len-
hardt, doterajší sedemnásobný 
víťaz tohto podujatia. Na ďalších 
miestach sa umiestnili Marek Sa-
bovčík, Marián Sabovčík, Juraj 
Synčák, Jozef Molnár, Martin Ba-
binčák a Jakub Kušnír. 

Po skončení vydareného po-
dujatia boli ocenení všetci zú-
častnení diplomami a prví traja 
aj vecnými cenami. Víťaz si na 
rok uchová aj putovný pohár.

Na záver celej akcie bolo po-
dané občerstvenie. Poďakovanie 
za vydarené podujatie patrí aj 
mestskému úradu za poskytnutie 
materiálnej pomoci a vecných 
cien.

RSDr. Ján Mikula

Šachový turnaj 

Z Á U j e M C O M  O  s O F t t e N I s
Mestský úrad Michalovce – Odbor školstva, kultúry a športu a jeho 
koordinačná komisia mestských športových súťaží organizuje v prie-
behu mesiacov október – december 2014 a január – marec 2015 
VII. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov O pohár primátora 
mesta Michalovce pre súťažný ročník 2014/2015. 
Bližšie informácie pre záujemcov: Mgr. Peter Greňa, tel.: 0948 114 678

ZOOCR oznamuje účastníkom letnej turistickej súťaže 

kráčaj s roDinou DolnýM ZeMplínoM 
vyplnené formuláre je potrebné odovzdať v TIK Michalovce 
(MsÚ, Námestie osloboditeľov 30) do 19. septembra 2014. 

Žrebovanie sa uskutoční 26. septembra o 14.00 hod. pred MsÚ.

O pohár primátora mesta
Futbal
X. ročník v malom futbale žiakov 5. – 6. ročníka ZŠ, 9/2014, 9.00 hod.

in-line liGa
9/2014, 9.00 hod., VI. ročník – Šprint žiakov ZŠ
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

atletika
michalOvská hOdinOvka
22. ročník, 15. 9., 10.00 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

špOrtOvá Olympiáda zdravOtne pOstihnutých
3. ročník, 11. 9., 9.00 hod., Info: Jaroslav Koščo, tel.: 0905 366 312

Futbal 
mFk zemplÍn – Fc lOkOmOtÍva kOšice
13. 9., 17.30 hod., DOXXbet liga muži – 8. kolo

mFk zemplÍn „b“ – mFk snina 
7. 9., 10.30 hod., Región Východ III. liga – 7. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

mFk zemplÍn – Žilina
10. 9., 15.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 6. kolo

mFk zemplÍn – Žilina
6. 9., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 5. kolo

mFk zemplÍn – trebišOv
7. 9., 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 5. kolo

mFk zemplÍn – mFk kOšice
14. 9., 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 6. kolo

mFk zemplÍn – Fk reamOs kysucký lieskOvec
6. 9., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 2. kolo

mFk zemplÍn – partizán bardejOv
14. 9., 10.30 hod., I. liga Východ žiačky – 3. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

aFk tOpOĽany – mFk čierna nad tisOu 
13. 9., 14.00 hod., III. liga Zemplínska – dorast – 6. kolo

aFk tOpOĽany – tj bánOvce n/OndavOu 
14. 9., 15.30 hod., VII. liga Západ – muži – 6. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

tj sOkOl mOčarany – šk slOvakia – trend sObrance 
14. 9., 15.30 hod., VI. liga mužov – 6. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Ľadový hokej
hk dukla – p.h.k. prešOv
5. 9., 17. 00 hod., prípravný zápas

hk dukla – mhk 32 liptOvský mikuláš
12. 9., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 1. kolo

hk dukla – hc dukla senica
17. 9., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 3. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk mládeŽ – p.h.k. prešOv n.O 
6. 9., 14.00 hod., I. liga juniori – 1. kolo

hk mládeŽ – p.h.k. prešOv n.O 
7. 9., 10.30 hod., I. liga juniori – 2. kolo

hk mládeŽ – bemacO hc 46 bardejOv
13. 9., 9.00 – 11.30 hod., Orange I. LSŽ ŠHT 8.-9. ročník – 1. kolo

hk mládeŽ – mšk púchOv s.r.O.
13. 9., 14.00 hod., I. liga juniori – 3. kolo

hk mládeŽ – mšk púchOv s.r.O.
14. 9., 10.30 hod., I. liga juniori – 4. kolo

hk mládeŽ – hk škp pOprad 
15. 9., 9.00 – 11.30 hod., Orange I. LSŽ ŠHT 8. – 9.ročník – 2. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

strelectvo
strelecký trOjbOj O pOhár prednOstu Oú 
7. 9. 2014, 8.00 hod., Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

tenis 
Olympic cup 2014 
15. 9., 8.00 hod., Tenisový turnaj veteránov – 4. ročník
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.: 0903 603 359

memOriál inG. zdenka červenku
13. ročník, 13. 9., 8.00 hod.
Info: Ing. Radoslav Trčka, tel.: 0905 971 101

michalOvská mestská tenisOvá liGa 2014
12., 13. – 14. kolo 
Info: V. Činčár, tel.: 0903 381 462 
 


