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Šestka
školou roka
V Žiari nad Hronom
sa 24. októbra stretli
najaktívnejšie školy
Slovenska v športe.
Konalo sa tu slávnostné
vyhodnotenie ankety Škola
roka 2014, ktorú vyhlasuje
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR a Slovenská asociácia
športu na školách.
Ocenenia odovzdával minister školstva Peter Pellegrini v štyroch základných
kategóriách. V kategórii Základná škola
nad 300 žiakov získala prvenstvo Základná škola Okružná 17, Michalovce.
Na tento titul môže byť škola právom
hrdá, nakoľko jeho získanie stálo trénerov
a žiakov školy veľa tvrdej driny. Na to, aby
titul získali, museli splniť celé spektrum
kritérií. Išlo o vyhodnotenie všetkých aktivít, ktoré zrealizovali v minulom školskom roku.
Išlo o tieto výsledky súťaží na celoštátnej úrovni: družstvo chlapci – Malý futbal
/mladší žiaci/ – Dôvera: 1. miesto, družstvo
chlapci – Malý futbal /starší žiaci/ – Majstrovstvá Slovenska: 1. miesto, družstvo
chlapci –Malý futbal /starší žiaci/ – Celoštátna súťaž ZŠ: 1. miesto, družstvo dievčat – Hádzaná – Majstrovstvá Slovenska:
1. miesto, družstvo chlapci – Veľký futbal
COCA-COLA /starší žiaci/: 3. miesto, literárna súťaž – OLYMPIJSKÉ POHĽADNICE SLOVENSKÝM ŠPORTOVCOM.
Anketa Škola roka sa konala už šestnástykrát a ZŠ Okružná 17, Michalovce
toto ocenenie prevzala už druhý raz.
Získané ocenenie sa stalo veľkou inšpiráciou, posúva naše školy napred s cieľom opätovného získania titulu.
zs
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V Michalovciach otvorili nové mamografické pracovisko

nový
mamograf

V

boji proti rakovine prsníka pomáha najmä prevencia a včasná diagnostika.
K verejnej výzve na podporu preventívnych prehliadok sa pripájajú aj hádzanárky majstrovskej IUVENTY.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce 24. októbra oficiálne otvorila
nové mamografické pracovisko. Jeho
hlavnou súčasťou je moderný digitálny mamograf fínskej značky Planmed,
ktorý sa vyznačuje vysokou a rýchlou
zobrazovacou schopnosťou. Vďaka
nižším radiačným dávkam je šetrnejší k zdraviu pacientiek. Nemocnica
súčasne predstavila inovovaný proces
manažmentu pacientok, ktorého výsledkom sú kratšie čakacie lehoty na
diagnostiku a na prípadnú terapiu.
Celkové investície do nového pracoviska a do digitalizácie nemocnice sa
vyšplhali na 200-tisíc eur.
Nové mamografické pracovisko,
ktoré je súčasťou oddelenia rádiológie, sa nachádza v priestoroch Onkologického kompetenčného centra.
Cieľom umiestnenia bolo koncentrovať súvisiace činnosti pod jeho strechu
a zvýšiť komfort pacientov. Nový digitálny mamografický prístroj PLANMED NUANCE EXCEL predstavuje
špičku vo svojej triede. Funkcia Max
View vykonáva patentované vyťahovanie prsníka, čím sa prsník počas
kompresie súčasne vyťahuje smerom
od hrudníka. Na snímke sa zobrazí o
1,5 až 2,5 cm viac tkaniva z blízkosti hrudného koša, čo je výhodné pri
malých prsníkoch a pri vyšetreniach
mužov. Prístroj sa navyše vyznačuje
nižšími radiačnými dávkami.

Digitálny mamograf tiež završuje
proces digitalizácie rádiologických oddelení v celej sieti Sveta zdravia. Už dnes
majú všetci oprávnení lekári siete plnohodnotný vzdialený prístup k rádiodiagnostickým záznamom, ktoré sa ukladajú
do centrálneho digitálneho úložiska
PACS. Lekár si tak môže snímku jednoducho pozrieť na operačnej sále, môže ju
konzultovať s kolegom v inej nemocnici
a dokonca ju môže sprístupniť aj externému odborníkovi. Tento aktuálny trend
v modernej diagnostike je plne integrovaný už aj v michalovskej nemocnici.

Nový prístroj skráti
čakacie lehoty
pre pacientky

Michalovská nemocnica pri tejto
príležitosti predstavuje zlepšený proces starostlivosti o pacientky, ktorého cieľom sú kratšie čakacie lehoty.
Na mamografické vyšetrenie posielajú
pacientky gynekológovia alebo nemocničný mamárny chirurg MUDr.
Bohdan Koziak. Pacientky sa môžu
objednať osobne alebo telefonicky na
oddelení rádiológie, tel. číslo: 056/6416
405. Termín na urgentné mamografické vyšetrenie dostanú do 24 hodín.

Následne do 3 dní absolvujú aj sonografické vyšetrenie prsníka. Žiadanku
pacientky nepotrebujú, termín dostávajú priamo od rádiológa. S výsledkami sa pacientky môžu hlásiť každý
štvrtok v mamárnej poradni u MUDr.
Bohdana Koziaka (na Duklianskej
ul.). On indikuje operáciu a jej rozsah.
V takom prípade sa pacientky môžu
podrobiť operácii už o 8 dní.
„Naším cieľom bolo zabezpečiť pre
naše michalovské pacientky čo najvyšší komfort pri mamografických vyšetreniach. Zmodernizované pracovisko
zvyšuje presnosť a rýchlosť diagnostiky
a tým pomáha bojovať proti rakovine
prsníka,“ doplnil MUDr. Anton Rudáš, primár oddelenia rádiológie.
„Hádzanárky IUVENTY Michalovce
sa pripájajú k výzve na prevenciu rakoviny prsníka formou pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok
a mamografických vyšetrení. Ženy z Michaloviec a okolia by mali dbať na svoje
zdravie a nepodceniť túto zákernú chorobu,“ zdôraznila Terézia Szöllösiová,
hádzanárka IUVENTA Michalovce,
tiež jedna z patrónok nemocnice a jej
onkologického kompetenčného centra.
V Michalovciach sa vyšetrením
prsníkov zaoberá onkochirurgická
ambulancia v budove bývalej dialýzy
na Duklianskej ulici každý štvrtok od
7.30 do 16.00 hod.
ts

Pamiatke
zosnulých
Kniha spomienok otvára sa znova...
Bodne sťa ostrý meč
prudká bolesť v duši.
Odišli navždy, sú preč...
Ťažko sa s nimi lúči.

Pieseň v srdci zrodená
Pod týmto názvom sa pred pár dňami uskutočnila v Dennom centre
seniorov č. 1 na Ulici obrancov mieru prehliadka ZUČ seniorov
– spevákov a inštrumentalistov. 24 účastníci predviedli svoje umenie
v sólovom i duo speve a v hre na akordeóne či heligónke. Akciu
zorganizovalo Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov
v Michalovciach v spolupráci s Denným centrom č. 1. Primátor
nášho mesta veľmi ochotne prevzal záštitu nad touto prehliadkou
a osobne finančne prispel k jej zdarnému priebehu. Aj keď to nebola
súťaž s porotou a hodnotením či umiestnením, predsa vyhral každý.
Na prehliadke, kde panovala veselá nálada a družná pohoda, zaznelo
takmer 40 známych i menej známych piesní. O hudobný sprievod
všetkých účinkujúcich sa postarali Viliam Chorvatovič a Vladimír
Tatarko. Celé toto dielo sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku
od Mesta Michalovce.
Marta Steinerová, foto: Edita Škultétyová

Chryzantémy krášlia miesta odpočinku,
v srdci nás ťaží bôľ.
Spomíname každú chvíľku,
keď tu bola, boli, bol...
Lístie šumí, vôkol vládne splín.
Hoc rozlúčka je bolestivá, my musíme ďalej ísť...
Svetlo nádeje sa rozhorí.
Čas dušičkový patrí vám, drahí zosnulí.
Ivana Šaffová

(I.C, SOŠ obchodu a služieb)

Týždeň
programovania
workshop v GĽŠ

aktuality
Mesto Michalovce
vás pozýva na
galaprogram
pri príležitosti 770. výročia
Michaloviec

Slávni rodáci
mestu
31. októbra o 17.30 hod.
Mestská športová hala
vstup voľný
Zemplínske múzeum
oznamuje, že
všetky muzeálne
expozície budú
od 1. novembra

zatvorené

z dôvodu rekonštrukcie
Predpokladaný termín
ukončenia prác
je 31. 10. 2015.

GYMNÁZIUM
Ľ. Štúra 26, Michalovce
pripravuje

Deň Otvorených
Dverí
11. novembra
1. vstup – 8.30 hod.
2. vstup – 10.00 hod.
Tel.: 056/644 13 46
www.gymmi.sk

aktivity primátora
20. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
21. 10.
		
22. 10.
		
22. 10.
23. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
		
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
		
28. 10.
		
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

porada k príprave podujatí 770. výročia Michaloviec
účasť na podujatí Denného centra na Stráňanoch
odovzdávanie cien výhercom súťaže Kráčaj s rodinou...
účasť na podujatí pre členov SÚ sluchovo postihnutých
rokovanie mestskej rady
účasť na akcii k Mesiacu úcty k starším v Dennom
centre č. 3
otvorenie podujatia florbalistov v mestskej
športovej hale
účasť na podujatí Vďaka Vám
zastúpenie Mesta na akcii k voľbe povolania
prijatie jubilantov v obradnej sieni
porada primátora
účasť na otvorení nového mamografického
pracoviska v nemocnici
otvorenie výstavy drobnochovateľov
účasť na streleckej súťaži
účasť na podujatí Úcta k starším v Dennom centre č. 4
prijatie úspešných žiakov a študentov,
reprezentantov mesta
účasť na podujatí Združenia vojenských
poškodencov a invalidov
účasť na oslavách ZŠ na Krymskej ulici
odovzdávanie ocenení Jánskeho plakety
uvedenie do prevádzky novej okružnej križovatky
účasť na oslavách 770. výročia mesta Michalovce

Parlamentné okienko
Minulý týždeň menil parlament ústavu. 102 poslancov
hlasovalo za doplnenie ústavy
o zákaz vyvážať a predávať pitnú vodu do zahraničia. Poslanci
KDH, vrátane mňa, hlasovali za
zákaz a doplňujúcim návrhom
sme umožnili vývoz vody pre
ľudí na bežnú spotrebu.
Záverečné hlasovanie je na
pohľad jednoznačné, ale nerodilo sa jednoducho. V septembri
totiž minister životného prostredia predložil do parlamentu novelu tzv. vodného zákona, ktorou
reagoval na zmeny v smerniciach
EÚ o vodách. Ale vsunul tam
aj § 17a, ktorý definoval ako postupovať pri žiadosti o predaj pitnej vody do zahraničia. Pritom
v súčasnosti neexituje hodnoverná bilancia zásob pitnej vody
na Slovensku. Kvôli agresívnej
politike stavebných developerov
klesá počet funkčných vodných
zdrojov. Rapídne sa mení klíma
aj v podmienkach Slovenska. Neexistuje seriózny výhľad spotreby
pitnej vody do budúcnosti. Podľa

predloženej novely by bolo, podľa môjho názoru, prideľovanie
licenií neprehľadné a dávalo by
priestor na korupciu a klientelizmus.
Z dôvodu vyššie uvedených
skutočností sme vystupovali
v rozprave a vo faktických poznámkach proti predloženej
novele vodného zákona. Nedostatky predloženej novely si
zrejme uvedomil aj predseda
vlády. Koncom septembra ohlásil zákaz predaja pitnej vody
do zahraničia zakotvením v Ústave Slovenskej republiky. Nie je
to ideálne riešenie z právneho
pohľadu a ani z faktického (pitnej vody je možno dosť), ale dokedy nebudeme mať jednoznačné odpovede na vyššie uvedené
fakty, bude lepšie, ak finančné
skupiny nebudú mať možnosť
robiť biznis s tým, čo je pre ľudí
nenahraditeľné. Potrebná novela vodného zákona môže teraz
byť prerokovaná bez problematického § 17a.
Ing. Jozef Bobík

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré
boli predložené na XXIV. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach 26. augusta 2014.
Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Na základe požiadaviek viacerých občanov Ulice Gorazda Zvonického prosím o vyznačenie priechodov pre chodcov vodorovnými dopravnými značkami na tejto ulici ako aj prepojenie tejto časti
mesta v pozdĺžnom a priečnom smere dopravnými značkami na
Ulicu Pavla Országha Hviezdoslava. Týmto opatrením zabezpečíme bezpečnejší priechod cez cestu občanov a hlavne detí, ktoré
z tejto časti mesta, ako aj blízkych dedí, navštevujú Základnú školu
T. J. Moussona, prípadne prechádzajú cez cestu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja po
vykonaní miestneho šetrenia vydal dopravné určenie k obnove
dopravného značenie na Ul. Gorazda Zvonického, a zároveň na
zriadenie nového priechodu pre chodcov cez komunikáciu P.O.
Hviezdoslava. Dopravné určenia boli zaslané správcovi miestnych
komunikácií – TaZS, ktorý zrealizuje dopravné značenie do konca
septembra 2014.
2. Na internetovej stránke mesta Michalovce v časti samospráva,
venovanej mestskému zastupiteľstvu, je vytvorený priestor na poslanecké interpelácie. Nakoľko posledné interpelácie sú z roku 2010 od poslancov Mgr. Jána Váradyho, Ing. Mirka Gejguša
a MUDr. Jozefa Makohusa, prosím o aktualizáciu údajov v tejto
časti internetovej stránky čím sa zlepší informovanosť verejnosti
o riešení niektorých problémov mesta.
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Mesto na svojom web portáli zverejňuje všetky povinné informácie, interpelácie podľa zákona 211/2000 Z.z. nepatria medzi
povinné informácie, napriek tomu ich mesto zverejňuje v dvojtýždenníku Michalovčan, ktorý je v elektronickej podobe súčasťou portálu. V prípade požiadaviek MsZ o zaradení interpelácií
samostatne medzi povinné informácie ich budeme zverejňovať
v uvedenej rubrike.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Rodina a škola v praxi
Som otcom prváčky a každý,
kto to zažil, mi dá za pravdu, že
moje povinnosti a starosti sa už
viac ako mesiac zviacnásobili. Novinkou pre mňa bolo aj spoločné
sobotňajšie dopoludnie, na ktoré
ma moja ratolesť už týždeň každý
deň upozorňovala. Ráno 11. októbra bolo pochmúrne ako moja
chuť zúčastniť sa avizovaného
podujatia. O to väčšie bolo moje
prekvapenie pri príchode do areálu Základnej školy Teodora Jozefa
Moussona, ktorým znela hudba
a na mnohých stanoviskách boli
pripravení učitelia, aby sa mohol
odštartovať Európsky deň rodiny
a školy. S pribúdajúcim slnkom
rástlo aj nadšenie, smiech, radosť,
zábava pri rozmanitých súťažiach

rodičov a ich detí. Nebolo porazených, každý každému prial,
fandil, povzbudzoval ho. Sladké
odmeny sa míňali, rodičia (často
bývalí spolužiaci) sa pri káve či
čaji porozprávali, pospomínali
na svoje školské časy. Nikto nepozeral na hodinky, ale mobily
už začali zvoniť, čo znamenalo,
že je čas obeda. Spotení, vysmiati,
obohatení o krásny zážitok, spokojní a opäť utvrdení v tom, že
voľba základnej školy pre nášho
potomka bola správna, sme odchádzali domov.
Vďaka za krásne jesenné
dopoludnie učitelia Základnej
školy Teodora Jozefa Moussona
v Michalovciach.
PhDr. Marián Varga PhD.

Deň jabĺk
Tak ako po minulé roky
vyhlasuje Európska
asociácia líg proti
rakovine Týždeň proti
rakovine, ktorý sa koná
v októbri daného roka.
V rámci neho LPR organizuje a zapája sa do viacerých aktivít preventívneho či výchovného
charakteru. Vyvrcholením Týždňa
proti rakovine bol 17. október
DEŇ JABĹK.
Aj v našom meste ste mohli
v tento deň stretnúť v dopoludňajších hodinách dobrovoľníkov
zo Strednej zdravotníckej školy

Michalovce, ktorí rozdávali okoloidúcim čerstvé šťavnaté jablká
i brožúry o prevencii, aby im pripomenuli potrebu zdravého životného štýlu. Cieľom kampane
je aj výzva, aby občania nezanedbávali preventívne prehliadky,
a tak zvýšili šancu na predchádzanie onkologických ochorení.
Do kampane sa zapojili aj členky
klubu Venuša.
Jablko symbolizuje náhradu
za cigarety, po ktorej žiaľ dnešná
mládež viac siahne ako po zdravom ovocí. Chceli sme, aby ste
mysleli viac na svoje zdravie. Je
to najcennejšie čo všetci máme.
Iveta Mesarošová

Úspech na abilympiade
V Bratislave sa v októbri
konala XII. celoslovenská
abilympiáda 2014.
Výberom do nej postúpili 9
členovia Slovenskej únie sluchovo postihnutých z Michaloviec
a dostali možnosť prezentovať
skupinu sluchovo postihnutých
z celého Slovenska medzi 150 súťažiacimi s rôznym zdravotným
postihom. Aj vďaka projektu pre
seniorov mesta Michalovce sme
sa naučili rôzne kreatívne techniky a prezentovali naše mesto.
Tento XII. ročník bol o to výnimočnejší, že súťažiaci, umiestnení na prvom a druhom mieste,
získali postup na celosvetovú abilympiádu, ktorá sa bude konať vo
Francúzsku. S veľkým nadšením

môžeme oznámiť Michalovčanom, že predsedníčka organizácie Valéria Mitrová získala dve
postupové miesta do Francúzska
v dekupáži a maľovaní na hodváb.
Srdečná vďaka patrí aj Viere Fiťmovej za tretie miesto v dekupáži, Marte Peštovej za tretie miesto
v studenej kuchyni, Helene Iškyovej za tretie miesto v ozdobovaní
veľkonočných vajíčok a Viliamovi
Chorvatovičovi za tretie miesto v
krajčírskej tvorbe.
Touto cestou ďakujeme aj organizátorom na čele s predsedom Slovenskej abilympijskej
asociácie Aurelom Bitterom
za milé prijatie, skvelú atmosféru
a perfektné organizovanie XII.
celoslovenskej abilympiády.
SÚSP

„Dušičkový čas“
Príroda si obliekla azda najkrajší šat. Tú krásu rôznorodosti farieb
si treba vychutnať. Tento nádherný
kolorit životnej etapy dopĺňa aj čas
„dušičiek“. Cintoríny sa menia na
priam fantastické záhrady. Sviatok
všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, čas prísne konfrontovaný
so smrťou. Ticho postojíme. S vlastnými myšlienkami a s modlitbou
na perách prechádzame častejšie
teritóriom cintorína. Prednášame
naše prosby za tých, ktorí snívajú

svoj večný sen a sú mementom pre
nás. S úctou a láskou sa skláňame
nad realitou aj nášho bytia – konfrontácie života a smrti.
V čase, keď celý svet chce byť
„IN“, nedovoľme alternatíve v podobe sviatku „Halloween“ vytesniť z našich životov takú prirodzenú vec, akou je smrť a pietna
spomienka na našich zosnulých.
„Odpočinutie večné daj im,
Pane, a svetlo večné nech im svieti!“
Ľudmila Poláková

Mesiac úcty k starším
MsO Jednoty dôchodcov Slovenska Michalovce usporiadala 15.
októbra Deň úcty k starším v zasadačke prednostky Okresného úradu Michalovce. Hostí a prítomných
seniorov privítala Mária Nadzamová. Slávnostné posedenie prišli
pozdraviť svojím kultúrnym vystúpením deti z MŠ na Ulici školskej.
K prítomným sa prihovorila Mgr.
Hajduková, ktorá pozdravila prítomných a zaslúžilých členov MsO
JDS Michalovce. Zástupca primátora MUDr. Bančej spolu s prednostkou OÚ Michalovce PhDr.
Cibereovou a Mgr. Hajdukovou,

odovzdali pamätné plakety členom
JDS, ktorí sa aktívne podieľali na jej
dianí. Medzi ocenenými boli Vojtech Brna, Agáta Egryová, Mária
Kolesárová, Margita Sabová, Mária
Stuľaková. Zástupca za SZPB pán
Gramata odovzdal predsedníčke
MsO JDS Michalove Mgr. Hajdukovej čestné uznanie pri príležitosti 70.výročia SNP. K prítomným sa
prihovorili zástupcovia mesta Michalovce a ostatných občianskych
združení. Pani Egryová poďakovala za ocenených, popriala pevné
zdravie a radosť do života.
Anna Peterčíková


z pera viceprimátora

Vyvrcholenie
roka sedmičiek
Prchavosť prítomnosti nám často ani nedovolí uvedomiť si naplno
jej význam. Vieme, čo bolo včera, pred rokom, storočiami. Oprieť sa
môžeme o nespoľahlivú pamäť. Možno, čo sme počuli. Istejšie je niečo
napísané a zaznamenané na nejakom nosiči. Aj tu sa môžeme stretnúť
s menšími nepresnosťami, ba niekedy aj falošnými obrazmi. Preto nebýva ľahká úloha historikov vedieť sa v tom všetkom zorientovať. S určitým percentom pravdepodobnosti narábať s faktami tak, ako sa k nim
dostali. Preto vydať svedectvo o dobe minulej si vyžaduje aj vžiť sa do
ducha doby, symboliky, spôsobu rozmýšľania ľudí v tej dobe. Ľahšie je to
pri podaní správy o legendách, kde opieranie sa o historickú pravdu je
voľnejšie. Vedenie mesta Michalovce šťastne natiahlo každoročne ruku
po výročí nejakej významnej udalosti z histórie mesta. Niekedy to boli
výročia významných rodákov.
Inšpirácie sa chytili oslovení historici. Každoročne uzrela svetlo sveta nejaká publikácia z týchto oblastí. Stretla sa nielen s pochopením, ale i s veľkým
úspechom a záujmom. Najväčšia príležitosť je ale v tomto roku, keď si mesto
Michalovce pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste.
No dejiny Michaloviec vyšli nedávno. Najväčšiu dlhodobú pečať mestu
udali predstavitelia rodu SZTARAY. Boli to obdobia rastu, ale i útlmu.
Významných pokrokových krokov, ale aj stagnácie. Obdobie, ktoré v
takejto podobe nikdy spracované nebolo. Preto bolo rozhodnuté o tematike pri tohtoročnom výročí. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zadanie tejto publikácie. Na práci na nej sa podieľala skupina skúsených historikov.
Slávnostné uvedenie knihy do života sa pripravuje na čas vyvrcholenia osláv. Bude to 31. októbra 2014 v historických priestoroch Zemplínskeho múzea, pred samotným záverečným galaprogramom k 770. výročiu.
Aj zostava vystupujúcich gratulantov bola volená tak, aby aj rodáci, ktorí
sú dnes roztrúsení po svete, vystúpili v slávnostnom programe. Dúfajme,
že mestská športová hala uspokojí veľký záujem o toto vystúpenie. Vstup je
voľný. Obraciame sa na budúcich divákov s prosbou aby na galaprogram,
ktorý začína o 17.30 hodine prišli včas a dodržiavali bezpečnostné pokyny
organizátorov. Určite si z programu odnesú trvale krásny kultúrny zážitok.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Dokumenty
TV Mistral

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

MFK MICHALOVCE – 1. FC TATRAN PREŠOV, 14. kolo II. ligy Východ
denne o 14.00 hod.

Predchádzanie
požiarom
Zimné vykurovacie obdobie
je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov
v rodinných a obytných domoch.
Tieto požiare zvyčajne spôsobujú
vysoké materiálne škody a často
pri nich dochádza aj k ujme na
zdraví osôb, dokonca ku stratám
na ľudských životoch. Je preto povinnosťou všetkých občanov prijímať také opatrenia, aby sa vzniku
požiarov predišlo.
Pre občanov a podnikateľské
subjekty vyplývajú povinnosti
pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii,
výstavbe a údržbe zo zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení. V jeho
obsahu je im pod hrozbou sankcie
uložená povinnosť zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu
komínov. Platí zásada, že kontrola a čistenie musia byť vykonané
najmenej raz v roku a najlepšie je

vykonať ich bezprostredne pred
začatím vykurovania.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať vykurovaniu zemným
plynom a tiež v kozuboch alebo
iných spotrebičoch na tuhé palivo.
V takých prípadoch treba pamätať,
že napájanie spotrebičov s rôznym
druhom paliva na ten istý komínový
prieduch predpisy o ochrane pred
požiarmi nepovoľujú. Prvoradým
predpokladom na predchádzanie
požiarom je dobrý technický stav
vykurovacích telies a základnou
podmienkou je, že na vykurovanie
sa smú používať len certifikované
zariadenia, ktoré prešli skúškami.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne,
s rozvahou a bez paniky. Najprv
chráňte život a zdravie, až potom
majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na linku č. 150 alebo
na linku tiesňového volania č. 112.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Ozdaľ še na mňe ňichto hňevac ňebudze, no ňerozumim tomu.
I vrabľe na štrechoj čvirikaju, že še bľiža tote komunalne voľbi. I zname,
že každi kandidat robi, co zna, žebi i ľudze o nim znaľi, že kandiduje
na mesto primatora, abo poslancoch. Tote bilbordi še premeňiľi na mesta, dze še tote nove ksichti zjavuju. Tomu rozumim. Ľem ňerozumim,
čom dachtore už maju na svojich plagatoch čisla voľbovo. Šak kampaň
do voľbov išče ňezačala. Tote čisla na fotkoch su dovoľene u voľebnej
kampaňi a ňe už teraz. Ozda to znaju i voni, kec to zna i muj kamarat
Pišta. Ja bi sebe toto čislo aňi ňezabačil. No vun začal na mňe ostro.
To pre ňich zakon o voľboch ňeplaci? Spokojňe mu hutorim. Jakbač zapomľi, že ten, co ňezna zakoni dotrimovac, bi ani ňemal kandidovac.
No kec vun na toto zabul, ta ňemali bi zabuc toti, co pridu gu voľbom.
Vaš Mižo z varoša



Kandidáti na poslancov za stranu SMER – SD
vás pozývajú na koncert ľudovej hudby

Kandidáti na poslancov za stranu SMER – SD
vás pozývajú na koncert skupiny

spoluúčinkujúci spevácky zbor PRO MUSICA

spoluúčinkujúci folklórny súbor Jurošík

10. novembra 2014 o 17.00 hod.
v Mestskej športovej hale v Michalovciach

12. novembra 2014 o 17.00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach

Vstup voľný

Vstup voľný

KANDRÁČOVCI DRIŠĽAK
Mesto Michalovce

Základný logotyp

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 83/2005
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici
staničnej č. 3 v Michalovciach.

Logotyp s nápisom

predstaví Michalovčanom
kandidáta na primátora mesta
a kandidátov na poslancov mesta
Logo KDH sa musí používať na bielom pozadí

CMYK 100 / 50 / 0 / 30

CMYK 0 / 100 / 90 / 20

RGB 0 / 70 / 165

RGB 204 / 8 / 26

9. novembra /nedeľa/
o 16.30 hod. v MsKS
účinkuje folklórny súbor

Zempľinčaňe
Svojina
Tešíme sa na stretnutie s Vami
VSTUP VOĽNÝ

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 7. 11. 2014.
Počet bytov: 1
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb
-----------------------------------------------------------------------------------8
Ul. staničná 3
1. poschodie
Staničná 3
1
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

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 7. 11. 2014.
Počet bytov: 1
Číslo
bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
----------------------------------------------------------------------------------------10 Ul. obrancov mieru 8 3. NP
„A“
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 dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



Kandidáti na poslancov do MsZ
Volebný
obvod
č. 1

Volebný
obvod
č. 2

Volebný
obvod
č. 3

Volebný
obvod
č. 4

Volebný
obvod
č. 5

1

10

16

17

Mgr. Zuzana Bobíková

Ing. Peter Matto

Mgr. Jana Štefanová

MUDr. Jozef Valiska

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 1

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 1

6

15

31

33

Mgr. Stanislav Činčár

Peter Koscelanský

Mgr. Anna Serečunová

Mgr. Ján Várady

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 2

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 2

5

6

15

19

22

Mgr. Jozef Cenkner

Ing. Vladimír Černega

Ondrej Kislan

Ing. Martin Nedelský

Ing. Ján Smetana

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 3

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 3

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 3

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 3

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 3

2

3

15

Ing. Jozef Bobík

MUDr. Ľudmila Brnová

MUDr. Patrícius Prada

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 4

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 4

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 4

2

16

24

26

Mgr. Štefan Balog

MUDr. Ján Paľovčík

Ing. Zuzana Synčáková

Michal Varga

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 5

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 5

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 5

kandidát na poslanca MsZ
volebný obvod č. 5

Dajme impulz
nášmu mestu





kandidáti pre voľby primátora mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva v michalovciach
kanDiDáti
pre voľby
primátora
mesta
v Michalovciach
1. Ľudovít Adam, 55 r., kominár, Michalovce, Školská 3,
nezávislý kandidát
2. Michaela Lázárová, PhDr.,
34 r., manažérka, Michalovce, Masarykova 46, SIEŤ
3. Katarína Maršálková, RNDr.,
51 r., živnostníčka, Michalovce, Pri mlyne 3905,
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
SDKÚ-DS, SaS
4. Oliver Petrík, Ing., 52 r.,
technik, Michalovce, Kapušianska 71, nezávislý
kandidát
5. Anton Tadian, Ing., 47 r.,
mestský policajt, Michalovce, J. Murgaša 49, nezávislý kandidát
6. Viliam Zahorčák, 55 r.,
primátor mesta, Michalovce, Jána Hollého 61, SMER
- sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické
hnutie

kanDiDáti pre
voľby poslancov
Mestského
zastupiteľstva
v Michalovciach
Volebný obvod
číslo 1
Vo volebnom obvode č. 1
môžete zakrúžkovať maximálne
4 kandidátov.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Zuzana Bobíková, Mgr., 27
r., farmaceutka, Michalovce,
Štefana Moyzesa 14, KDH
Peter Borek, 35 r., živnostník, Michalovce, Štefánikova 54, SIEŤ
Martin Dufinec, Bc., 24 r.,
študent, Michalovce, Jána
Hollého 72, SIEŤ
František Džuppa, Ing., 59
r., živnostník, Michalovce,
Jána Hollého 40, ĽS Naše
Slovensko
Ján Eštok, Mgr., 71 r., dôchodca, Michalovce, Liesková 13, SMER-SD
Miroslav Feňák, 56 r., učiteľ,
Michalovce, Martina Rázusa 11, SNS
Tomáš Kostovčík, 27 r., študent, Michalovce, Farská 28,
Strana moderného Slovenska
Michaela Lázárová, PhDr.,
34 r., manažérka, Michalovce, Masarykova 46, SIEŤ
Ján Leško, 63 r., bezpečnostný pracovník, Michalovce,
Obrancov mieru 8, KSS
Peter Matto, Ing., 39 r., ekonóm, Michalovce, Františka
Kubača 27, KDH
Nikola Pintérová, 18 r., študentka, Michalovce, Leningradská 8, SNS
Ľubomír Rohoň, MUDr., 68
r., lekár, Michalovce, Hrnčiarska 5, SMER-SD
Ivana Sekeráková, Ing., 40 r.,
živnostníčka, Michalovce, J.
Murgaša 51, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Jozef Sokologorský, Ing., 45
r., ekonóm, Michalovce, Štefánikova 64, SMER-SD
Ružena Škarupová, 65 r.,
dôchodkyňa, Michalovce,
Petra Jilemnického 46, SNS

16. Jana Štefanová, Mgr., 49 r.,
učiteľka, Michalovce, Nábr.
J. M. Hurbana 31, KDH
17. Jozef Valiska, MUDr., 49 r.,
lekár, Michalovce, Jána Palárika 12, KDH
18. Marián Vasiľ, 56 r., živnostník, Michalovce, Masarykova 104, NOVA, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Volebný obvod
číslo 2
Vo volebnom obvode č. 2
môžete zakrúžkovať maximálne
6 kandidátov.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

Andrea Angiová, 35 r., vedúca strediska Demos, Michalovce, Zakarpatská 5, SNS
Dagmar Balogová, 35 r.,
biochemička, Michalovce, J.
Murgaša 41, KSS
Viktor Berežný, Ing., 60 r.,
technik, Michalovce, Kyjevská 8, MS
Jana Cibereová, PhDr., 52 r.,
prednostka okresného úradu, Michalovce, Tichá 1A,
SMER-SD
Štefan Czetö, 37 r., vedúci stavebnej spoločnosti,
Michalovce, Bieloruská 5,
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
SDKÚ-DS, SaS
Stanislav Činčár, Mgr., 61 r.,
učiteľ ZŠ, Michalovce, Lipová 15, KDH
Jaroslav Čornej, Ing., 46 r.,
manažér BOZP, Michalovce, Jána Hollého 78, SNS
Miroslava Demková, Bc., 29
r., tlmočníčka, Michalovce,
Užhorodská 8, nezávislá
kandidátka
Ivo Dubík, 52 r., chemikoperátor, Michalovce, Petra
Jilemnického 40, 7 STATOČNÝCH
Vladimír Ferko, Mgr., 33 r.,
projektový manažér, Michalovce, Moskovská 10, nezávislý kandidát
Peter Galanda, 27 r., vedúci
servisu, Michalovce, Jána
Hollého 71, Strana moderného Slovenska
Dušan Goda, MUDr., 47 r.,
lekár, Michalovce, Okružná
52, nezávislý kandidát
Miroslav Halas, Ing., 48 r.,
manažér, Michalovce, Sibírska 2, SIEŤ
Peter Kaščák, Mgr., 26 r.,
právnik, Michalovce, Petra Jilemnického 50, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Peter Koscelanský, 34 r., obchodný zástupca, Michalovce, Moskovská 1, KDH
Pavol Kuchta, MUDr., 59 r.,
lekár, Michalovce, A. I. Dobrianskeho 31, SMER-SD
Peter Lörinc, 37 r., živnostník, Michalovce, Moskovská
4, SNS
Martin Magura, 34 r., konateľ, Michalovce, Leningradská 10, Strana moderného
Slovenska
Marián Markovič, 50 r., vodič, Michalovce, Leningradská 16, SNS
Katarína
Maršálková,
RNDr., 51 r., živnostníčka, Michalovce, Pri mlyne
3905, NOVA, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Miroslav Maťaš, Bc, 40 r.,
technik, Michalovce, Uralská 4, nezávislý kandidát
Ján Mihalečko, MUDr., 54
r., lekár, Michalovce, Nábr. J.
M. Hurbana 15, SMER-SD

23. Valéria Mitrová, 53 r., sociálna poradkyňa, Michalovce, Moskovská 8, nezávislá kandidátka
24. Eva Molnárová, 55 r., invalidná dôchodkyňa, Michalovce, Zakarpatská 3, SNS
25. Lukáš Očenáš, 21 r., kaderník, Michalovce, Zakarpatská 5, NOVA, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
26. Juraj Pallai, 32 r., bankový
poradca, Michalovce, Bieloruská 3, nezávislý kandidát
27. Stanislav Pihulič, Ing., 26
r., IT technik, Michalovce,
Ukrajinská 6, SNS
28. Zlatuša Popaďáková, PhDr.,
54 r., vedúca pobočky zdravotnej poisťovne, Michalovce, Kyjevská 1, SMER-SD
29. Tibor Prunyi, MUDr., 59 r.,
lekár, Michalovce, J. I. Bajzu
18, SMER-SD
30. Anton Rudáš, MUDr., 61 r.,
lekár, Michalovce, Záhradná 14, SMER-SD
31. Anna Serečunová, Mgr., 51
r., učiteľka ZŠ, Michalovce,
Bieloruská 1, KDH

13. Ali Kamberovič, 46 r., živnostník, Michalovce, Okružná 110, SP
14. Milan Kaplan, Mgr., 27 r.,
politológ, Michalovce, J.
Murgaša 3, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
15. Ondrej Kislan, 40 r., technik, Michalovce, Okružná
78, KDH
16. Ivana Mochorovská, PaedDr., 46 r., zamestnankyňa
verejnej správy, Michalovce,
Fr. Kráľa 35, SIEŤ
17. Igor Nack, 26 r., živnostník,
Michalovce, J. Murgaša 14, SZ
18. Martin Nebesník, Mgr., 50
r., učiteľ, Michalovce, Petra
Jilemnického 56, SMER-SD
19. Martin Nedelský, Ing., 30 r.,
informatik, Michalovce, Jana
A. Komenského 24, KDH
20. Sidónia Počatková, Mgr., 44
r., učiteľka, Michalovce, J.
Murgaša 49, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
21. Peter Roman, 40 r., živnostník, Michalovce, Sosnová 9,
SIEŤ

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Komunálne voľby
15.11.2014

od 7.00 – 20.00 hod.

19.
20.
21.

32. Gabriel Timko, 47 r., živnostník – obuvník, Michalovce, Jána Hollého 10, Strana moderného Slovenska
33. Ján Várady, Mgr., 57 r., stredoškolský pedagóg, Michalovce, Užhorodská 29, KDH
34. Miroslav Vataha, 58 r., technik, Michalovce, Leningradská 7, ÚSVIT
Volebný obvod
číslo 3
Vo volebnom obvode č. 3
môžete zakrúžkovať maximálne
5 kandidátov.
Benjamín Bančej, MUDr.,
64 r., lekár, Michalovce, Štefánikova 68, SMER-SD
2. Pavel Benedek, 45 r., SZČO,
Michalovce, J. Murgaša 8, 7
STATOČNÝCH
3. Vladimír Braník, Ing., 45 r.,
ekológ, Michalovce, Gorazda Zvonického 4, SMER-SD
4. Marianna Brecková, 60 r.,
starobná dôchodkyňa, Michalovce, Fr. Kráľa 10, NOVA,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
5. Jozef Cenkner, Mgr., 48 r.,
teológ, Michalovce, J. Murgaša 59, KDH
6. Vladimír Černega, Ing., 37
r., inžinier ekológie, Michalovce, Špitálska 19, KDH
7. Marián Doboš, 52 r., technik,
Michalovce, Okružná 96, SNS
8. Jana Dudášová, 56 r., poštová
doručovateľka, Michalovce,
Jana A. Komenského 6, SNS
9. Ján Ďurovčík, Ing., CSc., 71
r., dôchodca, Michalovce,
Okružná 32, SMER-SD
10. Mirko Gejguš, Ing. Mgr., 49
r., ekonóm, Michalovce, Odbojárov 4, nezávislý kandidát
11. Pavol Hirjak, MUDr., 51 r.,
lekár, Michalovce, J. G. Tajovského 3, SMER-SD
12. Peter Horňák, 50 r., SZČO,
Michalovce, Františka Hečku 1, SIEŤ

22. Ján Smetana, Ing., 44 r.,
technik, Michalovce, Moskovská 6, KDH
23. Rastislav Tomáš, 36 r., šofér,
Michalovce, J. Murgaša 41,
KSS
24. Štefan Tomáš, Ing., 44 r.,
environmentalista, Michalovce, Mik. Aleša 4, NOVA,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
SaS
25. Miroslav Vidovenec, JUDr.,
40 r., advokát, Michalovce,
J. Murgaša 47, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Volebný obvod
číslo 4

1.

Vo volebnom obvode č. 4
môžete zakrúžkovať maximálne
4 kandidátov.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dana Bajusová, 53 r., administratívna pracovníčka,
Michalovce, Hrnčiarska 14,
SIEŤ
Jozef Bobík, Ing., 62 r., technik, Michalovce, Štefana
Moyzesa 14, KDH
Ľudmila Brnová, MUDr., 66
r., lekárka, Michalovce, Štefánikova 48, KDH
František Farkaš, MUDr.,
58 r., lekár, Michalovce, L.
N. Tolstého 8, SMER-SD
Martin Ivančo, MUDr., 49
r., lekár, Michalovce, Gen.
Petrova 13, SIEŤ
Michal Kanca, 20 r., študent,
Michalovce, Remeselnícka
11, SNS
Zuzana Kosárová Černáková, Mgr., 39 r., invalidná
dôchodkyňa,
Michalovce, Odbojárov 10, NOVA,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS,
SaS
Peter Koščo, 36 r., operátor
výroby, Michalovce, Jána
Švermu 1, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

22.
23.
24.

Michal Lešniak, 31 r., kontrolór, Michalovce, Jána
Švermu 11, Strana moderného Slovenska
Milan Lörinc, Ing., 42 r.,
ekonóm, Michalovce, Nábr.
J. M. Hurbana 1, SIEŤ
Ľubomír Lukáč, 27 r., farmaceut, Michalovce, Hrnčiarska 46, Strana moderného Slovenska
Jozef Makohus, MUDr., 56
r., lekár, Michalovce, Tehliarska 33, SMER-SD
Ľubomír Matušovič, 57 r.,
technik, Michalovce, Štefana Moyzesa 9, VZDOR
Silvia Mikušová, 36 r., operátorka výroby, Michalovce,
Severná 18, Strana moderného Slovenska
Patrícius Prada, MUDr., 37
r., lekár, Michalovce, Humenská 1, KDH
Lýdia Sidivárová, RNDr., 49
r., učiteľka, Michalovce, Boženy Nemcovej 11, SMER-SD
Miroslav Surmánek, Mgr.,
34 r., advokát, Michalovce, J.
A. Gagarina 2, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
Ľudmila Svobodová, JUDr.,
53 r., vedúca katastrálneho
odboru, Michalovce, Masarykova 19, SMER-SD
Dušan Varmeďa, Ing., 53 r.,
manažér, Michalovce, Humenská 11, SIEŤ
Michal Vojník, Mgr., 65 r.,
dôchodca, Michalovce, Jonáša Záborského 4, KSS
Peter Zachar, 34 r., operátor
výroby, Michalovce, A. S.
Puškina 7, SNS
František Zitrický, MUDr.,
64 r., lekár, Michalovce, Remeselnícka 14, KDS
Andrej Zúbek, 21 r., masér,
Michalovce, Gen. Petrova
35, SNS
Michal Žofčák, JUDr., 27 r.,
advokátsky koncipient, Michalovce, J. G. Tajovského
1A, nezávislý kandidát
Volebný obvod
číslo 5

Vo volebnom obvode č. 5
môžete zakrúžkovať maximálne
4 kandidátov.
1.

Ľudovít Adam, 55 r., kominár, Michalovce, Školská 3,
nezávislý kandidát
2. Štefan Balog, Mgr., 29 r.,
obchodný reprezentant, Michalovce, Liesková 1, KDH
3. Peter Biganič, Ing., 35 r.,
obchodný reprezentant, Michalovce, Nad Laborcom 6,
nezávislý kandidát
4. Juraj Brecko, Ing., 70 r., živnostník, Michalovce, Nad
Laborcom 38, KSS
5. Tomáš Bubelíny, Bc., 26 r.,
študent VŠ, Michalovce,
Severná 16, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
6. Valér Cibere, Ing., 34 r., stavebný inžinier, Michalovce,
Topoľová 11, SIEŤ
7. Mária Černak, 53 r., nezamestnaná, Michalovce, Tulipánová 5, nezávislá kandidátka
8. Tomáš Doležal, 22 r., asistent poslanca NR SR, Michalovce, Čsl. armády 7,
SMER-SD
9. Ján Fečik, 36 r., technik, Michalovce, Konečná 20, nezávislý kandidát
10. Marta Horňaková, PhDr.,
58 r., štátna zamestnankyňa,
Michalovce, Janka Borodáča 4, SMER-SD

11. Filip Kaľavský, Ing., 32 r.,
predseda neziskového obč.
združenia, Michalovce, Školská 3, NOVA, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SDKÚ-DS, SaS
12. Jaroslav Kapitan, Ing., 53
r., riaditeľ strednej školy,
Michalovce, Tulipánová 1,
SMER-SD
13. Miroslav Karabin, Ing., 46
r., podnikateľ, Michalovce,
Severná 16, NaS-ns
14. Rudolf Klein, 63 r., vedúci
pohrebníctva, Michalovce,
Brezová 3, nezávislý kandidát
15. Jozef Kužma, Bc., 25 r., študent, Michalovce, Narcisová
7, Strana moderného Slovenska
16. Ján Paľovčík, MUDr., 41 r.,
lekár, Michalovce, Margarétová 1, KDH
17. Kamila Paľovčíková, Mgr.,
28 r., právnička, Michalovce, Konečná 1, SIEŤ
18. Ľubomír Pirč, MVDr., 53
r., zootechnik, Michalovce,
Jána Hollého 101, JEDNOTA-ĽSS
19. Igor Polaško, Bc., 46 r., rádiologický laborant, Michalovce, Konečná 7, TIP
20. Peter Poprik, 44 r., SZČO,
Michalovce, Zvončeková 6,
SNS
21. František Prokopovič, 53 r.,
konateľ spoločnosti, Michalovce, Okružná 100, SMERSD
22. Erik Sibal, JUDr. Ing., 30 r.,
manažér, Michalovce, Široká 3, SIEŤ
23. Michal Stríčik, Ing., PhD., 45
r., vysokoškolský učiteľ, Michalovce, Topolianska 13,
nezávislý kandidát
24. Zuzana Synčáková, Ing., 50 r.,
technička, Michalovce, Nad
Laborcom 48, KDH
25. Viliam Tongeľ, Mgr., 45 r.,
učiteľ, Michalovce, Púpavová 2, SIEŤ
26. Michal Varga, 29 r., technik,
Michalovce, Martina Kukučína 25, KDH
27. Martin Vasilišin, 43 r., podnikateľ, Michalovce, Školská
3, SNS
Volebný obvod
číslo 6
Vo volebnom obvode č. 6
môžete zakrúžkovať maximálne
2 kandidátov.
1.

Stanislav Gaľa, Ing., 50 r.,
živnostník, Michalovce, Gorazda Zvonického 18, SNS
2. Jozef Horňák, Ing., 62 r.,
technik, Michalovce, Topolianska 60, MOST - HÍD
3. Vladimír Huňár, Mgr., 27
r., koordinátor, Michalovce,
Kapušianska 11, PRÁVO A
SPRAVODLIVOSŤ
4. Vladimír Kostovčík, MVDr.,
51 r., súkromný podnikateľ
v poľnohospodárstve, Michalovce, Močarianska 105,
SMER-SD
5.		 Jaroslav Kozák, 59 r., informátor, Michalovce, Topolianska 77, nezávislý kandidát
6.		 Viliam Králik, 58 r., technik,
Michalovce, Topolianska 11,
TIP
7.		 Štefan Lipčák, MUDr., 64 r.,
lekár, Michalovce, Martina
Rázusa 2, SMER-SD
8. Klára Mikerová, 28 r., podnikateľka, Michalovce, Leningradská 14, SNS
9. Gabriel Šoltés, Mgr., 26 r.,
advokátsky koncipient, Michalovce, Narcisová 1, TIP


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
pri príležitosti odovzdávania ocenení: Čestného občianstva mesta, Cien
mesta a Cien primátora mesta. Účinkuje: Základná umelecká škola
7. 11. o 17.00.hod., Veľká sála MsKS

Matúš Alexander Magura
Kristina Želinská
Simon Kandráč
Max Dubský

... na Zempliňe tak...
IV. ročník, Účinkujú: Potoki z Nižného Hrabovca, Storožnicki beťare i dzeci z Ukrajini, Viňančan, Štvorlistok, Lučane, Mihaľovski
nevesti i beťare
11. 11. o 17.00.hod., Veľká sála MsKS
Horovov Zemplín 2014
38. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie
13. 11. o 9.00 hod., Malá sála MsKS
Galaprogram pri príležitosti 100. ročnice
Pavla Horova
v ktorom vystúpia žiaci ZŠ Pavla Horova, študenti Gymnázia Pavla
Horova a folklórna skupina Ondavčanka z Bánoviec nad Ondavou
13. 11. o 17.00 hod., Veľká sála MsKS

Výstavy
Ladislav Grossmann – Vítej doma (grafické listy)
3. 11. – 28. 11., Malá galéria MsKS

Program Kina Centrum
1. 11. sobota o 19.30 hod.
FALOŠNÍ POLIŠI
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

2. 11. nedeľa /3D/ o 17.00 hod.
NINJA KORYTNAČKY 3D
akčná komédia
Vstupné 3D: 5 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2014
USA
Český dabing
2. 11. nedeľa o 19.30 hod.

MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
akčný
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
PROJEKT 100 – 2014

2014
USA
České titulky
4. 11. utorok o 19.3 hod.

BIELY BOH
Premiéra
dráma
2014
Vstupné: 3 €
MAĎARSKO/NEMECKO/ŠVÉDSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
České titulky
5. 11. streda o 19.30 hod.
MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
akčný
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

6. – 7. 11. štvrtok, piatok o 19.00 hod.
8. 11. sobota o 19.15 hod.
9. 11. nedeľa o 19.00 hod.
INTERSTELLAR
sci-fi, dráma
Vstupné: 4,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

8. 11. sobota o /3D/ 15.15 hod.
VČIELKA MAJA 3D
animovaný, detský
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Mládeži prístupný

2014
NEMECKO
Slovenský dabing
8. 11. sobota o 17.00 hod.

FAKJÚ PÁN PROFESOR	
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
PROJEKT 100 – 2014

Repríza
2013
NEMECKO
Český dabing

10. 11. pondelok o 19.30 hod.

8 ½ (OTTO E MEZZO)
dramatická komédia
1963
Vstupné: 3 €
TALIANSKO/FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
České titulky
PROJEKT 100 – 2014

12. 11. streda o 19.30 hod.

FRANK
komediálna dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
ÍRSKO/V. BRITÁNIA
České titulky

13. 11. štvrtok o 19.30 hod.
15. – 16. 11. sobota, nedeľa o 19.40 hod.
ŽELEZNÉ SRDCE
akčný, dráma, vojnový
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

do stavu manželského vstúpili...

Deň výživy
Prvé rodičovské združenie
je na ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach má zaužívanú tradíciu,
že dievčatá – servírky ponúkajú
svojich rodičov nejakou zaujímavou špecialitou, čo pripravili
pani kuchárky v školskej jedálni.
Tento rok sme si pripomenuli
Deň výživy témou Ryby a éčka
v potravinách. Prezentovali sme
nové školské receptúry z rýb platné od 1. septembra. Prednáška
v školskom rozhlase, nástenka s
receptúrami a základné informácie o prídavných látkach v potravinách, ktoré poznáme pod
názvom éčka, ochutnávka jedál
v školskej jedálni pre rodičov aj
učiteľov, či prítomných detí aj starých rodičov, bola milým prekva-

pením pre všetkých. Ryby často
nekonzumujeme, aj keď vieme, že
sú zdravé. Ale že sa aj takto netradične a chutne dajú pripraviť, nás
posunulo bližšie k rybe ako surovine v našom jedálničku.
V školskom klube sme k danej téme zorganizovali popoludnie – súťaž v maľovaní najkrajšej
ryby. Mnohé z prác boli ocenené
a vystavené na nástenke. Nasledoval kvíz otázok a odpovedí
o rybách. Každý za správnu odpoveď dostal malú pozornosť.
Na záver nasledovala ochutnávka zdravých výživných ovocných
a zeleninových nápojov smoothie.
Mgr. Ľudmila Bertičová,
Mária Čižmárová

Mysli globálne,
konaj lokálne
V rámci projektu EcoSapiens
in EcoSchool alebo ES in ES žiaci ZŠ Teodora Jozefa Moussona
v Michalovciach v októbri absolvovali niekoľko zaujímavých
výučbových programov zameraných na klimatické zmeny, na
možnosti zmiernenia dopadu
týchto zmien v ich lokalite a v ich
každodennom živote. Lektorkou
výučbových programov bola Ing.
Paulína Urdová z Košíc. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravila
program pod názvom Vodný svet
pod lupou. Žiaci 8. a 9. ročníka
absolvovali exkurziu na vodnú
nádrž Starina spojenú s celodennými aktivitami Voda v krajine.

Všetci účastníci týchto programov mali možnosť zážitkovou
formou priamo v teréne získať
informácie a praktické skúsenosti
o dôležitosti vody pre život v krajine, o činnosti človeka a jej dopade na krajinu a klimatické zmeny.
Projekt je financovaný z grantov
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného
mechanizmu EHP a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a z
grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Vďaka tejto
finančnej podpore všetky aktivity
žiaci absolvujú bezplatne.
ZSTJM

Návraty Pavla Horova
Pod týmto názvom sa 14. októbra konal v spoločenskej sále
Základnej umeleckej školy v Michalovciach seminár pre učiteľov základných a stredných škôl.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Dom Matice slovenskej,
Zemplínska knižnica G. Zvonického a Základná umelecká škola
v Michalovciach. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto
významného rodáka z Bánoviec
nad Ondavou, kde ho poznajú pod
vlastným menom Pavol Horovčák.
Marián Grupač, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS,

vystúpil s prednáškou Básnik Pavol Horov. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej,
literárny historik a spisovateľ
predstavil učiteľom Pavla Horova
v kontexte slovenskej literatúry
20. storočia a Ernest Sirochman,
pedagóg a publicista ukončl seminár prednáškou Knihy Horovovej
storočnice a vďačnosť rodákov.
Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmov Návraty
Pavla Horova (1979), Stretnutie
s básnikom Pavlom Horovom
(1967).
PhDr. Alena Vasiľová

Plenér výtvarníkov
na Morskom oku
ZOS Michalovce
zorganizovalo plenér
výtvarníkov na Morskom
oku.
Účastníci strávili víkend v lone
prekrásnej slnkom zaliatej prírody, hýriacej jesennými farbami.
Dokonalá krása milovníkovi
prírody vyrážala dych. Skutočný
umelecký zážitok.
Toto všetko ešte umocnila
priateľská atmosféra, pohoda.
Večer pri vatre spríjemnili tóny
gitary.

Skvelá spoločnosť ešte viac
podnienila tvorivosť a tak vznikli
zaujímavé diela.
Priateľstvá sa upevnili a nadviazali sa nové. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Veľké poďakovanie za to všetko patrí organizátorom tohto
skvelého podujatia Marianne
Chvastovej, Mgr. Daniele Čičákovej a Jánovi Hlaváčovi. Boli obetavými a výbornými hostiteľmi.
Diela budú vystavené v galérii
ZOS Michalovce.
I. Hrubá

Martin Michlík
a Monika Hakošová
Tomáš Hospodár
a Andrea Mrázová
Tomáš Tomčo
a Mária Tejmlová
Ing. Michal Ďulaj
a Andrea Fúsková
Mgr.art. Peter Králik
a Mgr. Lenka Rosolová
MUDr. Peter Kunč
a Ing. Miroslava Muchová
Ladislav Pavlov
a Bc. Andrea Melniková
Patrik Ďaďovský
a Michaela Halajčíková
Ján Chrastina
a MUDr. Marianna Čeripková
Peter Greško
a Bc. Martina Bajková

Róbert Friga
a Michaela Mansour
Martin Synak
a Ing. Lenka Hurčíková
Mgr. Tomáš Imrich
a MUDr. Stanislava Pingorová

blahoželanie
MÁRIA BARVÍŘOVÁ

Všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu jubileu
70 rokov, veľa lásky, zdravia, šťastia a dní
naplnených radostnými chvíľami v kruhu
blízkych a priateľov. To Ti zo srdca prajú
manžel, deti, vnúčatá a sestry s rodinami.

Bločkománia
Všetky materské a základné
školy pozor! V OC ZEMPLÍN
začala 15. októbra súťaž BLOČKOMÁNIA. Stačí zrealizovať
v ktorejkoľvek prevádzke OC
ZEMPLÍN nákup minimálne
v hodnote 5 € a odovzdať ho vo
svojej triede pani učiteľke. Dôležité je, aby ste do 15. novembra zozbierali čo najviac bločkov a vytvorili najdlhší bloček. Obchodné
centrum následne vyhodnotí súťaž a odmení výhercov v šiestich
kategóriách. Napríklad najlepšia

trieda spomedzi materských škôl
vyhrá nákupnú poukážku do OC
ZEMPLÍN v hodnote 300 €, vďaka ktorej si môže nakúpiť hračky,
športové potreby, jednoducho,
čo bude chcieť. Najlepšia trieda
spomedzi základných škôl vyhrá
výlet do Tropicaria a Oceanária
v Budapešti od CK BOMEX, kde
budú môcť obdivovať podmorský
svet aj jeho najobávanejšieho živočícha – žraloka. Odmenia aj učiteľov a riaditeľov. Ako? Viac info
nájdete na www.oczemplin.sk.

Týždeň programovania
V rámci Európskeho týždňa
programovania (11. – 17. októbra)
pripravili učitelia informatiky pre
žiakov školy dve zaujímavé podujatia. Jedným z nich bol workshop
na tému Tvorba makier v Exceli.
Podujatie odborne viedol doc.
RNDr. Csaba Török, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý žiakom predviedol
možnosti programovania makier.
Na workshope sa zúčastnili dve
skupiny žiakov. Jednu tvorili žiaci
navštevujúci voliteľné predmety so
zameraním na informatiku a prog-

ramovanie. V druhej skupine boli
žiaci z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí
si programovanie makier vyskúšali v rámci blokovej výučby z informatiky. Druhou akciou bola súťaž
Mladý programátor pre žiakov 1.
– 4. ročníka osemročného gymnázia. Žiaci riešili úlohy v jazyku
Imagine a logické úlohy. V súťaži
si zmeralo sily 20 našich nádejných programátorov. V kategórii
Profík bola najúspešnejšia Andrea
Kirnágová a v kategórii Expert
zvíťazil Matúš Baran.

Deti z materskej školy na Ulici S. H. Vajanského v Michalovciach sa
v týchto dňoch tešia z nového náradia na cvičenie, ktoré slúži na rozvoj hrubej motoriky, na upevňovanie základných lokomočných pohybov
a iných pohybových zručností. Cvičebné náradie, ktorým sme obohatili
našu telocvičňu sme zakúpili z finančného príspevku Mesta Michalovce.
MŠ


dva týždne v športe

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

Basketbal
I.BK D – CASS Košice
2. 11., 9.00 hod., 11.00 hod., OHK Východ – kadetky
I.BK D – KAC Košice
9. 11., 9.00 hod., 11.00 hod., OHK Východ – kadeti
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – Juniorbasket Košice
8. 11., 9.00 a 11.00 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – starší žiaci
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
MFK Zemplín – MŠK Rimavská Sobota
8. 11., 13.30 hod., DOXXbet liga muži – 16. kolo
MFK Zemplín „B“ – FK Haniska
2. 11., 10.30 hod., Región Východ III. liga muži – 15. kolo
MFK Zemplín „B“ – ŠK Milénium 2000
9. 11., 10.30 hod., Región Východ III. liga muži – 16. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
MFK Zemplín – FC Nitra
8. 11., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 14. kolo
MFK Zemplín – Vranov nad Topľou
9. 11., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 14. kolo
MFK Zemplín – Vranov nad Topľou
2. 11., 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 13. kolo
MFK Zemplín – OŠK Bziny
1. 11., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 10. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

Florbal
FBK Michalovce – Fbo Florko Košice
9. 11., 9.00 hod., II. liga muži
FBK Michalovce – Gama Košice
9. 11., 13.00 hod., II. liga muži,
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
HK Iuventa – Most
1. 11., 17.30 hod., WHIL žien – 6. kolo
HK Iuventa – Slávia Praha
12. 11., 17.30 hod., WHIL žien – 8. kolo
HK Iuventa jun. – Hlohovec
2. 11., 13.00 hod., I. liga žien – 6. kolo
HK Iuventa – Bytča
1. 11., 15.30 hod., I.LSD – 6. kolo
HK Iuventa – Bytča
1. 11., 14.00 hod., I.LMD – 6. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

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

HK Dukla – HK Spišská Nová Ves
12. 11., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 20. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – MŠKM Trebišov
8. 11., 9.00 a 11.30 hod., Orange I. LSŽ ŠHT 9. – 8. roč. – 10. kolo
HK Mládež – MHK Dolný Kubín
1. 11., 14.00 hod., I. liga dorast – 17. kolo
HK Mládež – MHK Dolný Kubín
2. 11., 10.30 hod., I. liga dorast – 18. kolo
HK Mládež – HK ŠKP Poprad
1. 11., 9.00 – 11.30 hod., Poštová banka I. LMŽ ŠHT, 6. – 7. ročník
– 9. kolo, Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Stolný tenis
ŠKST – ŠKST Humenné “A“
9. 11., 10.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 3. kolo
ŠKST – ŠKST Humenné “B“
9. 11., 15.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 3. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Turistika
Pirnagov vrch
2. 11., 7.30 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Volejbal
VK Michalovce – TU Košice
9. 11., 10.00, 12.00 hod., kadetky – 5. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

navždy sme sa rozlúčili...

PrenAjať PriamyM prenájmom

Anna Miglécová (88)
Ján Artim (69)
Mária Hrabská (71)
Ján Kaplár (62)

za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory, nachádzajúce sa na
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 18. novembra 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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

spomienky
Dňa 30. októbra 2014 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

JURAJ ONDRIK

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
smútiaca rodina

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka
Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
– odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 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 kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– 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. V prípade záujmu zúčastniť sa výberového
konania na viacerých školách, uchádzač musí podať žiadosť vrátane ostatných dokladov pre každú školu zvlášť,
– doklady o vzdelaní (overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja príslušnej materskej školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v rozsahu najviac 3 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 potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 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
12. novembra 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 odosielateľa a označenej: „Výberové
konanie + Materská škola v Michalovciach, Masarykova 30 – neotvárať“.
Poznámka: Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v stanovenej lehote.

malý oznamovateľ

Ľadový hokej
HK Dukla – HK Gladiators Trnava
31. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 17. kolo

spoločenská rubrika

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. Tel.: 0907 970 595
n Predám 2,5-izbový byt v Michalovciach – Stráňany.
Tel.: 0907 618 968
n Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Závadka.
Inžinierske siete sú v dosahu. Výmera pozemku je 2 874 m2,
rozmer 16,5 m x 180 m. Cena 17 900 €. Tel.: 0908 333 821
n Predám prízemný 6-izbový rodinný dom (ZP 212 m2)
na oplotenom 30-árovom pozemku v tichej lokalite obce
Trhovište. RD je k okamžitému obývaniu aj širokým
podnikateľským aktivitám. Cena 26 000 €. Tel.: 0940 794 494
n Dám do prenájmu garáž na Ulici leningradskej.
Tel.: 0917 203 776
n Dám do prenájmu garáž na Ulici konečnej. Tel.: 0949 716 152

Rôzne

n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory,
súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n Lacno predám obývaciu stenu a sedaciu súpravu + 2 ks stolíky.
Tel.: 0905 416 648
n Lacno predám plazmový televízor LG a OVP na náhradné
diely. Tel.: 0905 416 648
n Predám Mitsubishi Lancer, RV 2007, 1,3 l, 140 000 km. Lacno.
Tel.: 0918 449 123

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc
všetkých, čo si rád mal. Za všetky Tvoje trápenia
a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
27. októbra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia

JOZEFA GRANATIRA

spomína manželka a dcéry
Mal nás všetkých rád a chcel veľmi žiť...
Dňa 25. októbra 2014 uplynul 1 rok,
keď nás navždy opustil drahý manžel, otec,
dedko, brat, švagor

ŠTEFAN MIHAĽOV

s láskou spomínajú manželka, dcéra, syn, zať,
vnučka, brat a najbližšia rodina
Dňa 29. októbra uplynulo 10 rokov,
kedy nás opustil otec a dedko

MILAN HUJDIČ

s láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami

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 7. 11. 2014.
Počet bytov: 2
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb
-----------------------------------------------------------------------------------11
Mlynská 3508/9 1. poschodie
E/M
2
3/B
Mlynská 3507/7
prízemie
D/M
1
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008 podmienkach
prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“
a „E“ v Michalovciach

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 7. 11. 2014.
Počet bytov: 1
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb
-----------------------------------------------------------------------------------8
Mlynská 6242/17
prízemie
E
2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

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

Práca

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
b) Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb)
g) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
h) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
i) Ul. krymská č. 7 v Michalovciach (Základná škola)

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

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 18. november 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Služby

n Strechy, www.stavebneprace.info, tel.: 0907 922 100
n Účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie.
www.ekonomickesluzby.eu, tel.: 0915 644 489
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