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Odovzdávanie titulov Čin roka 2014 sa uskutoční 27. marca

Čin roka
2014
M

esto Michalovce každoročne udeľuje cenu Čin roka jednotlivcom
a kolektívom, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahli
mimoriadny výsledok v oblasti športu, kultúry, architektúry,
humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva. Titul možno udeliť najviac
trom jednotlivcom a trom kolektívom v jednom roku a v jednej oblasti.
Návrhy na udelenie týchto cien
mohli podať poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne
organizácie, stavovské profesijné organizácie, ale aj obyvatelia mesta najneskôr do konca decembra minulého roka.
Všetky podnety prerokovali jednotlivé
komisie a definitívne návrhy schválili
mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. V programe s názvom
To najlepšie, čo v meste Michalovce
máme si ocenení prevezmú s titulom aj
sošky Michalovského Pegasa.
V oblasti humanizmu si ocenenie prevezmú – Dávid Andreev, Dušan Šanta
ml. a Martin Vetrák, za záchranu života
topiaceho sa muža v jazierku Baňa.
V oblasti športu najvýraznejší športový úspech v uplynulom roku zaznamenali Janka Bencuľáková (fitnes),
Dominik Engel (grappling) a Juraj
Gavala (kickbox).
V oblasti kultúry si titul Čin roka
2014 prevezme Ján Ďurovčík ml.
za scenár a réžiu koncertu Slávni ro-

Ocenenia
Ligy
za duševné
zdravie
Liga za duševné zdravie SR
udeľuje každoročne CENY
LDZ SR za prínos v oblasti
duševného zdravia.
Tento rok cenu Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia
udelili OZ Integra z Michaloviec „za neoceniteľnú prácu na poli sociálnej inklúzie ľudí
s duševnými poruchami, za inovácie pri
destigmatizácii duševných porúch a za vynikajúcu prácu v komunitných službách”.
Občianske združenie vzniklo pred 20 rokmi s cieľom využívať nové princípy v liečbe
ľudí s psychickými poruchami. Integra ako
prvá začala na Slovensku realizovať „program prekonávania stigmy a diskriminácie
v dôsledku duševných porúch”.
Správna rada ligy udelila aj výnimočnú cenu LDZ SR za celoživotný prínos
pre duševné zdravie. Jej držiteľom sa stal
psychiater Pětr Nawka za “priekopnícku
prácu a za presadzovanie nových prístupov v psychiatrii”. Ocenený lekár je zakladateľom OZ Integra a pacientskeho združenia ODO. Inicioval zmeny v legislatíve
a podnietil vypracovanie prvého Národného programu duševného zdravia SR.
Vyznamenania si ocenení prevzali
v Bratislave 10. marca na slávnostnom
koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca.
nč

dáci mestu pri príležitosti vyvrcholenia osláv roku sedmičiek v meste
Michalovce a Mgr. Jana Gombitová
za získanie popredných ocenení v súťažiach v tanečnom odbore.
Za dosiahnuté výsledky v pedagogike si sošku Pegasa odnesie Mgr.
Jana Sýkorová zo ZŠ T. J. Moussona,
ktorá kvalitne pripravovala žiakov
v Testovaní 9 čím sa škola dosiahnutými výsledkami stala najlepšou školou KSK a umiestnila sa na 3. mieste
v rámci Slovenska.
Z kolektívov získava ocenenie
v oblasti športu ženský hádzanársky
klub Iuventa Michalovce za výborné
športové úspechy a Organizačný výbor futbalového turnaja Michalovce
cup za zabezpečenie turnaja s účasťou
výnimočných mládežníckych klubov.
Pozoruhodné výsledky v kultúrnej
sfére nominovali na ocenenie tieto kolektívy – Tanečná skupina ESTRELLA
(ZUŠ) za získanie popredných umiestnení v celoslovenskom kole tanečnej

súťaže, Pop-rocková skupina THE
FUSION za získanie popredných ocenení v hudobných súťažiach, skupina
INCOGNITO, za víťazstvo v súťaži
Košický zlatý poklad a Zemplínske
múzeum v Michalovciach za podiel pri
priblížení významných výročí v meste.
Z oblasti architektúry ocenenie
získali stavby roka 2014 – okružná
križovatka Ul. špitálska – Ul.okružná
a okružná križovatka Ul. humenská
– Ul. Štefánikova.
Základná škola na Ulici okružnej
a Základná škola T. J. Moussona obdržia titul za mimoriadne výsledky
v oblasti školstva.
Odovzdávanie cien sa uskutoční
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach 27. marca o 17. hodine na
podujatí s názvom To najlepšie čo v meste Michalovce máme. V slávnostnom
programe sa predstavia študenti a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy na
Štefánikovej ulici v Michalovciach.
Iveta Palečková

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach si pripomína 90. výročie svojho vzniku

Knižnica má jubileum

Už 90 rokov poskytuje služby svojim čitateľom Zemplínska knižnica Gorazda
Zvonického v Michalovciach, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Činnosť začala vyvíjať 1. februára 1925 v jednej miestnosti
budovy radnice.
Jej prvým riaditeľom bol učiteľ
Ján Šoller a knižnica v tom čase mala
k dispozícii 206 zväzkov v hodnote
1 720 Kčs. Podľa úpravy Povereníctva
informácií a osvety z 30. marca 1951 sa
zmenili základné ustanovenia o obecných, mestských knižniciach a začala
pracovať ako Okresná ľudová knižnica
od 1. augusta 1951. Jej vedením bola
poverená Ružena Tkáčová.
V prvých rokoch svojej existencie bola umiestnená postupne
v troch rôznych budovách na Námestí osloboditeľov.
V roku 1960 pracovali v knižnici tri pracovníčky. Knižnica
vlastnila 24 836 zväzkov a mala
1 680 čitateľov. Za svoju činnosť
a dosiahnuté výsledky získala titul Vzorná ľudová knižnica.
Priestorové podmienky knižnice sa postupne zastabilizovali v budove v centre mesta na Námestí
osloboditeľov, kde bolo jej výpožičné a informačné centrum až do
augusta 1995.
Vtedy sa okresná knižnica presťahovala do novej zrekonštruovanej budovy
na Štefánikovej ulici č.20.
28. júna 1996 dostala knižnica nový
názov – Okresná knižnica Gorazda
Zvonického.
Meno podľa nášho významného
rodáka – básnika, saleziána, spoluza-

kladateľa Slovenského spolku sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, vybrala PhDr. Mária
Stojáková, ktorá sa pri slávnostnom
obrade pomenovania stala oficiálnou
patrónkou knižnice.
Rozhodnutím MK SR knižnica opäť
zmenila svoje pomenovanie – na Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického
v Michalovciach.

V súčasnosti má ZKGZ 23 pracovníkov, vlastní 90 141 knižničných zväzkov a má 5 349 čitateľov.
Každé významné jubileum sa žiada
osláviť. Preto knižnica pri tejto príležitosti pripravila bohatý program pre
svojich čitateľov. V januári to bola putovná vzdelávacia výstava GENESIS,

ktorá sa zameriava na problematiku
pôvodu vesmíru, života a človeka a ich
históriu. Pre veľký ohlas sa k nám výstava vráti aj v polovičke júna.
V júni pripravujeme Deň otvorených dverí. Počas celého dňa budeme
ponúkať bezplatné zápisné na jeden
rok pre každého nového čitateľa. V ten
deň sa otvoria brány knižnice úplne pre
každého. V rámci Dňa otvorených
dverí si tak budú môcť návštevníci
pozrieť všetky priestory knižnice,
i tie, ktoré bežne čitateľom nie sú
prístupné.
V novembri bude výstava fotografií k 90. výročiu vzniku knižnice – Knižnica v srdci Zemplína
(podklady na výstavu budeme
čerpať z nášho fondu) spojená
s premietaním filmu o jej histórii,
ktorý bude vyrobený v spolupráci
s TV Mistral. Slávnostná akadémia venovaná 90-tinám knižnice
v novembri bude vyvrcholením
našich osláv.
V závere mi dovoľte poďakovať
všetkým pracovníkom michalovskej
knižnice, zriaďovateľovi, primátorovi
mesta Michalovce, čitateľom, návštevníkom aj priateľom, ktorí nám na ceste k čitateľovi a ku knihe akýmkoľvek
spôsobom pomohli a stále pomáhajú.
PhDr. Alena Vasiľová,
riaditeľka ZKGZ

aktuality
Krajské kolo súťaže žien
v prednese poézie,
prózy a vlastnej tvorby

Vansovej
lomnička
21. marca o 10.00 hod.
galéria ZOS

Výstava
pri príležitosti dňa
Zápasu za ľudské práva

Umlčané
svedkyne
23. – 25. marca
galéria ZOS

Filmový festival

Expedičná kamera
2015
prehliadka
cestovateľských
a outdoorových filmov

24. marca o 17.30 hod.
Kino Centrum
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účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov
účasť na výročnej schôdzi Okresnej organizácie
sluchovo postihnutých
rokovanie mestskej rady
účasť na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov
Slovenska
stretnutie s obyvateľmi mesta – obvod Centrum
stretnutie s obyvateľmi mesta – obvod Východ
účasť na výročnej schôdzi Kresťanského denného
centra seniorov
stretnutie s obyvateľmi mesta – obvod Juh
otvorenie futbalového turnaja Civil cup
– Memoriál Ivana Pšenka
stretnutie s obyvateľmi mesta – obvod Západ, Sever
rokovanie so zástupcami obyvateľov Sídliska západ
rokovanie Rady seniorov
rokovanie Rady rómskych zástupcov
stretnutie s obyvateľmi mesta – Močarianska ulica
účasť na Oblastnej konferencii SZPFB
rokovanie Rady cirkví
rokovanie Rady zdravotne postihnutých
stretnutie s obyvateľmi mesta – Kapušianska ulica
porada primátora
účasť na Výročnej členskej schôdzi Okresnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
stretnutie s obyvateľmi mesta – Topolianska ulica
rokovanie s predstaviteľmi Odborovej organizácie
pracovníkov školstva
rokovanie s predstaviteľmi volejbalového klubu
otvorenie regionálnej súťaže Únie žien Slovenska

Krátke správy samosprávy
n Traumatologické a urologické operácie sa v nemocnici Svet
zdravia Michalovce začali vykonávať na nových moderných operačných stoloch. Modely Trumpf Mars a Trumpf Saturn sú špičkové mobilné univerzálne operačné stoly na kolieskach, na elektromechanický pohon a s modulárnou operačnou doskou. Slúžiť
budú na traumatologické a urologické operačné výkony. Stoly
umožňujú rozšíriť paletu výkonov a operatérovi pri náročnejších
výkonoch zabezpečujú oveľa vyšší komfort, potrebný na precízny
výkon operácie. Celková investícia do dvoch nových operačných
stolov presiahla 100 000 eur. „Kvalitný operačný stôl je základom precízneho operačného zákroku. Keďže v Michalovciach
vykonávame okolo 5100 operácií ročne, nové vybavenie pre nás
predstavuje veľký kvalitatívny prínos,“ zdôraznil MUDr. Peter
Rovder, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť NsP
Š. Kukuru, a.s. Michalovce.
n Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Toto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2015.
Účelom je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek
ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov
na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku
bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 400 obcí, medzi
nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 4700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. marca 2015 do 31. decembra
2015. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

z pera viceprimátora

Gratulácia
ku Dňu učiteľov

Netradičný spôsob oslavy MDŽ si zvolili pracovníci Technických a záhradníckych služieb Michalovce. V deň žien usporiadali futbalový zápas
ženy – muži TaZS. O vtipné a často krkolomné kúsky v ozajstnom športovom nasadení nebola núdza. Kto tento netradičný zápas vyhral, sme
sa nedozvedeli, ale náladu mali všetci výbornú.

Veto prelomené
Parlament začal aktuálne
rokovanie 10. marca.
Ambíciou je zvládnuť
78 bodov do konca
mesiaca. Začali sme
zložením sľubu nového
poslanca.
Poslanec Vladimír Jánoš sa po
veľkej medializácii vzdal mandátu 5. marca. Nástup náhradníka
nebol jednoduchý. Podľa výsledkov volieb mal do parlamentu
prísť Andrej Holák. Ten však dal
prednosť funkcii podpredsedu
Úradu pre verejné obstarávanie.
Nakoniec bola záležitosť vyriešená tak, že na zaniknutý mandát
nastúpila poslankyňa Národnej
rady V. Mazúrová, ktorá bola doteraz náhradníčkou za ministra
M. Maďariča a na neuplatňovaný
mandát ministra nastúpil náhradník Peter Gaži. Zaujímavosťou je, že P. Gaži už poslancom
bol ako náhradník za ministra D.
Čaploviča.
Dôležitou úlohou Národnej
rady bolo vysporiadať sa so zákonom, ktorý vrátil prezident
republiky. Schválený zákon z 12.
februára menil a dopĺňal zákon
č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý mal
ambíciu spresniť ustanovenia
v súvislosti s výberom úhrad zo
strany poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a reguláciu týchto
úhrad. Podľa prezidenta schválený zákon namiesto vyjasnenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje (dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Klamať na odvodoch sa neoplatí
Kým odvádzať poistné na
sociálne poistenie včas, v
správnej výške a správne
identifikovanou
platbou je v prípade
zamestnancov povinný
zamestnávateľ, v prípade
SZČO je tak povinná
spraviť sama SZČO.
Samostatne zárobkovo
činná osoba
alebo živnostník
Ak si SZČO umelo upraví príjmy alebo neplatí poistné vôbec,
s oneskorením alebo v nesprávnej výške, ktorákoľvek možnosť ju
môže dostať do problémov – stane sa dlžníkom Sociálnej poisťovne, narastie jej penále, nepochodí
ani pri vybavovaní úveru alebo
dotácie.
Konkrétne príklady
Nemocenské: SZČO reálne
zarobí mesačne 652 €. Ak mala
umelo znížený vymeriavací základ v roku 2014 na 402,50 €, nemocenské v roku 2015 za 31 dní
bude mať vo výške 225,70 €. Ak

SZČO prizná celý reálny vymeriavací základ v roku 2014, teda
spomenutých 652 €, nemocenské
za 31 dní bude 365,50 €. Mesačný rozdiel je 139,80 €.

Dôchodok: Ak SZČO platí dôchodkové poistenie z minimálneho
vymeriavacieho základu, bude mať
dôchodok vo výške 246,60 € mesačne. Ak platí odvody z maximálneho
vymeriavacieho základu, bude mať
dôchodok 1 135 € mesačne.
Odvody si môžete
skontrolovať
Zamestnanec si môže overiť, či
jeho zamestnávateľ vykazuje Sociálnej poisťovni celú mzdu. Ak
má podozrenie, že zamestnávateľ
vykazuje len časť príjmu (nemusí vždy ísť len o dohodu, že časť
mzdy mu vyplatí tzv. na ruku),
môže navštíviť príslušnú poboč-

ku Sociálnej poisťovne, kde dostane informáciu o skutočne vykázanom vymeriavacom základe,
príp. môže sledovať stav svojho
individuálneho účtu. SZČO si na
overenie platieb môže aktivovať
elektronickú službu Saldokonto,
ktorá mu umožní prístup k informáciám o reálne zaplatených
odvodoch. Rovnako sa môže prísť
informovať do pobočky, príp., ak
má dlh, nájde sa v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne na jej
webovej stránke.
Okrem toho Sociálna poisťovňa od januára 2015 všetkých
živnostníkov a SZČO, pri ktorých
disponuje potrebnými kontaktnými údajmi, prostredníctvom
zaslanej SMS alebo e-mailu informuje na aktuálny nedoplatok
za predchádzajúci kalendárny
mesiac. Ak si sám nevie nastaviť
výšku platieb, môže získať informatívny výpočet výšky odvodov
cez kalkulačku na výpočet vymeriavacieho základu, ktorú tiež nájde na webovej stránke Sociálnej
poisťovne, príp. môže navštíviť
pobočku Sociálnej poisťovne.
JUDr. Mária Lešňanská
riaditeľka Sociálnej poisťovne,
pobočka Michalovce

situácie a stanovenia zrozumiteľných pravidiel, reguláciu vo
viacerých ohľadoch komplikoval
a pripúšťal odlišné výklady. Navyše v dôvodovej správe nebol
vyčíslený finančný dosah, ktorý
vyplýva z rokovacieho poriadku
Národnej rady. Podľa prezidenta
schválený zákon potrebuje také
zmeny a doplnenia, ktoré by išli
nad rámec možnosti prezidenta,
preto navrhol schválený zákon
neprijať ako celok.
Poslanci sa vrátenému zákonu venovali pomerne dlho.
Nakoniec pri hlasovaní bolo 81
poslancov za pôvodný návrh zákona. Veto pána prezidenta bolo
prelomené a odteraz platí, že súčasťou zdravotného výkonu, za
ktorý sa neplatí je: objednanie
poistenca na vyšetrenie v rámci
ordinačných hodín, ktoré nie sú
určené na prednostné ošetrenie;
vypísanie lekárskeho poukazu,
návrhu na kúpeľnú liečbu, odporučenie na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie
ústavnej starostlivosti ako aj na
potvrdenie o návšteve lekára
alebo iného zdravotníckeho pracovníka.
V tejto súvislosti pripomínam
že aj naďalej budú existovať zdravotnícke výkony a služby, pri
ktorých bude možné požadovať
úhradu okrem vyššie uvedených.
Ing. Jozef Bobík
P.S. Najbližšie parlamentné
voľby budú 5. 3. 2016.
Určite to nejde k sebe, ale
nám sa to podarilo. Zväz vojakov
SR – Klub Michalovce spolupracuje s oblastným výborom SZPB
v Michalovciach. Záujemcovia
sa stretli pri športovom zápolení
v 7. ročníku bowlingu. Mali sme
víťazov, ale porazení neboli, lebo
sme sa zúčastnili jednej fantastickej akcie, kde sme si zašportovali
a pobavili sa. A nezostalo iba pri

Pripomenutie si narodenia najväčšieho z pedagógov všetkých čias
J. A. Komenského je dlhodobo zapísané v kalendári ako Deň učiteľov.
Spoločnosť pripisuje obrovský význam tomuto povolaniu.
Je tou profesiou, ktorá nezmazateľne a nezameniteľne vtláča pečať vedomostí každej prichádzajúcej generácii. Úloha učiteľa v rozvoji každej
spoločnosti je nenahraditeľná. Každý dospelý pri pohľade do svojho detstva si iste spomenie na svojho prvého pedagóga a neskôr i ďalších, ktorí
ho zásadným spôsobom motivovali a vzbudili v ňom záujem o učenie
a vedomosti. Nakoniec absolvovaním základného vzdelania nadobúda
dospelý človek vedomosti a zručnosti exaktne a neopakovateľne na celý život. Pre iných je to základ pre stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie.
Aj pedagogický kumšt má svoje pozitíva. Neustále, dennodenné stretávanie sa s mladou generáciou, ich problémami či starosťami omladzuje
i myseľ a duše pedagógov. Pritom to vôbec nie je len o pedagogickej práci
a len o učení. Rovnako dôležitá ako práca s deťmi, je i práca s rodičmi.
Výchovná úloha je neoddeliteľná od tej pedagogickej. Rozpor medzi rodinou a školou vedie k disharmónii a deformácii mladej ľudskej osobnosti
na tom najcitlivejšom bode. Zvlášť v dnešnej dobe nadobúdajú nároky
v tejto oblasti nové rozmery. Často práve komunikácia s rodičmi je potrebná k pochopeniu, že škola nie je pre ich deti nutným zlom. Je práve
šancou nielen k nadobudnutiu vzdelania, ale i príležitosťou dosiahnuť
zdravú zvedavosť k poznaniu, k celoživotnému získavaniu a sebazdokonaľovaniu. Snom každého dobrého pedagóga je otvoriť myseľ svojich
žiakov a študentov. Nie opakovať naučené formulácie, ale na základe
naučeného klásť si nové otázky a hľadať na ne odpovede.
Kritické myslenie ako zdroj pokroku nie je jednoduchou úlohou. Nedá
výsledky okamžite. Posúva však predmet poznania a dáva nové možnosti
pre vznik nových technológií. Preto je táto drobná práca spoločnosťou málokedy docenená. Napriek všetkým i súčasným negatívam v tejto oblasti
je potrebné ukazovať a oceňovať prácu pedagógov na všetkých stupňoch
vzdelávania. Nielen malou kytičkou k ich sviatku. Na úrovni mesta je to
oceňovanie pedagógov pri tejto príležitosti. I keď nie sme zriaďovateľmi
stredných a vysokých škôl, Mesto oceňuje aj ich pri príležitosti Dňa učiteľov. Je to oceňovanie primátorom mesta na slávnostnom akte v reprezentatívnych priestoroch mesta. Návrhy pripravuje odbor školstva v spolupráci s vedeniami škôl. Dovoľte mi teda pri tejto príležitosti popriať našim
pedagógom pevné zdravie a veľa tvorivých síl v ich neľahkej práci.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: Strelci na Zemplíne
Hosť: Ján KISTY, tréner streleckého klubu Exapro
Jozef BARNA, predseda klubu vojakov v zálohe
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Divadlo pri fontáne – derniéra predstavenia
Zostane to v rodine (repríza zo septembra 2014)
denne o 14.00 hod.

plánujete študovať
na ekonomickej univerzite?
Prihlášky pre akademický rok 2015/16 zasielajte na adresu:
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice
1. stupeň štúdia: Prihlášky: do 31. 3. 2015
Prijímacie skúšky: 15. – 19. 6. 2015
2. stupeň štúdia: Prihlášky: do 15. 4. 2015
Prijímacie skúšky: 27. 8. 2015
Podrobnejšie informácie: www.euke.sk (časť Štúdium – Prijímacie konanie), resp. na www.euba.sk/uchadzaci-o-studium,
alebo telefonicky na čísle 0901 703 863.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Bowling
a divadlo Co budze novoho
u mesce

športe, lebo sme prijali pozvanie
do divadla v Košiciach. Pred divadelným predstavením sme absolvovali prehliadku mesta, ktorá
bola zameraná na zaujímavosti
a históriu súčasných Košíc. Každý sa pred divadlom občerstvil
podľa vlastného výberu v pešej
zóne, kde je nespočetné množstvo lákavých cukrární, kaviarní
a reštaurácií. Prežili sme spolu
pekné chvíle oddychu a kultúrneho vyžitia. Ďakujeme organizátorom, že sme mohli načerpať
nové sily v terajšom uponáhľanom živote.
Anna Zabloudilová

Bul mi bars zvedavi, co novoho še u mesce richtuje. Hutorim o šumnim počiňe z varošskej chiži na verejne štretnuca po voľebňich obvodoch.
U Mihaľovčanoj mi čital, že pre nas varoščanov budze už dzešatoho marca u kulture. Virichtoval mi še o pol pjatej i išol. Zapisal mi še, šednul a čekal na pjatu hodzinu, kedi to začalo. Primator mesta nas šumňe privital.
Povedzel nam, co še planuje u mesce robic u najbľižšich štiroch rokoch.
Vecka ochabil i ľudzi, žebi povedzeľi, co maju na šercu, gu tomu co jich
trapi a trebalo bi dac do toho programu. Ňebulo nas bars veľo, no skoro
každi daco chcel povedzec. Ľem jedno mi neišlo pod kalap. Čom dachtore,
co tam maľi pripomienki, čekaľi až do toho dňa. Šak o tim, že nešvici kolo
ňich švetlo, bulo vidzec pred mešacom a mohľi na technicke službi dac znac
takoj. Ja išol domu spokojni, že co šicko nas budze novoho u mesce čekac.
Ozdaľ budzeme vidzec, jak še našo mesto skrašľuje i budze nam
chasnovac gu našomu ľepšomu životu.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre
Mestské kultúrne stredisko
Pálenica Borisa Filana
90 minútový zábavný program pre každého, komu to páli
Hosť programu: Oliver Filan
20. 3. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS
To najlepšie, čo v meste Michalovce máme
Slávnostný program spojený s odovzdávaním ocenení
ČIN ROKA 2014
27. 3. o 17.00 hod., Veľká sála MsKS

Výstavy:
Ján Kováč – výstava obrazov
do 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
20. 3. piatok o 20.00 hod. (2D ČD)
21. 3. sobota o 18.00 hod. (3D ČD) o 20.10 hod. (2D ČD)
22. 3. nedeľa o18.00 hod. (2D ČD) o 20.10 hod. (2D ČT)
REZISTENCIA
(sci-fi, fantasy, akčný, dobrodružný)
Pokračovanie série Divergencia
2015
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €, 3D: 6 €, študenti: 5 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky a Český dabing
21. – 22. 3. sobota (2D), nedeľa (3D) o 16.15 hod.
CILILING A ZVER-NEZVER	
animovaný, dobrodružný, rodinný
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3 €
Mládeži prístupný

Repríza
2014
USA
Slovenský dabing

24. 3. utorok o 17.30 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÁ KAMERA 2015
Prehliadka najúspešnejších cestovateľských a outdoorových
filmov minulej sezóny
Filmy hlavného programu:
And then we swam, VB, 37 min. • A fine line, Španielsko,
53 min. • Fyrst, ČR, 24 min. • Alegria, Švajčiarsko, 28 min.
Bonusové filmy:
Nobody’s river, USA, 30 min. • 500 miles to nowhere, USA,
7 min. • Into the Light, Nemecko, 24 min.
Vstupné: 1,- €
Dôchodcovia ZŤP, deti do 12rokov – zdarma.
25. 3. streda o 19.30 hod.
BABOVŘESKY 3
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2014
ČR
Originál verzia

26. 3. štvrtok (2D) o 17.45 hod.
28. – 29. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o 15.45 hod.
KONEČNE DOMA
animovaná dobrodružná komédia
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €, 3D: 6 €, deti: 5 €
Mládeži prístupný

2015
USA
Slovenský dabing

26. 3. štvrtok o 19.30 hod.
31. 3. utorok o 19.30 hod.
MESTO 44
vojnová dráma
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
POĽSKO
České titulky

Proces premeny
Mestské kultúrne stredisko
v Michalovciach pripravilo v marci výstavu obrazov Jána Kováča.
Autor pochádza zo Sejkova a dlhodobo pôsobí v Sobranciach ako
výtvarník. Spektrum jeho tvorby
je pestré a rozsiahle. Venuje sa
maľbe, keramike, vytvára objekty
a vitráže. Je držiteľom viacerých
ocenení (Tvorba, Bienále sakrálnej tvorby V4 v Trebišove, súťažné
výstavy neprofesionálnych umelcov). Absolvoval množstvo plenérov, samostatných a kolektívnych
výstav na Slovensku a v Nemecku.
Výstava s názvom Proces premeny z tematického hľadiska sústreďuje maľby, ktoré sú reakciou
na komunikačné akty medzi ľuďmi.
Autor upriamuje pozornosť na produkciu a prijímanie informácií, na
samotný komunikačný kód a kanál,

ktorým sa informácie šíria a na procesy a premeny, ktoré v komunikácii nastávajú nielen pôsobením súdobých technických prostriedkov,
ale aj pričinením ľudského faktoru.
V autorovej tvorbe sa dynamicky spája expresivita a abstrakcia
s citom a filozofiou, proces a premena s gestickou maľbou a dynamickým farebným prevedením.
Ján Kováč do svojich diel komponuje hravosť i vážnosť, racionálnosť i emóciu, intuíciu i premyslenosť, organizovanosť i chaotickosť.
Jeho tvorba predstavuje kombináciu protikladov, ktoré medzi sebou
komunikujú, vytvárajú protichodné i súvzťažné vzťahy, spájajú sa
a zároveň rozchádzajú. Sú preto
neustále v procese premeny.
Výstava potrvá do 31. marca.
Mária Kováčová

Týždeň slovenských
knižníc
V rámci Týždňa slovenských
knižníc (23. 3. – 28. 3. 2015) pripravili pracovníčky detského oddelenia množstvo podujatí pre
deti v knižnici, na pobočkách
základných škôl a pre seniorov
v Dennom centre na Obrancov
mieru 4. (viac o týchto podujatiach na www.zkgz.sk).
Jeho súčasťou je aj akcia - Staň
sa členom Zemplínskej knižnice
Gorazda Zvonického. Bezplatný
zápis nových čitateľov je možný
v týždni TSK od 23. 3. – 28. 3.
2015.
Kúp knihu pre knižnicu je
názov akcie, kde čitatelia a náv-

števníci knižnice majú možnosť
zakúpiť knihu z ponuky kníhkupectva Panta Rhei alebo Vydavateľstva Matice slovenskej a darovať ju knižnici. Akcia prebieha
do konca mesiaca.
Lahôdkou pre malých aj veľkých, ale hlavne pre milovníkov
bábkového divadla, je výstava
Marionety a iné bábky z Bábkového divadla Košice. Výstava je
prístupná širokej verejnosti od
16.marca do konca apríla v priestoroch internetového oddelenia.
Všetky podujatia v knižnici
sú bezplatné. Tešíme sa na vás.
Janka Váradyová

Pracovná cesta
v Užhorode
Pedagógovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb navštívili v polovici marca tri školy
v Užhorode. Prezentovali možnosti štúdia a praxe na michalovskej SOŠ OaS.
Pýtate sa prečo? Iste viete, že na
tejto škole študujú aj žiaci z Ukrajiny, ktorí sú školou priam nadšení,
a z toho vzniklo pozvanie na vycestovanie k budúcim študentom.
Táto cesta bola osožná pre obidve
strany, pretože žiaci mali možnosť
vidieť prezentáciu školy a získať

informácie o ďalších možnostiach
štúdia. Ich záujem bol dokonca rozšírený aj na oblasť športu,
workshopu, videoprojekcie a pod.
Riaditelia škôl spolu aj s pedagógmi boli veľmi ústretoví a my
sme sa mohli vrátiť domov s dobrým pocitom, že naša námaha
nebola zbytočná. Veď nie zbytočne v našom logu školy máme tučniaka, ktorý je symbolom solidarity, spolupatričnosti a pomoci.
PaedDr. E. Pažinková,
Mgr. M. Marjová

Repríza
2014
VEĽKÁ BRITÁNIA
České titulky

Repríza
2014
ČR
Originál verzia
1. 4. streda o 19.30 hod.

CHOĎ DO PEKLA
dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2014
FRANCÚZSKO
České titulky
2. 4. štvrtok o 17.45 hod.

TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO
dokumentárny
Vstupné: 3,50 €
Mládeži prístupný

Leo Pustai
Zlatko Tóth
Jakub Tkáčik
Ema Tkáčiková

blahoželania
V týchto dňoch oslavuje 50 rokov

Vladimír Pénzeš

Všetko najlepšie v kruhu blízkych, priateľov
a spolupracovníkov želajú kolegovia
z pracoviska SOŠT, Močarianska 1.
Za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky,
kytica vďaky patrí Ti...
Dňa 20. marca sa dožíva 80 rokov
drahá mamka, babka, prababka

MARTA SEMANCOVÁ

Prajeme Ti zdravie, radosť, pokoj do ďalších
rokov, ktoré nech plynú pomalým krokom...
Tvoje deti

OC Zemplín oslávi
narodeniny
Blížia sa 7. narodeniny OC
ZEMPLÍN. Oslavy sa budú konať
28. marca od 13.30. Už tradične
sa začnú detským programom.
Kto príde malých potešiť tentokrát? „Pozvali sme k nám nové
detské hviezdy, veselých škriatkov,
Lola a Piškóta, príde aj Sid z Doby
ľadovej. Deti budú súťažiť s cestovnou agentúrou Bomex a samozrejmosťou je už tombola s množstvom cien,“ prezradil riaditeľ OC
ZEMPLÍN, Ing. Miroslav Zajac.
Od 16.30 je pripravený kultúrny
program pre deti aj dospelých.
Na pódiu vystúpi ľudová hudba
Cifra, ľudový rozprávač Jožko
Jožka, a potom prídu na rad zná-

mi herci – Marek Majeský, Martin Mňahončák, Ivana Kuxová
a Milo Král aj s kapelou. Okrem
vystúpenia, krájania torty a autogramiády čaká divákov aj jedna novinka. Viac riaditeľ OC
ZEMPLÍN. „Prekvapením bude
nepochybne dražba vecí hercov.
Ale verím, že sa naši zákazníci
a návštevníci potešia aj tradičnému vyhadzovaniu 100 poukážok
zo strechy, medzi ktorými bude aj
dovolenka v hodnote 850 eur od
CK BOMEX do Talianska.“ 7. narodeniny zavŕši už tradične veľký
ohňostroj. Všetci – malí aj veľkí
– ste srdečne pozvaní.
eb

FESTIVAL UMENIA
Arts Festival

Európa spieva a tancuje
28. marca o 17.00 hod.
MsKS Michalovce

zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom
nehnuteľnosť:
1. Pozemok p. C-KN č. 3407/73, k. ú. Michalovce do výmery 467 m2, na Ulici
okružnej v Michalovciach, za účelom vytvorenia detského ihriska.

2015
UK/ FRA/ ŠPA
České titulky

29. 3. nedeľa o 17.45 hod.
BABOVŘESKY 3
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Ema Hospodárová

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

28. 3. sobota o 17.45 hod.
S LÁSKOU, ROSIE
romantický, komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

vítame medzi nami našich najmenších...

Mesto Michalovce

27. – 29. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.
GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL
akčný, krimi
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Michalovčan informuje

2015
SR
Pôvodné slovenské znenie

2. Pozemok p. C-KN č. 4072/19, k. ú. Michalovce o výmere 175 m2 na Ulici
špitálskej v Michalovciach, za účelom vybudovania parkovacej plochy
pre verejnosť.

GYMNÁZIUM, UL. Ľ. Štúra 26,
Michalovce
Možnosti štúdia v školskom roku 2015/2016
Denné štvorročné štúdium
3 triedy všeobecného zamerania – 90 žiakov
+ 1 trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(20 žiakov)

3. Časť pozemku p.č. 3818, k. ú. Michalovce do výmery 65 m2, ktorý sa
nachádza na Ulici saleziánov v Michalovciach na záhradkárske účely.
4. Časť pozemku p.č. 4664/1, k. ú. Michalovce o výmere 194,25 m2 na Ulici
okružnej v Michalovciach na účely podnikateľské.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
hmotnoprávnej lehote, do 7. apríla 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na radnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Denné osemročné štúdium
2 triedy – informatika a cudzie jazyky – 50 žiakov

VYHLASUJE

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke:
www.gymmi.sk
Vaše otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu:
skola@gymnmi.svcmi.sk
alebo telefonovať na tel. číslo: 056/6441346
Tešíme sa na naše spoločné stretnutie.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov
Na prenájom stĺpov verejného osvetlenia v počte 26 ks na Ulici
továrenskej v Michalovciach, za účelom umiestnenia podporných
bodov pre rozšírenie optickej siete.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 7. apríla 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.


dva týždne v športe

spoločenská rubrika

Basketbal

navždy sme sa rozlúčili...

O pohár primátora mesta
Žiacka basketbalová liga žiačok
25. 3., 9.00 hod., skupina B – ZŠ, Ul. krymská 5
26. 3., 9.00 hod., skupina A – ZŠ, Ul. okružná 17
31. 3., 9.00 hod., finálová skupina – ZŠ, Ul. okružná 17

Ján Tomašuľa (75)

I.BK D Michalovce – Tydam Košice
21. 3., 16.00 hod., II. basketbalová liga Východ – ženy

Mária Prunyiová (87)

Pavol Sabol (64)

Milan Sokolský (63)

I.BK D – UVL Košice
28. 3., 17.00 hod., II. Liga Východ – muži
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
Bav sa basketbalom a neber drogy
31. 3., 8.30 hod., ZŠ, Ul. krymská 5
I.BK Michalovce – BKM Svit
28. 3., 10.30, 11.30 hod.
Oblastné majstrovstvá, Východ – žiaci
I.BK Michalovce – Abovia Košice
22. 3., 10.30, 11.30 hod., GPH
29. 3., 10.00, 11.00 hod., GPH
Oblastné majstrovstvá, Východ – mladší mini žiaci
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská liga mužov
FBK Veľké Kapušany – Mladá Matica
FBK Michalovce – Fann Sport team
FBK Shadows – FBK Veľké Kapušany
24. 3., 17.40 – 18.50 hod., IV. ročník – 10. kolo, Mestská športová hala
Mladá Matica – Fann Sport team
FBK Shadows – FBK Michalovce
Fann Sport team – FBK V. Kapušany
31. 3., 17.40 – 18.50 hod., IV. ročník – 11. kolo, Mestská športová hala

Futbal
MFK Zemplín – MFK Dolný Kubín
28. 3., 15.00 hod. – DOXXbet liga muži – 22. kolo
MFK Zemplín – FO ŽP Šport Podbrezová
21. 3., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná

Monika Lörincová (71)
Ján Hyrlík (72)
V sobotu 7. marca sa viac ako sto bežcov zúčastnilo prvého ročníka Jarného behu Michalovčanov. Jarné slniečko prilákalo celé rodiny
nadšených amatérskych športovcov, aby si vyskúšali trať dlhú 2,8 km
vedúcu z dvora Gymnázia Pavla Horova na Hrádok a štvrťou rodinných domov späť. Do cieľa dobehol ako prvý Maroš Bak, spomedzi žien si víťazstvo pripísala Zuzana Šafinová, ale víťazmi sa stali
všetci, ktorí prišli a strávili sobotné dopoludnie v úžasnej športovej
atmosfére.

Judo
Majstrovstvá Východoslovenskej Oblasti v jude
28. 3., 10. 00 hod., Mestská športová hala
Liga žiakov Východoslovenskej Oblasti v jude – 2. kolo
Info: Viliam Kohút, č. t.: 0908 362 137

Nohejbal
O pohár primátora mesta
Mestská liga študentov SŠ – V. ročník
30. 3., 10.00 hod., skupina A – SOŠT, Ul. Močarianska 1
30. 3., 10.00 hod., skupina B – SOŠOaS, Ul. školská 4
9. 4., 10.00 hod., finálová skupina – SOŠT, Ul. Močarianska 1

Silový trojboj
O pohár primátora mesta
Žiakov a žiačok stredných škôl
1. 4., 8. 30 hod., VII. ročník, fitness Berdy

Strelectvo
Memoriál Gustáva Bodajlu
22. 3., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe, trojboj – 11. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Šach
O pohár primátora mesta
Turnaj žiakov a žiačok ZŠ
1. 4., 9.00 hod., V. ročník – ZŠ, Ul. okružná 17

Turistika
Otvorenie 100 jarných kilometrov – hrad Brekov
22. 3., 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926
Jarné kilometre – 59. ročník
22. 3., 8.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dňa 13. januára vo veku 71 rokov
nás navždy opustil

JURAJ BÁN

Úspech strelcov
Základná škola P. Horova,
Mesto Michalovce a KV Slovenského streleckého zväzu zorganizovali 4. marca Majstrovstvá
Košického kraja žiakov základných škôl v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa uskutočnili
v Mestskej športovej hale v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnili
víťazi okresných kôl v Košickom
kraji, spolu 80 mladých strelcov.
Súťažilo sa v kategóriách mladší
žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky. Zároveň to bola súťaž trojčlenných družstiev. Michalovce
reprezentovali žiaci ZŠ P. Horova

a počínali si výborne. V kategórii
starších žiakov zvíťazil výsledkom 295 bodov z 300 možných
R. Pado. V kategórii mladších
žiačok nástrelom 292 b. zvíťazila N. Padová. Medzi mladšími
žiakmi J. Hreňo výsledkom 281b.
obsadil 2. miesto a P. Vasiľ s nástrelom 270b. obsadil 3. miesto.
Družstvo ZŠ P. Horova zvíťazilo
v kategórii mladších žiakov a zároveň si vybojovalo postup na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia o mesiac v obci Svätý
Peter.
J. Kisty

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

HK Iuventa – Šaľa
28. 3., 17.30 hod., WHIL žien – 20. kolo
Info: www. Iuventa–zhk.sk

poďakovania

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 000m2 a viac, najlepšie Ulica vrbovecká. Tel.: 0905 985 262
n Predám chatu na Zemplínskej šírave pri Salaši, Medvedia
hora. Tel.: 0905 393 432
n Ponúkam voľnú garáž do prenájmu. Tel.: 0915 641 010
n Predám 1-izbový byt v Michalovciach a dám do prenájmu
cca 100 m2 v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n Výkup nehnuteľností, platba do 48 hod. Tel.: 0919 078 018
n Dám do prenájmu 1-izbový byt. Tel.: 0908 046 740
n Area – reality ponúka na predaj: Predám pozemok Jovsa,
výmera 23 á. Tel.: 0915 359 292
n Predám pozemok Lastomír, 2 818 m2. Tel.: 0915 868 636
n Predám RD Senné. Tel.: 0915 359 292
n Predám RD Nižná Rybnica, pôvodný stav. Tel.: 0915 868 636
n Predám RD Zemplínska Široká, pôvodný stav, 5 izieb.
Tel.: 0915 359 292
n Predám RD Stretava, 3 100 m2, pôvodný stav. Tel.: 0915 868 636
n Predám 1-izbový byt, Ulica Hviezdoslavova, pôvodný stav.
Tel.: 0915 359 292
n Predám RD v Michalovciach, pôvodný stav, 323 m2.
Tel.: 0915 311 636

Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
manželka, dcéry Kvetoslava, Erika a syn Rastislav
Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom,
ktorí sa prišli dňa 26. februára rozlúčiť
s drahou mamkou a babkou

ANNOU KAČANOVSKOU

syn Milan a Boris s rodinou

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a bývalým zamestnancom Eurovie,
ktorí sa prišli dňa 11. marca rozlúčiť
s milovaným manželom, oteckom a dedkom

MILANOM SOKOLSKÝM

ktorý nás opustil vo veku 63 rokov.
manželka, dcéry a syn Marek s rodinami

spomienky
Dňa 21. marca uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý milovaný

JÚLIUS FELŠÖCI

s láskou v srdci spomína manželka,
deti a vnuci

Dňa 27. marca uplynie rok od smrti

VLASTY DEMJANOVIČOVEJ
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
spomína manžel, dcéra a syn s rodinami

Dňa 15. marca uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
brat, švagor

VALERIJ BABJAK

s láskou spomína manželka
s rodinou
Dňa 10. marca uplynul rok,
kedy nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, brat, švagor a strýko

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 Kúpim Škoda Felícia. Tel.: 0905 224 993
n Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, r. v. 2007. Tel.: 0918 449 123
n MUDr. Kveta Aszalayová, praktický lekár pre dospelých
oznamuje všetkým pacientom, že od 1. apríla 2015 bude
presťahovaná v nových priestoroch na Ulici Štefánikova 14,
Michalovce.
n Predám klavír, zn. Petrof. Cena 1 050 € + dohoda.
Tel.: 0902 104 364
n Pozývame všetkých od 21. marca do 23. marca 2015 pred
OC Zemplín na prezentáciu kanadských krbov. Príďte sa
presvedčiť o ich kvalitách.

DANIEL MUCHA

S láskou a úctou na neho spomína manželka
Anna, deti Daniela, Radoslav s rodinami
a súrodenci Vladimír, Mária s rodinami

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

Služby

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
c) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
d) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
g) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (bývalé Stredisko služieb škole).

n Ponúkame vedenie účtovníctva – jednoduchého účtovníctva,
podvojného účtovníctva, mzdy a vypracovanie daňových
priznaní. Tel.: 0918 925 126

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 7. apríl 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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