
V utorok 17. februára sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach na svojom druhom rokovaní. Pripravených mali 
takmer tridsať rokovacích bodov, medzi ktorými bol aj Program 

rozvoja mesta na najbližšie štyri roky, marketingová stratégia a návrhy 
na udelenie titulov Čin roka.

Rokovanie 

zastupiteľstva

Rokovanie zastupiteľstva otvoril 
a viedol primátor mesta Viliam Za-
horčák. 

V úvode rokovania Ing. Jozef Bo-
bík zložil zákonom predpísaný sľub 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, nakoľko v čase ko-
nania ustanovujúceho zastupiteľstva 
v decembri minulého roka sa schôdze 
nemohol zúčastniť z dôvodu iných 
pracovných povinností.

Rokovanie zastupiteľstva pokra-
čovalo schválením správy o prijatých 
uzneseniach mestskej rady, správou 
o plnení uznesení mestského zastu-
piteľstva a informatívnou správou 
o riešení interpelácií poslancov. Plé-
num zobralo na vedomie tiež správy 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky a schválilo aj prvé tohoročné 
rozpočtové opatrenie.

Poslanci na svojom rokovaní 
schválili návrh na vymenovanie riadi-
teľky Zariadenia pre seniorov na Ulici 
Hollého, ktorou sa stala PhDr. Zlatuša 
Popaďaková.

V ďalšom programe pokračovalo 
jednanie prerokovaním a schválením 
Všeobecne záväzného nariadenia 
o podmienkach predaja výrobkov 
na trhových miestach a schválené 
bolo aj VZN o pomenovaní dvoch 

nových okružných križovatiek, kto-
ré pribudli k siedmim okružným 
križovatkám v našom meste. Jed-
ná sa o križovatky ulíc Špitálska 
– Okružná a ulíc Štefánikova – Hu-
menská. Svoje návrhy na názvy no-
vých okružných križovatiek posielali 
obyvatelia mesta prostredníctvom 
web stránky mesta. Poslanci schváli-
li názvy – Okružná križovatka Srdce 
Zemplína (Ul. humenská – Ul. Štefá-
nikova) a Okružná križovatka Južná 
(Ul. špitálska – Ul. okružná). 

Na februárovej schôdzi poslanci 
prerokovali Program rozvoja mes-
ta Michalovce na roky 2015 – 2018. 
Tento materiál je najdôležitejší stra-
tegický dokument pre fungovanie 
mesta na najbližšie 4 roky. Predkladal 
ho primátor mesta Viliam Zahorčák. 
Poslanci v rozprave, do ktorej sa za-
pojili viacerí zákonodorcovia nášho 
mesta doplnili tento materiál. Po dis-
kusii poslanecký zbor Program roz-
voja mesta Michalovce na roky 2015 
– 2018 jednomyseľne schválil.

Ďalším predkladaným materiálom 
bola Marketingová stratégia mesta 
Michalovce. Marketing je čoraz dô-
ležitejšou aktivitou v každej oblasti 
spoločenského života, samosprávu 
nevynímajúc, a je nástrojom k do-

siahnutiu zvýšenia príťažlivosti pre 
obyvateľov ale aj potenciálnych inves-
torov. Prvým krokom Mesta k posil-
neniu marketingu bolo vypracovanie 
tohto strategického materiálu a jeho 
schválenie v zastupiteľstve.

Poslanci sa zaoberali aj riešením 
viacerých protestov prokurátora a vy-
hodnotením kultúrno-osvetovej čin-
nosti Mestského kultúrneho strediska 
Michalovce. Prerokovali tiež správu 
o stave realizácie a príprave projektov 
zo zdrojov EÚ a dotačných politík 
a správu o stave verejného poriadku 
na území mesta.

Rokovanie februárovej schôdze 
pokračovalo návrhmi na udelenie 
titulu Čin roka 2014. O tom, ktorí 
jednotlivci a kolektívy obdržia soš-
ku Michalovského Pegasa, rozhodli 
poslanci a my vám ich predstavíme 
v niektorom z nasledujúcich vydaní 
novín Michalovčan.

Plénum schválilo aj termíny ko-
naní zhromaždení obyvateľov mesta 
a plán rokovaní mestského zastupi-
teľstva, mestskej rady a komisií MsZ. 
Primátor mesta informoval poslancov 
o pripravovanej zmene organizačnej 
štruktúry mestského úradu a záver 
patril interpeláciám a bodu rôzne.

Ing. Iveta Palečková
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Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva 

na one man show

MiROSLAVA 
DONUTiLA

Cestou necestou
25. februára
o 19.00 hod. 

veľká sála MsKS

Denné centrum 
seniorov č. 1 
vás pozýva
na koncert

SpeVáCkej SkUpiNy 
VáNOk 

27. februára o 15. hod. 
v ZLATOM BÝKU

Vstup voľný

Pozývame vás 
na koncert

kATARíNA 
kNeChTOVá

A CigáNSki DiAbLi
28. februára
o 19.00 hod.

Veľká sála MsKS

MUDr. Ľudovít 
Pavlo ostane 

s nami

Dôstojného obradu podfarbeného 
hudobným a speváckym sprievodom uči-
teľov a žiakov Základnej umeleckej školy 
v Michalovciach, za prítomnosti man-
želky nebohého Tatiany Pavlovej, sa zú-
častnili podpredseda Matice slovenskej 
JUDr. Marián Gešper, riaditeľka Domu 
Matice slovenskej v Michalovciach JUDr. 
Mária Kušnírová, primátor mesta Viliam 
Zahorčák, poslanci mestského zastupiteľ-
stva, ale i príbuzní a známi, ktorí svojou 
účasťou vzdali úctu tak významnej osob-
nosti slovenského národa.

Za svoju celoživotnú mnohostrannú 
významnú kultúrnu i politickú aktivitu 
medzi americkými Slovákmi MUDr. Ľ. 
Pavlo dostal v roku 1996 prestížne vyzna-
menanie Ellis Island Medal of Honor, kto-
ré mu slávnostne odovzdal prezident USA. 
Za svoje mimoriadne zásluhy o vznik 
Slovenskej republiky a jej zviditeľnenie 
vo svete dostal aj vysoké slovenské štátne 
vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy, kto-
ré mu v roku 1998 udelil a slávnostne odo-
vzdal prvý prezident SR Michal Kováč. 

V sobotu 14. februára sa 
v rímskokatolíckom kostole 
na Stráňanoch uskutočnila 

zádušná svätá omša 
a následne na cintoríne 

na Kollárovej ulici 
smútočný obrad a uloženie 

urny s pozostatkami 
MUDr. Ľudovíta Pavla, 

Čestného občana mesta 
Michalovce a Čestného 

predsedu Slovenskej ligy 
v Amerike (zomrel 21. 

decembra 2014 v Bratislave).

Odbor školstva, kultúry a športu 
oznamuje rodičom, že zápis detí do ma-
terskej školy pre školský rok 2015/2016 
sa začal 15. februára a končí 15. marca.

Dieťa prijíma do materskej školy ria-
diteľka na základe písomnej žiadosti ro-
diča spolu s potvrdením lekára o zdra-
votnom stave  dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ 
sa prijíma dieťa spravidla  od troch do 
šiestich rokov veku. Prednostne sa pri-
jímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti 
s odloženou a dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou.

Materské školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta: Ul. Fraňa Kráľa 78, Ul. 
školská 5, Ul. Komenského 2, Ul. Masa-
rykova 30, Ul. okružná 19, Ul. leningrad-
ská 1, Ul. Vajanského 5, Ul. J. Švermu 8.

Zápis do 
materskej 
školy

poslanci schválili program rozvoja mesta Michalovce

Zhromaždenia obyvateľov mesta sa uskutočnia podľa jednotlivých volebných 
obvodov v marci, v každom zo šiestich obvodov samostatne vždy o 17.00 hodine. 
Vo volebnom obvode číslo VI. sa zhromaždenia obyvateľov uskutočnia v každej 
časti zvlášť.

Zhromaždenia obyvateľov mesta

Hlavným bodom programu bude 
predstavenie Programu rozvoja mesta 
na roky 2015 – 2018 a diskusia obča-
nov a volených predstaviteľov mesta 
smerujúca k aktuálnym problémom 
mesta a jeho občanov.

Zhromaždení sa zúčastnia poslanci 
zvolení v jednotlivých volebných obvo-
doch, primátor mesta, zástupca primá-

tora mesta, prednosta MsÚ, zástupca 
prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka, 
riaditeľka Služby mesta Michalovce, 
s.r.o., riaditeľka MsKS, riaditeľka TV 
Mistral, riaditeľ TaZS Michalovce, ria-
diteľ Domspráv s.r.o. Michalovce ako 
správca bytového fondu Mesta alebo 
ním poverený konateľ spoločnosti, ná-
čelník Mestskej polície Michalovce, pra-

covníci MsÚ podľa určenia primátorom 
mesta a zapisovateľ volebného obvodu.

Zároveň budú prizvaní aj zástup-
covia OSBD Michalovce, Východo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. Michalovce, prevádzkovateľ MAD, 
zástupca KSK – odbor dopravy a pre-
vádzkovateľ prímestskej autobusovej 
dopravy – Arriva Michalovce, a.s.

Dátum Volebný obVoD miestnosť

10. 3. I. Centrum MsKS – malá zasadačka

11. 3. II. Východ III. ZŠ, Moskovská ulica

12. 3. III. Juh IV. ZŠ, Komenského ulica 

13. 3. IV. Západ, Sever I. ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 

16. 3. V. Stráňany SOŠT, Partizánska ulica 

17. 3. VI. Močarianska Kultúrno-spoločenský dom (bývalá MŠ), Ulica A. Šándora

18. 3. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska ulica 

19. 3. VI. Topolianska TOPO-life, Topolianska ulica

Pozývame vás 7. marca 2015 o 11.00 
hod zabehnúť si 2,80 km dlhú trať. 
Štart je od Gymnázia P. Horova (zadný 
vchod) po Ul. P. O. Hviezdoslava sme-
rom ku Hrádku a späť ku GPH. Prihlá-
siť sa môžete online tu: http://jarnybeh.
podvihorlatskymaraton.sk/trasa.html, 
alebo priamo pred behom. V deň behu 
je prezentácia možná už od 9. 00 hod. 
vo vestibule GPH. Každý bežec uhrádza  
pri prezentácii symbolické štartovné 2 € 
a po dobehnutí získa účastnícku medai-
lu. Informácie: Mgr. Lívia Kalaninová č. 
t.: 0917 650 912.

jarný beh 
Michalovčanov
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Ako každý rok, i v tomto roku pripravuje Mesto cenové výmery 
za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Podľa doteraz plat-
ného zákona je každý občan tvorcom komunálneho odpadu a Mesto 
mu musí vystaviť výmer za uvedenú službu. 

V oblasti rodinných domov je tvorca odpadu jednoznačne iden-
tifikovateľný, lebo „kuka“ nádobu má vo svojom dvore. Tu je možné 
aj separáciu odpadu presne zdokumentovať. Jednotlivé vyseparované 
komponenty je ľahké skontrolovať. 

Iná situácia je v oblasti bytových domov. Určite ste si mohli všim-
núť, že cez víkend alebo ráno a večer, zastane pri bytovom dome 
osobné alebo nákladne auto. Šofér vyberie z auta rôzne veľké vrece 
s odpadom, podíde ku kontajneru a jednoducho sa ho vhodením do 
kontajnera zbaví. Je to síce lepšie, ako keby ho vyhodil niekde pri ces-
te, lebo tak sa aspoň dostane na skládku komunálneho odpadu. 

Zmení sa ale situácia po prijatí nového zákona o komunálnom 
odpade, ktorá príde do parlamentu a čoskoro nadobudne účinnosť. 
Poplatky za komunálny odpad sa budú počítať od množstva komu-
nálneho odpadu, ktorý vytvorí príslušný bytový dom. 

Doteraz bola cena vypočítaná podľa množstva vytvoreného komu-
nálneho odpadu za kalendárny rok v meste a rozpočítaná na všetkých 
občanov mesta. Od nového zákona sa cena vypočíta pre každý bytový 
dom samostatne, podľa množstva vytvoreného odpadu za posledný 
kalendárny rok. 

Podobne je to aj so separáciou odpadu. V bytových domoch to bolo 
založené na uvedomelosti a kontajnery sa nachádzali voľne prístupné 
v blízkosti bytových domov. Podľa nových pravidiel sa cena za komu-
nálny odpad bude znižovať podľa množstva vyseparovaných zložiek. 

Bude záležať na schopnosti jednotlivých vlastníkov bytov v byto-
vých domoch. Ich aktivita a schopnosť nájsť spôsob ochrany nádob 
na komunálny odpad a na separované komponenty. Pri nastavení 
optimálnych platieb za vytvorený komunálny odpad a vyseparované 
komponenty bude zodpovedné spoločenstvo bytového domu. 

Mesto v tejto povinnosti môže byť nápomocné. Organizovať túto 
činnosť bude ale na pleciach občanov. Aj táto relatívne spravodlivej-
šia organizácia nakladania s komunálnym odpadom bude vyžadovať 
trpezlivé kroky v jeho realizácii. Len jej zvládnutie povedie k lepšiemu 
stavu životného prostredia a väčšiemu poriadku v našom okolí. 

Som presvedčený, že nové prístupy zvládneme a cieľ skvalitnenia ži-
vota v meste pochopí čo najväčšie množstvo občanov mesta. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Komunálny oDpaD

pobačeňe Miža z varoša

 2. 2.  rokovanie s vedením KSK
 3. 2.  rokovanie MsR
 5. 2.  stretnutie so starostami obcí
 9. 2.  zasadnutie predstavenstva VVS, a. s. Košice
 12. 2.  rokovanie predsedov komisií zastupiteľstva KSK 
 13. 2. porada primátora
 16. 2.  zastupiteľstvo KSK
 17. 2.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 19. – 23. 2.  služobná cesta do Vila-real, Španielsko

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Chov pre radosť

Hostia: Mgr. Michal VOJNÍK, chovateľ exotického vtáctva
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Z rokovania mestského zastupiteľstva zo 17. �. �015

denne o 14.00 hod. 

Každi, chto še prejdze pres jardu, še pristavi na jednim mejsce. 
Dluhe roki še tam objavuju najsmutnejše oznameňa o tim, chto odišol 
zos toho šveta. Dakedi tam naraz stoji vecej ľudzi. Kec tam oznameňe 
o dakim znamim u mesce, abo mladim, stoja tam šori. Najvecej ozna-
meňi še tam dostava u marcu. Marec, poberaj še starec. No od novoho 
roka jak kebi tam bulo treba dac i druhu tablu. Tota perša, jak kebi 
bula furt polna. Išče aňi marec ňeprišol a ňebulo dňa, žebi tam ňe-
pribudľi novo meno, abo fotki. Jak kebi tota vojna na Ukrajiňe košila 
i u nas. Abo še prejavuju uspechi našoho modernoho špitaľskoho ľi-
čeňa. Ňeznam, co še stalo, no stari cinter jagbač u takim tempe skoro 
skonči. Išče že na novim cinteru doteraz ňemušel buc ňichto chovani. 
Merkujce na sebe, mojo drahi rodaci, bo tota z Baumaxu še toho roku 
bars rozbehla.

Vaš Mižo z varoša

Petície a referendá
V týchto dňoch ešte prebie-

hajú diskusie o neúspešnom 
referende zo 7. februára. Rôzni 
odborníci a politológovia hľa-
dajú vinníkov resp. príčiny ne-
úspechu referenda. Debatuje sa 
o zmene podmienok referenda, 
napr. aj o zmene výšky hranice 
pre úspešnosť referenda a o poč-
te podpisov v petícii za vypísanie 
referenda. 

Na Slovensku je petičné prá-
vo jedným z prostriedkov, pros-
tredníctvom ktorých dochádza 
k účasti občanov na správe vecí 
verejných. Bola to však iba náho-
da, že v čase vrcholiacej referen-
dovej kampane prebiehalo v Ná-
rodnej rade rokovanie o novele 
Zákona č. 85/1990 Zb. o petič-
nom práve. Novela zákona bola 
schválená 28. januára a účinná 
bude od 1. septembra 2015. 
Za nové v novele považujem po-
vinnosť ustanoviť pri každej pe-
tícii „zástupcu“, ktorý zastupuje 
osoby, podávajúce petíciu, v sty-
ku s orgánmi verejnej správy, 
napr. Národnej rady, kraja, mes-
ta. Za významný prínos novely 
považujem možnosť podporiť 
petíciu v elektronickej podobe. 
Pretože v rámci projektu elektro-
nizácie verejnej správy dlhodobo 
prebieha proces rozširovania ko-
munikácie občanov a podnika-
teľských subjektov elektronickou 
cestou. Odporúčam, aby ste si pri 
vybavovaní nového občianskeho 

preukazu zabezpečili aj tzv. elek-
tronický podpis. Elektronický 
podpis sa dá využiť nielen pri 
podpore petície.

Národná rada je „živý orga-
nizmus“, čo znamená, že v nej 
z času na čas dochádza k zme-
nám. Poslanci sa po voľbách 
združujú do poslaneckých klu-
bov. S plynúcim časom niektoré 
kluby zanikajú a naopak, niekto-
ré kluby sa rozširujú. Na základe 
výsledkov volieb v roku 2012 
vznikol o.i. aj poslanecký klub 
strany SaS. Neskôr počet členov 
klubu klesol pod osem, takže 
klub zanikol. V januári sa našla 
nová osmička poslancov, ale Ná-
rodná rada takýto spôsob vzniku 
poslaneckého klubu neschválila. 
Práve počas uvedeného hlasova-
nia došlo ku kurióznej situácii, 
keď podľa výpisu z hlasovacie-
ho zariadenia podpredsedníčka 
parlamentu p. Laššáková hla-
sovala za predsedu parlamentu 
p. Pellegríniho. (Mimochodom 
familiárne oslovenie predsedu 
parlamentu je Pele.) Niektorí po-
slanci v tom videli obdobu hlaso-
vania p. Radičovej v roku 2009, 
na základe ktorého sa vzdala po-
slaneckého mandátu. Následná 
kontrola hlasovacieho zariadenia 
jednoznačne preukázala poruchu 
hlasovacej jednotky predsedu 
Národnej rady, takže nakoniec sa 
žiadny škandál nekonal.

Jozef Bobík

Informačný deň na 
PHF v Michalovciach

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť 
ako stokrát počuť. V tomto duchu 
sa 5. februára 2015 niesol Infor-
mačný deň na michalovskom 
pedagogickom pracovisku Pod-
nikovohospodárskej fakulty Eko-
nomickej univerzity v Bratislave 
so sídlom v Košiciach za prítom-
nosti novej dekanky fakulty doc. 
RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. 
a prodekana pre vzdelávanie Ing. 
Pavla Andrejovského, PhD.

Príležitosť na vlastné oči vidieť 
priestory, v ktorých už dvadsaťjeden 
rokov úspešne získavajú vedomosti 
budúci ekonómovia z nášho regió-
nu, využilo množstvo ľudí. .

Potenciálni uchádzači o štúdium 
získali všetky relevantné informácie 
o možnostiach štúdia na fakulte a jej 
pedagogickom pracovisku v Mi-
chalovciach, ktoré poskytuje totož-
nú úroveň vzdelania ako materská 
fakulta v Košiciach. Rodičia uchá-
dzačov o vzdelanie na pedagogic-
kom pracovisku ocenia skutočnosť, 

že v Michalovciach je možné získať 
tak bakalársky ako aj inžiniersky ti-
tul v akreditovaných odboroch for-
mou denného aj externého štúdia 
s tým, že svoje ratolesti nemusia po-
sielať s oveľa vyššími finančnými ná-
kladmi za vzdelaním do Bratislavy, 
Košíc, či iných vzdialených miest.

Pozornosť bola venovaná aj in-
formácii o prípravných kurzoch na 
prijímacie konanie. Ponuka kurzov 
je zverejnená na stránke fakulty 
www.euke.sk/Pedagogické praco-
visko Michalovce/Aktuality.

Prihlášku na 1. stupeň štúdia 
v študijnom programe Ekonomika 
a manažment podniku je možné 
podať do 31. marca 2015, na 2. stu-
peň štúdia v študijnom programe 
Finančné riadenie podniku do 15. 
4. 2015. Podrobnejšie informácie 
o prijímacom konaní, nájdete v Zá-
sadách prijímacieho konania, ktoré 
sú zverejnené na stránke fakulty 
www.euke.sk/Štúdium/Prijímacie 
konanie.                                     phf mi

Novodobí šmejdi

ViDeO SúťAž 
pRe MLADýCh 
ľUDí 
EK spustila novú video 
súťaž pre mladých ľudí 
vo veku od 13 – 15 rokov 
na tému Čo pre teba 
znamená zjednotená 
Európa? 

http://ec.europa.eu/
enlargement/news_corner/
video_competition/index_
en.htm

Ukáž svoju kreativitu a vyhraj 
výlet do Bruselu!

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 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 (bývalé Stredisko služieb škole),
i)  Ul. športová v Michalovciach (Zimný štadión), 
j)  Ul. krymská č. 5 v Michalovciach (Základná škola). 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 9. marec 2015 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 357, zo dňa 25.2.2014 a č. 383, zo dňa 17.6.2014,

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja):
a) novovytvorené pozemky, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 
1783/7 o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 
1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, kto-
ré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012,

b) pozemok, v k.ú. Stráňany, C-KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výme-
re 278 m2 a novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 768/8 o výmere 
65 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-13/2014, 
zo dňa 21. 3. 2014,

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnopráv-
na lehote, 9. marca 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. 
tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Na snímke pri katedre nová dekanka Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

Na skle maľované
Začiatkom februára sa 
členovia MsO JDS Michalovce 
zúčastnili divadelného 
predstavenia v Košiciach.

Voľný čas pred predstavením 
sa nedal využiť na prechádzku 
po historickom centre Košíc pre 
nepriazeň počasia a silný vietor. 
Preto seniori navštívili obchodné 
centrá a cukráreň AIDA, kde sa 

zohriali pri káve a pochutnali si 
na vynikajúcich zákuskoch.

Na Malej scéne v Košiciach 
sledovali večer slávny muzikál Na 
skle maľované. Autormi sú Kata-
rzyna Gärtnerová a Enest Bryll. 
Je to jedna z najhranejších hier na 
Slovensku, ktorá zobrazuje život ľu-
dového hrdinu – zbojníka Jánošíka. 
Podmanivá hudba, vtipné situácie 
a herecký kumšt si seniorov získali.

Anna Peterčíková

– Ujo, ste dôchodca?
– Áno.
– Mal som ten tovar odovzdať 

na Ukrajine, ale radšej to dám 
našim ľuďom.

– Dáva mi do rúk holiaci 
strojček.

– No ale ho schovajte, lebo ľu-
dia sú strašne závistliví.

– Ukryl som ho pod kabát. 
Poďakoval som sa a šiel preč. Za-
stavil ma a hovorí:

– Viete, ale mám aj pekné ho-
dinky.

– A už mi ich aj dával do ruky.
– Ale ja hodinky nepotrebujem.
– Dajte mi peniaze na cestu domov.
– Požadovanú sumu som pri 

sebe nemal, tak som mu nič ne-
dal. Šiel som preč.

– Zastavil ma.
– No keď si nekúpite hodinky, 

tak mi dajte späť holiaci strojček. 
Čakal, že otvorím peňažen-

ku a dám mu peniaze. Ale mňa 
neoblafol. Vrátil som mu holiaci 
strojček a boli sme si kvit!

J.G. 
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VítAME MEDZI NAMI NAšICH NAJMENšíCH...

Zuzana Kolesárová

Karolína Melody Kovtunová

Pavol Soták

Simona Šemnická

Samanta Kovaľová

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO StAVU MANŽELSKéHO VStÚPILI...

Radovan Pasuľka 
a Radoslava Piptová

Keď záľuba teší 
V mesiaci marec je v prvej po-

lovici mesiaca v galérii mestského 
kultúrneho strediska plánovaná 
výstava Ľudmily Tokárovej a Jan-
ky Mochorovskej. Ľudmila To-
kárová pochádza z Vinného, ale 
nie je Michalovčanom neznáma. 
Poznajú jej ručnú prácu – maľba 
na hodváb, sklo, prácu so stude-
ným porcelánom, čo sú šperky 
a drobné úžitkové predmety. Tie 
sú súčasťou “výbavy” mnohých 

dievčat a žien. Ľudmila Tokáro-
vá už vyskúšala mnohé techniky, 
ktoré svedčia o jej tvorivosti a ná-
padoch. Využíva tak každú voľnú 
chvíľu, aby potešila tých, ktorí 
žijú v jej blízkosti. Nechce si svoj 
talent nechať iba pre seba. Ak sa 
chcete inšpirovať, budete v pries-
toroch galérie vítaní do 13. mar-
ca. Súčasťou tejto expozície budú 
šperky fy PRECIOSA.

PaedDr. Ivana Mochorovská

blahoželanie
Dňa 20. 2. 2015 sa dožíva krásneho životného 
jubilea 70 rokov naša milovaná mama, 
babička a prababička 

ANNA BREJDOVÁ
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme a do ďalších 
rokov prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania. 
Dcéry Jana a Anna s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.

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 a na základe Uznesení 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24.4.2012, č. 189, zo dňa 4.9.2012, 
č. 309, zo dňa 3.9.2013, 383, zo dňa 17.6.2014 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta michalovce:
a) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele 
p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku 
p.C-KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o vý-
mere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.

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

C) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masarykovej 
súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532, 
o  výmere 1 981 m2, č. 2533, o výmere 543 m2, č. 2534, o 785 m2, ktoré sú 
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,

D) novovytvorených a novourčených pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce 
(plochy v areáli autoškoly na Ul. okružnej):

p.č. 3937/4 o výmere 850 m2,

p.č. 3937/1 o výmere 1409 m2,

ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 40122662-06/2014, zo dňa 
4. 2. 2014, a pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce:

pozemku p.č. 3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy

pozemku p.č. 3936/4 o výmere 272 m2, ostatné plochy

pozemku p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy

pozemku p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy

pozemku p.č. 3936/8 o výmere 240 m2, ostatné plochy

pozemku p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria

pozemku p.č. 3939 o výmere 1175 m2, ostatné plochy,

e) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele 
p.č. 4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. 
(dielňa), postavenej na parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica), postavenej na parcele p.č. 4951, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), po-
stavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na par-
cele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. 
(dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 
p.C-KN č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, ve-
denom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4952, zast. plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 
p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, ve-
denom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozem-
ku p.C-KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, 
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami 
a oplotením areálu

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 9. marca 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Úprimné poďakovanie chceme vysloviť pani Magdalene Vanšovskej, 
bývalej kostolníčke rímskokatolíckeho Kostola narodenia Panny Márie 
v Michalovciach. Ďakujeme vám za dlhoročnú obetavú prácu. Za ľud-
skosť a lásku. Za vzácnu trpezlivosť, ktorú ste nám farníkom bez ohľadu 
na čas odovzdávali. V zdraví s vnútorným pokojom nech vás Pán požeh-
ná za vašu neoceniteľnú službu ešte dlhé roky. Ďakujú a milosti vyprosu-
jú veriaci farnosti z Kostola narodenia Panny Márie v Michalovciach.

Spoznávame svoj región
Každý človek by mal 
poznať svoje najbližšie 
okolie – svoj región. 
Položme si ruku na srdce. 
Je to naozaj tak? Máme 
záujem? 

Na druhej strane často osta-
neme prekvapení, keď sa dozvie-
me o prírodnej či kultúrnej zau-
jímavosti z nášho okolia, o ktorej 
sme nemali ani tušenie.

Toto bol jeden z dôvodov, 
prečo sme v našej Základnej 
škole na Švermovej ulici prijali 
ponuku študentiek 2.C SOŠOaS, 

odboru manažment regionálne-
ho cestovného ruchu s vyučujú-
cou Ing. Jolanou Šütőovou. Ich 
projekt KomPrax – Spoznávanie 
regiónu Zemplín sa u žiakov 
4.B a 4.C stretol s pozitívnym 
ohlasom. Zaujala ich zaujímavá 
prezentácia, praktické činnosti 
aj spoločenská hra, vytvorená 
na tento účel. Spolu so študent-
kami si žiaci zopakovali vedo-
mosti o našom regióne a rozšírili 
poznatky o miestach, ktoré sa 
oplatí vidieť. V závere podujatia 
študentky vyjadrili radosť z ve-
domostí našich štvrtákov.

M. Tóthová

Prezentácia boccie 
V stredu 21. januára sa 
v Združení pre duševné 
zdravie Integra, o. z. 
uskutočnila prezentácia 
športu boccia.

Prezentácia začala audiovizu-
álnym výkladom o základných 
pravidlách boccie a situácii v tom-
to športe na Slovensku a pokračo-
vala praktickou ukážkou. Najprv 
si hru vyskúšali klienti, potom 
hrali klienti proti personálu hru 
v pároch – dvaja proti dvom. Hry 
sa zúčastňovali aj diváci spontán-
nym povzbudzovaním hráčov.

V Združení pre duševné zdravie 
Integra, o.z. v Michalovciach pano-
vala veselá nálada. Možno aj preto, 
že v spoločenskej miestnosti by sa 

už nenašlo ani miesto navyše – pre-
zentácie boccie sa zúčastnilo odha-
dom viac ako 20 ľudí, ako klientov, 
tak aj personálu o.z. Integra.

Klientov o.z. Integra boccia 
zaujala. Občianske združenie In-
tegra plánuje zapožičanie základ-
nej výbavy na túto hru, aby mohli 
bocciu trénovať vo svojich pries-
toroch. Veríme, že tento krok po-
vedie k obohateniu klientov tohto 
zariadenia a umožní im v bu-
dúcnosti zúčastňovať sa turnajov 
v integrovanej boccii vo svojom 
okolí, alebo kdekoľvek v rámci 
Slovenska, či aj v zahraničí. Dú-
fame, že rehabilitačný aspekt boc-
cie pomôže ľuďom s duševným 
ochorením lepšie sa vysporiadať 
so svojím hendikepom.

Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 357, zo dňa 25.2.2014 a č. 383, zo dňa 17.6.2014,  

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja):
a) novovytvorené pozemky, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 
o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 
o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli urče-
ním Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
b) pozemok, v k.ú. Stráňany, C-KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 
m2 a novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 768/8 o výmere 65 m2, ktorý 
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-13/2014, zo dňa 21. 3. 2014,
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnopráv-
na lehote, 9. marca 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na 
č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Mestské kultúrne stredisko
ONe MAN ShOw MiROSLAVA DONUTiLA 
v novom predstavení „Cestou necestou“
25. 2. 2015 o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

Výstavy
ZUZANA SOTákOVá – pRieSTOROVá iNšTALáCiA
do 27. 2. 2015, malá galéria MsKS

program kina Centrum
20. 2. piatok o 19.30 hod. 
21. 2. sobota o 17.45 hod.

kiNgSMAN: TAjNá SLUžbA 
akčná komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

21. – 22. 2. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
23. 2. pondelok (2D) o 17.30 hod.

CiLiLiNg A ZVeR-NeZVeR 
animovaný, dobrodružný, rodinný 2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

21. – 22. 2. sobota, nedeľa o 20.00 hod. 

AMeRiCký OSTReľOVAČ 
dráma 2014
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

22. 2. nedeľa o 18.00 hod. 
23. 2. pondelok o 19.30 hod. 

big eyeS 
životopisný 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € UK/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

24. 2. utorok o 17.00 hod.

pADDiNgTON Repríza
rodinný 2014
Vstupné: 3 €  V. BRITÁNIA/FRANCÚZSKO/KANADA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

24. 2. utorok o 19.30 hod.

žeNA V ČieRNOM 2: ANjeL SMRTi Premiéra
horor, thriller 2014
Vstupné: 3,50 € UK
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

26. 2. štvrtok (3D) o 17.00 hod.

TUČNiAky Z MADAgASkARU Repríza
animovaná rodina komédia 2014
Vstupné: 4,50 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

26. 2. štvrtok o 19.00 hod. 
27. 2. piatok o 19.30 hod.
1. 3. nedeľa o 19.30 hod. 

FOCUS
krimi, komédia 2015
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

26. 2. štvrtok o 20.45 hod. 
27. 2. piatok o 21.30 hod.

ghOUL
thriller, horor 2015
Vstupné: 4 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

27. 2. piatok (3D) o 15.30 hod.
1. 3. nedeľa (2D) o 15.30 hod.

SpONgebOb VO FiLMe: hUbkA NA SUChU 
animovaná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 € 2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

27. 2. piatok o 17.15 hod. 
1. 3. nedeľa o 17.15 hod.

TeÓRiA VšeTkÉhO 
životopisný, dráma 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

3. – 4. 3. utorok, streda o 19.30 hod.
6. 3. piatok o 21.30 hod. 

pÄťDeSiAT ODTieŇOV SiVej  Repríza
erotický 2015
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov Slovenské titulky 

5. 3. štvrtok o 19.30 hod.
7. 3. sobota o 20.00 hod.
8. 3. nedeľa o 18.40 hod.

CeSTA NáDeje
dobrodružný, historický, romantický 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  AUSTRÁLIA/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 
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dva týždne v športe spoločenská rubrika

poďakovania
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás dňa 28. januára 2015 vo veku 86 rokov 
navždy opustil 

Ing. JOZEF MAKOHUS
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

spomienky
Dňa 12. februára 2015 uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustil vzácny človek, 
milovaný manžel a otec 

Mgr. JOZEF SALOŇ
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

spomína manželka, dcéra s rodinou 
a ostatní príbuzní

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám alebo prenajmem kompletne zrekonštruovanú 

budovu firmy s pozemkom a kancelárskymi priestormi 
na Ulici stavbárov č. 3 v Michalovciach. Objekt je napojený 
na inžinierske siete. Celý objekt je zabezpečený alarmom 
a kamerovým systémom. Celková rozloha areálu je 1 812 m2, 
zastavaná časť 590 m2. Tel.: 0904 433 237

n	Predám pozemok v Michalovciach pri ceste E-50 medzi 
Michalovcami a Močarianskou ulicou, parcela vedená ako orná 
pôda o rozlohe 4 563 m2. Cena: 15 €/m2. Tel.: 0904 433 237

n	Predám alebo prenajmem poschodový rodinný dom v obci 
Bánovce nad Ondavou. Dom je podpivničený, izolovaný, 
zateplený, brány s elektrickým ovládaním. Tel.: 0904 433 237

n	Prenajmem garáž – novostavbu na Ulici leningradskej.  
Tel.: 0917 203 776

n	Kúpim menší 2-izbový, resp. väčší 1-izbový byt. Podmienky: 
bezbariérová dostupnosť, balkón, prízemie vylúčené.  
Tel.: 0904 794 494

n	Predám garáž na Ulici Kuzmányho v Michalovciach. Cena 
dohodou. Tel.: 0948 601 432

n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach, Ulica okružná, 

bytovka H2. Tel.: 0949 716 152 
n	Kúpim stavebný pozemok v Michalovciach a blízkom okolí,  

cca 1 000 m2 a viac, najlepšie Ulica vrbovecká. Tel.: 0905 985 262
n	Dám do prenájmu 50 m2 v centre Michalovce obchodné 

priestory alebo celú obchodnú budovu 3 x 50 m2, pri novej 
tržnici. Tel.: 0918 360 300

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n	Predám Mitsubishi Lanzer – 1,3 b, r. v. 2007. Tel.: 0918 449 123
n	Predám novinový stánok na Humenskej ceste 

v Michalovciach. Tel.: 0915 213 626
n	Kúpim Škodu Felícia. Tel.: 0905 224 993
n	Butik Malý Raj ponúka ZARA, PIMKIE, JACK JONES, VERO 

MODA, DESIGUAL, GAP, H&M, CONVERSE, NIKE a ďalšie 
v super outletových cenách v centre Michaloviec, v uličke 
vedľa OC DoDo, Pasáž č. 8. Facebook Malý Raj – MI 

Služby
n	Ponúkame vedenie účtovníctva – jednoduchého účtovníctva, 

podvojného účtovníctva, mzdy a vypracovanie daňových 
priznaní. Tel.: 0918 925 126

n	Čistiareň peria ponúka svoje služby - čistenie peria, výrobu 
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735

malý oznamovateľ

Kto v srdci žije, neumiera.
Dňa 26. februára uplynie rok, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko a švagor

PETER MARTINEK
Nikdy nezabudnú a s láskou spomínajú 
manželka Tatiana, dcéra Katarína, 
vnuk Alan, syn Peter a švagriná Anna

Dňa 17. februára uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec a dedko

Ing. JÁN SAXUN
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku. 
s láskou spomína manželka a deti s rodinami

Dňa 20. februára uplynie rok, 
čo nás opustila 

BOŽENA KOVAĽANOVÁ
Kto ju poznal, spomenie si, 
kto ju mal rád, nezabudne.
smútiaca rodina

Dňa 17. februára 2015 uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustila 

drahá mamička, babička

MÁRIA BODNÁROVÁ
s láskou v srdci spomínajú 

dcéry s rodinami

Dňa 24. februára 2015 uplynie 1 rok, 
čo nás nečakane predišiel do večnosti 
milovaný manžel, otec a dedko 
MUDr. JURAJ SNINSKÝ
S láskou spomínajú manželka Mária, synovia 
Juraj a Marián s rodinami. 
S úctou spomínajú spolupracovníci Zubnej 
polikliniky Michalovce a pacienti

Dňa 15. februára 2015 uplynulo 10 rokov 
od smrti otecka, dedka a pradedka 

JÁNA PÁLENÍKA
Otecko a dedko, stále žiješ v našich srdciach.

s láskou a úctou spomínajú dcéry 
Mária, Anna a syn Ján 

s rodinami

Vyhasli jej oči, onemeli ústa, zavrela sa kniha 
jej života. Dňa 4. februára uplynulo 5 rokov, 
keď sme sa navždy rozlúčili s 

ANNOU HARMANOVOU
rod. Povecovou
Tichú spomienku láskavej žene a mamičke 
venujú manžel Milan, deti Iveta a Mimo s rodinami

pLAVáReŇ pRe VeRejNOSť (PLATí ceLÝ feBrUár)
Utorok    14.00 – 16.00 hod.
Streda 14.00 – 16.00 hod., 19.00 – 20.00 hod.
Štvrtok 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.   
Piatok 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.  
Sobota 12.00 – 13.00 hod. (držitelia Senior karty) 
 13.00 – 19.00 hod.  
Nedeľa 10.00 – 17.00 hod.      
VeRejNÉ kORČUľOVANie NA ZiMNOM šTADiÓNe
22. február 17.00 – 19.00 hod.
1. marec 16.00 – 18.00 hod.

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, známym, zástupcom Mesta 
Michalovce a Matice slovenskej, bývalým spolupracovníkom za kvetinové dary, 
prejavy sústrasti, pomoc a účasť na poslednej rozlúčke s mojím manželom 

MUDr. ĽUDOVÍTOM PAVLOM 
ktorý nás navždy opustil 21. decembra 2014 vo veku 89 rokov. Ďakujem 
za dôstojnú rozlúčku aj kňazovi rímskokatolíckeho kostola v Michalovciach ThLic. 
Michalovi Muchovi a speváckemu zboru Magnólia. Manželka Tatiana Pavlová

basketbal
i.bk D MiChALOVCe – CASOViA kOšiCe 
21. 2., 16.00 hod., II. basketbalová liga Východ – ženy 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.bk MiChALOVCe – SpišSká NOVá VeS
21. 2., 10.00 a 11.40 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – žiaci 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

bridž
kARpATSký pOháR
28. 2. – 1. 3., 9.00 hod, medzinárodný turnaj
Info: Gabriel Hinďoš, tel.: 0903 632 126

Florbal
O pOháR pRiMáTORA MeSTA
Mestská florbalová liga mužov
FBK Shadows – FBK Michalovce, Fann Sport – FBK V. Kapušany,
FBK Michalovce – Mladá Matica
3. 3., 17.40 – 18.50 hod., IV. ročník – 7. kolo
FBK Shadows – Mladá Matica
5. 3., 17.40 hod., IV. ročník – 8. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

hádzaná
hk iUVeNTA – pORUbA
21. 2., 17.30 hod., WHIL žien – 16. kolo

hk iUVeNTA jUN. – báNOVCe 
1. 3., 17.00 hod., I. liga žien – 15. kolo

hk iUVeNTA – pARTiZáNSke 
1. 3., 15.00 hod., I.LSD – 15. kolo

hk iUVeNTA – pARTiZáNSke 
1. 3., 13.00 hod., I.LMD – 15. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
ZeMpLíNSkA AMATÉRSkA hOkejOVá LigA 
HK Vlci Slanec – HKM Snina 21. 2., 17.45 hod.
HK 87 Stropkov – HC Parchovany 21. 2., 19.00 hod.
HC Parchovany – HC Zakarpatské Medvede 28. 2., 17.45 hod.
HKM Snina – HK 87 Stropkov  28. 2., 19.00 hod.
15. – 16. kolo, Info: Ondrej Ridos, tel.: 0915 172 137

Softtenis
O pOháR pRiMáTORA MeSTA
Mestská softtenisová liga mužov
3. – 6. 3., 17.00 hod., I. liga – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
škST“C“ – TTC VOjANy TigeRS“b“ 
21. 2., 17.00 hod., IV. liga mužov Zemplínsko – Košická – 16. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

šach
šk ZeMpLíN – MARgeCANy OSk eLTRA
28. 2., 9.00 hod., I. liga družstiev Východ – 8. kolo

šk ZeMpLíN – kežMAROk MSk
1. 3., 9.00 hod., I. liga družstiev Východ – 9. kolo

šk ZeMpLíN b – kOšiCe Tj DyNAMO
22. 2., 9.00 hod., III. liga družstiev Východ – 11. kolo

šk ZeMpLíN jUN. – šk ZeMpLíN b
1. 3., 9.00 hod., III. liga družstiev Východ – 12. kolo
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0905 623 209

Turistika 
kRiVOšTiANkA – jASeNOVSký hRAD 
22. 2., 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Volejbal
O pOháR pRiMáTORA MeSTA
Mestská volejbalová liga dospelých
3. 3., 17.30 hod. – VI. ročník II. liga – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Vybíjaná
O pOháR pRiMáTORA MeSTA
Mestská liga vo vybíjanej žiakov 3. – 4. ročníkov ZŠ
4. 3., 9.00 hod., VII. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Valentínske kolky 
Strana SMER-SD presne na 

Valentína tohto roku usporiadala 
v mestskej kolkárni v Strážskom 
už 15. ročník súťaže v kolkoch. 
Zúčasnilo sa jej viac ako 60 pre-
tekárov z Michaloviec, Lúčok, 
Šamudoviec, Krásnoviec, Staré-
ho, Vysokej nad/Uhom a Stráž-
skeho.

V súťaži štvorčlenných druž-
stiev zvíťazilo prvé družstvo zo 
Strážskeho výkonom 367 bodov 
v zložení Pavol Meňovčík, Eva 
Lacová, Ján Cibuľka a Miroslav 
Štefan. Na druhom mieste výko-
nom 336 bodov skončilo druhé 
družstvo zo Strážskeho v zložení 
Jozef Janok st., Jozef Janok ml., 
Richard Janok (dedo, syn a vnuk) 
a Matúš Meňovčík.

Na treťom mieste sa umiest-
nilo družstvo z Michaloviec 
–Kapušianska výkonom 299 bo-
dov v zložení Marián Sabovčík, 

Marek Sabovčík, Marek Janák 
a Michal Šamudovský.

V súťaží mužov zvíťazil Jozef 
Janok ml. výkonom 113 bodov. 
Na druhom mieste výkonom 
108 bodov sa umiestnil Miroslav 
Štefan a tretí bol Pavol Meňovčík 
výkonom 98 bodov.

V súťaži žien skončila prvá 
Terézia Macková z Michaloviec 
výkonom 82 bodov. Eva Lacová 
výkonom 74 bodov skončila na 
druhom mieste a tretia bola Iveta 
Dermeková výkonom 73 bodov 
zo Starého. 

V najmladšej kategórii žiakov 
zvíťazil Stanislav Dermek zo Sta-
rého, druhý skončil iba triapol 
ročný Richard Janok zo Strážske-
ho, na treťom mieste Anton Der-
mek, ml. zo Starého a na štvrtom 
mieste Samuel Béreš z Krásno-
viec, taktiež, iba triapolročný.

RSDr. Ján Mikula


