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Mestské kultúrne stredisko Michalovce (MsKS) bolo zriadené 1. januára 
1985 ako príspevková organizácia, ktorej vzniku predchádzalo zrušenie 
kultúrneho a spoločenského strediska a mestskej správy kín. Toto kul-

túrno-spoločenské zariadenie je príspevkovou organizáciou mesta Michalovce 
a jeho zriaďovateľom je mestské zastupiteľstvo.

Mestské kultúrne stredisko Michalovce oslavuje

30. výročie 

vzniku

Hlavným poslaním MsKS je vyt-
várať priaznivé podmienky pre rozvoj 
kultúry v našom meste. V rámci svo-
jej činnosti organizuje profesionálne 
a neprofesionálne vystúpenia, miest-
ne slávnosti a podujatia pri príležitos-
ti kultúrnych a historických výročí, 
výstavy, koncerty vážnej a populárnej 
hudby, výchovné koncerty, divadelné 
a filmové predstavenia, ale približuje 
aj významných kultúrnych dejateľov. 

Počas 30 rokov svojej existencie 
prešlo viacerými zásadnými zme-
nami. V roku 1996 bola zrekonštru-
ovaná veľká spoločenská sála. Druhá 
veľká rekonštrukcia sa uskutočnila 
v roku 2006. Jej súčasťou bola výmena 
podlahovej krytiny a okien, osadenie 
vyššieho počtu sedadiel, inštalácia 
núdzového osvetlenia, zriadenie dru-
hého vstupu na javisko, kompletná 
obnova vestibulu a sociálnych za-
riadení. O rok neskôr došlo k pre-
miestneniu malej galérie a výtvarnej 
dielne. V roku 2008 boli postavené 
dva bezbariérové vstupy – jeden do 
budovy MsKS a druhý vo vestibule 
budovy. Vlastné finančné prostriedky 
boli použité aj na inštaláciu nového 
ozvučenia (Dolby Digital Surround) 

v priestoroch, kde sa nachádza Kino 
Centrum a veľká sála MsKS. K digi-
talizácii kina došlo v roku 2012, a to 
vďaka podpore Audiovizuálneho fon-
du SR a Mesta Michalovce. Odvtedy si 
návštevníci kina môžu pozrieť vybra-
né filmy aj vo formáte 3D. 

Toto všetko prispelo k tomu, 
že MsKS sa stalo jediným viacúčelo-
vým kultúrnym zariadením v meste, 
ktoré disponuje veľkou sálou s diva-
delnou technológiou a kompletným 
zázemím, digitálnym 3D kinom, ma-
lou galériou, antikvariátom, dvoma 
malými sálami a učebňou slúžiacou 
na semináre, prednášky a rôzne iné 
stretnutia.

Mestské kultúrne stredisko je jed-
ným z hlavných organizátorov po-
dujatí v meste. Patria medzi ne aj tie, 
ktoré úzko súvisia s našou históriou, 
napríklad Dies pro honore civitatis 
– Deň na poctu mesta, ktoré diva-
delným spôsobom zobrazuje históriu 
mesta, a netradičné potulky Micha-
lovcami Špacirki po varošu. Veľmi 
obľúbenými sa stali organové koncer-
ty pod názvom Michalovský organ. 
Každé dva roky MsKS organizuje 
Medzinárodné maliarske a sochárske 

plenéry. Vzniknuté diela krášlia inte-
riéry a exteriéry mestských inštitúcií. 

Medzi ďalšie obľúbené zaraďujeme 
aj podujatie Michalovce s Michalmi, 
Michalom a Michaelám. Pokúšame sa 
na ňom prekonať rekord o čo najviac 
Michalov a Michael na jednom mieste. 
V slávnostnom programe To najlepšie, 
čo v meste Michalovce máme predsta-
vujeme jednotlivcov a kolektívy, ktoré 
získali ocenenie Čin roka. Návštevníci 
sa pravidelne môžu tešiť na premiéry 
ochotníckeho Divadla pri fontáne, kto-
ré založilo MsKS, či vianočné a bene-
fičné koncerty pod záštitou primátora.

Kino Centrum, ktoré je súčasťou 
MsKS, ponúka každoročne okrem 
premietania filmových predstavení 
aj filmové festivaly ako Projekt 100, 
Expedičná kamera, Snow film fest 
a tohto roku aj Medzinárodný festival 
outdoorových filmov. MsKS spolupra-
cuje pri organizovaní podujatí na úze-
mí mesta so všetkými kultúrno-vý-
chovnými inštitúciami, spolkami, ob-
čianskymi združeniami, neziskovými 
organizáciami a tak poskytuje širokú 
paletu spoločenskej zábavy a oddychu 
pre všetky vekové kategórie.

PhDr. Milada Tomková

aktua l i ty

Slovenská únia sluchovo 
postihnutých vás pozýva 
na ľudové popoludnie

Na Zempliňe tak... 

16. novembra 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

Nová kompostáreň v Michalovciach bola slávnostne otvorená 6. novembra. Na otvorení 
sa zúčastnil aj minister životného prostredia SR Peter Žiga. Kompostáreň bude spracovávať 
biologicky rozložiteľný odpad, a to prostredníctvom fermentačnej linky EWA.

Otvorenie kompostárne v michalovciach

Produktom fermentácie je 
vyzretý kompost vhodný na pes-
tovanie okrasných rastlín, či už 
ako pôdny substrát alebo hnoji-
vo. Vďaka kompostovaniu ušet-
rí Mesto finančné prostriedky, 
ktoré boli doteraz používané na 
nákup takýchto komodít od do-
dávateľov.

Novovybudované centrum  
prevádzkujú Technické a záhrad-
nícke služby mesta Michalovce 
(TaZS). V rámci projektu TaZS 
realizujú zber vytriedeného bio-
odpadu, ktorý zberajú z domác-
ností a od podnikateľských sub-
jektov. Veľkú časť tohto odpadu 
tvorí zelený odpad z verejných 
priestranstiev.

Mesto distribuovalo do do-
mácností brožúru, ktorá infor-
muje občanov o správnom na-
kladaní s bioodpadom. Obsahu-
je taktiež vysvetlenie pojmu bio-
odpad, postup jeho spracovania 
a následného využitia. Súčasťou 
brožúry je aj mapa s vyznačený-
mi miestami uloženia veľkoob-
jemových kontajnerov. 

„Poďme spolu robiť správnu 
vec – pre seba a pre naše deti!“

nč

Pozývame vás na 
40. ročník michalovskej 

hudobnej jesene

kleZmeR 
židovská hudba

18. novembra 
o 18.00 hod.

veľká sála, Zlatý býk
účinkujú: DiAsher Klezmer

Pozývame vás na 
literárno-hudobný večer

tO Najlepšie 
ZO ZemplíNskehO 

peRa

20. novembra
o 18.00 hod.
galéria ZOS

aktua l i ty

Pozývame vás 
na 22. ročník

RegiONálNej 
pRehliadky 
ciRkevNých 
speváckych 

ZbOROv
22. novembra 
o 14.00 hod. 

bazilika minor

Pozývame vás na

pietNy akt 
kladeNia veNcOv 
pri príležitosti 71. výročia 

oslobodenia mesta 
michalovce

26. novembra 
o 10.00 hod.

Cintorín ČA – Hrádok

Pozývame vás na
 

výstavu fotografií MITO
ObyčajNý svet

do 30. novembra
malá galéria MsKS 



�

Jeden z významných medzníkov novodobej histórie. Svojím význa-
mom presahuje pomenovanie Deň študentov, s prívlastkom Deň boja za 
slobodu a demokraciu. 

Dejiny nám približujú viacero revolúcií. Sú znakom nakopenia spo-
ločenských problémov, nespokojnosti, brzdou ďalšieho rozvoja spoloč-
nosti. Vychádzajú z konkrétnej situácie, bez možnosti naplánovať ich.

Stret záujmov vrcholí zdanlivo náhodnou akciou v podobe povestnej 
poslednej kvapky. Tak sa v minulom storočí stalo na území bývalého 
Československa až dvakrát. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrá-
cie československých študentov proti okupácii Československa a proti 
zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prvým obetiam 
fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy. Popravili 9 študentov a viac 
ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Ako spomienku na 
rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich štu-
dentom v roku 1939 Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na 
manifestácii solidarity s českými študentmi v Londýne vyhlásil 17. no-
vember za Medzinárodný deň študentstva. 

V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach Prahy opäť pripo-
menuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne 
protestovali proti komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu 
a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vy-
volala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti poli-
cajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré 
sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. 
Nežnej revolúcie. Zároveň umožnili slobodné demokratické voľby. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, 
že 17. november bude naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobo-
du a demokraciu. 

Uplynulo už štvrťstoročie od týchto historických udalostí. Slovensko 
vstúpilo do veľkej rodiny európskych národov v Európskej únii. Svet sa 
zmenil. Prichádzajú nové problémy a výzvy súčasnej doby. Vnútorne 
v počte nezamestnaných, v životnej úrovni mladých rodín a dôchodcov, 
v kontraste s požiadavkami Európskej únie na riešenie utečeneckej krí-
zy, cez prijatie kvót na ich absorbovanie na Slovensku.

Perestrojka zlikvidovala komunizmus, dvojpolárny svet zanikol, 
ale humanizmu nepribudlo. Rozhoreli sa nové vojny. Ľudia umierajú 
od hladu, od smädu, kvôli peniazom, pre ľahostajnosť politikov, kvôli 
náboženským rozdielom, kvôli rasovým rozdielom... Vypukla svetová 
finančná kríza, ktorá sa mení na ekonomickú krízu. A tá si nevyberá, 
prišla i na Slovensko. Nikto si nie je istý zajtrajškom a slová sloboda či 
demokracia sa stávajú klišé. Aká sloboda bez ekonomickej slobody? Aká 
demokracia, keď jedni vnucujú svoje predstavy o fungovaní spoločnos-
ti iným? I naďalej platí: Problémy sa samé nevyriešia, ak oblečú nový 
kabát. Podporujme všetko pozitívne u nás a buďme opatrní k novým 
lákadlám. Pestujme ducha spolupatričnosti, no nie servilnosti. Rozví-
jajme demokraciu v každej vrstve činnosti, no nie v prospech demagó-
gie. Diskutujme o veciach, no len do prijatia rozhodnutia.

Vytvárajme dobré podmienky pre mladú generáciu. To nech je od-
kaz Dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

SedemnáSty 
november

Po stopách štúrovcov
Na literárnu púť – Po stopách 

štúrovcov sa v polovici októbra 
vydalo 45 študentov Obchodnej 
akadémie Michalovce. Ich trasa 
smerovala z Michaloviec do Kež-
marku a Levoče. Tam prišli štu-
dovať najrevolučnejší, najvernejší 
a najtalentovanejší štúrovci v to-
ku 1844, na protest proti pozba-
veniu profesúry Ľ. Štúra na evan-
jelickom lýceu v Bratislave. Medzi 
najvernejších patrili: J. Kráľ, J. 
Matúška, J. Francisci-Rimavský. 
V týchto mestách sa vzdeláva-

li aj mnohí vedci, prírodovedci, 
výtvarníci a politici i P O. Hviez-
doslav.

Študenti navštívili budovy 
lýcea v Kežmarku, Levoči videli 
starý drevený evanjelický kostol 
– artikulárny aj Chrám sv. Jaku-
ba v Levoči s unikátnym oltárom 
Majstra Pavla. Program pripra-
vili pedagógovia Mgr. J. Várady 
a Mgr. M. Onderková. Exkurzia 
sa uskutočnila za podpory mesta 
Michalovce. Ďakujeme.

Mgr. Ján Várady

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: ŠACHISTOM SA DARÍ

Hostia: Ing. Michal LAŠANDA, predseda klubu a Radoslav ONDO, 
tréner klubu Šachový klub Zemplín Michalovce  

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
LETOKRUHY V KULTÚRE 

Koncert k 30. výročiu MsKS 
od pondelka 16. 11., denne o 14.00 hod. 

pobačeňe miža z varoša

Znam, že še zo mňe bizovňe budzece šmjac. No dumal mi sebe, že do 
kina še u Mihaľovci už ňechodzi. Kebi me muj vnuk u pjatok ňepopital: 

„Dzedu, davaju šumňi kino.“ 
„No a co?“ 
„Ľemže večar a ňichto z rodičov zo mnu ňemože isc.“ 
„Ta ic s dajakima kamaratami.“ 
„Ňe, bo voňi še zverbovaľi na dorasťeňecki fotbal.“
Ta co mi mal robic. Prišľi me do kulturi. Ja glupi, až teraz mi obačil, 

že to aj kinosala. Ja dumal, že ľem pre vistupeňa i inakše programi. 
I davaju nam dajake okuľare. Ta to mi na co? Šak ja beru okuľare ľem 
gu noviňkom. Haňbil še za mňe muj vnuk. „Dzedu dajce pokoj. Šak to 
tri de!“ Posluchal mi i ňeobanoval. Bars še mi to ľubilo. Ozdaľ, jak bim 
u tim kiňe bul cali. 

Vidzim, že ani ňeznam, co u mesce novoho. Prebačce staromu čľe-
veku.

Vaš Mižo z varoša

 3. 11.  rokovanie republikovej Rady ZMOS  
  vo Vysokých Tatrách
 4. 11.  rokovanie Rady cirkví
 4. 11.  zasadanie Rady zdravotne postihnutých
 4. 11.  rokovanie Rady rómskych zástupcov
 4. 11.  stretnutie Rady seniorov
 5. 11.  slávnostné stretnutie s pracovníkmi školských 
  jedální pri príležitosti 60. výročia založenia 
  školského stravovania na Slovensku
 5. 11.  otvorenie Autosalónu 2015
 6. 11.  účasť na odovzdaní stavby bezpečnostného  
  priepadu na Zemplínskej šírave po jeho rekonštrukcii
 6. 11.  prijatie ministra životného prostredia Petra Žigu
 6. 11.  slávnostné otvorenie kompostárne v Michalovciach
 8. 11.  otvorenie streleckej súťaže O pohár primátora
 9. 11.  účasť na konferencii Ministerstva životného 
  prostredia SR k problematike odpadového  
  hospodárstva
 10. 11.  vyhodnotenie projektu vzdelávania seniorov
 11. 11.  účasť na podujatí Červené maky pri príležitosti  
  ukončenia I. svetovej vojny
 12. 11.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 12. 11.  prijatie predstaviteľov Krajského súdu v Košiciach 
  a Krajského súdu v Miškolci
 13. 11.  porada primátora
 13. 11.  účasť na oslavách Mestského kultúrneho strediska 
  v Michalovciach

aktivity primátora

Poďakovanie
Riaditeľka Materskej 
školy, Ul. Fraňa Kráľa 
78 Michalovce touto 
cestou vyslovuje úprimné 
poďakovanie všetkým, 
ktorí svojím hlasom 
v hlasovaní za projekt 
Tráva je koberec pod 
nohy detí prispeli 
k úspešnosti tohto 
projektu. 

Z Nadačného fondu SPPoločne 
pri Nadácii SPP získala materská 
škola financie na výstavbu pohy-

bovo-relaxačného centra v areáli 
MŠ vo výške 6000 €. Srdečná vďa-
ka patrí rodičom všetkých detí, 
ktorí navštevujú alebo navštevo-
vali našu MŠ, priateľom a zamest-
nancom školy. Najviac sa však 
chceme poďakovať základným 
školám mesta, ale aj Gymnáziu 
P. Horova a Gymnáziu na Ul. Ľ. 
Štúra, ktorí našu žiadosť o pomoc 
vypočuli a vo veľkej miere nám 
svojimi hlasmi pomohli. Opäť sa 
raz ukázalo, že spoločnými silami 
sa všetko zvládne ľahšie, a že po-
kiaľ ide o deti, vieme si navzájom 
pomôcť. 

Bc. Erika Zaffová

Dobrá správa o DPH
Všetci malí a strední pod-

nikatelia dobre vedia aký veľký 
problém pre nich predstavuje 
pravidelné platenie dane z pri-
danej hodnoty (DPH). Súčasná 
situácia je taká, že jedným zo 
základných problémov podni-
kania malých a stredných pod-
nikov je zlá platobná disciplína 
alebo platobná neschopnosť 
ich odberateľov. Neuhrádzanie 
záväzkov v termíne splatnosti 
faktúr ovplyvňuje okrem iného 
aj plnenie daňových povinnos-
tí malých a stredných podni-
kateľov, ktorí v prípade, že sú 
platiteľmi DPH, musia z vysta-
vených faktúr priznať a uhradiť 
štátu splatnú DPH bez ohľadu 
na skutočnosť, či ju od svojich 
odberateľov získajú. Novela 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty vyššie uve-
dené negatívum odstráni, a to 
už od 1. januára 2016. 

Platitelia DPH, ktorí za pred-
chádzajúci rok nedosiahli obrat 
100 000 eur a odôvodnene pred-
pokladajú, že v prebiehajúcom 
kalendárnom roku nedosiahnu 
obrat 100 000 eur, a zároveň na 
nich nebol vyhlásený konkurz 
alebo nevstúpili do likvidácie, si 
budú môcť zvoliť osobitnú úpra-
vu uplatňovania DPH na základe 
prijatia platby za dodanie tovaru 
alebo služby. Túto skutočnosť 
budú povinní oznámiť daňové-
mu úradu najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom 
osobitnú úpravu začali uplatňo-
vať. Pri uplatňovaní osobitnej 
úpravy bude takýmto platiteľom 
dane vznikať daňová povinnosť 
z dodaných tovarov a služieb až 
dňom prijatia platby od svojich 
odberateľov. Pritom vyhotovené 
faktúry musia obsahovať zreteľ-
nú a čitateľnú informáciu, že daň 
sa uplatňuje na základe prijatia 
platby. Ak faktúra nebude poža-
dovanú informáciu obsahovať, 
vznikne daňová povinnosť tak 
ako doteraz, a faktúru už nebude 
možné opraviť ani doplniť.

V prípade, že sa platitelia 
DPH rozhodnú pre skončenie 
uplatňovania osobitnej úpravy 
uplatňovania dane, túto oso-
bitnú úpravu uplatňujú až do 
konca kalendárneho roka, v kto-
rom svoje rozhodnutie oznámili 
daňovému úradu. Daňový úrad 
môže udeliť pokutu do výšky 
10 000 eur podnikateľom, ktorí 
porušia podmienky osobitnej 
úpravy platenia DPH. Finančné 
riaditeľstvo SR bude zverejňovať 
zoznam platiteľov, ktorí písom-
ne oznámili začatie uplatňova-
nia osobitnej úpravy platenia 
DPH, platiteľov, ktorí písomne 
oznámili skončenie uplatňova-
nia osobitnej úpravy a platiteľov, 
ktorí uplatňovali osobitnú úpra-
vu platenia DPH a ich registrácia 
pre daň bola zrušená.

Ing. Jozef Bobík

Výročie školského 
stravovania
Tento rok si spoločne 
pripomíname 60. rokov 
od vzniku školského 
stravovania. 

Začiatky boli veľmi ťažké. 
Mnohí z nás si pamätajú obdo-
bie, keď sme boli ešte školáčikmi 
v materskej škole, nosili sme si 
desiatu v taštičke a na obed sme 
museli ísť domov. V šesťdesiatych 
rokoch začal štát preberať zodpo-
vednosť za výživu detí a žiakov do 
svojich rúk. Postupne sa zakladali 
školské jedálne pri materských aj 
základných školách. Veľké bre-
meno financovania, a to poplatky 
za stravu a prevádzku školských 
jedální, prevzal štát. Až neskôr sa 
rodina podieľala na čiastočnom 
financovaní poplatkov za stravu. 

Po deväťdesiatych rokoch ro-
dičia začali financovať stravné 

v celkovej výške a prevádzka na-
ďalej ostala na pleciach štátu alebo 
samosprávy. Mesto Michalovce 
ako zriaďovateľ 16 školských je-
dální pri základných a materských 
školách zabezpečuje ich prevádz-
ku. Pri takomto okrúhlom výročí 
sa rozhodlo poďakovať 30 zamest-
nankyniam za ich neľahkú prácu. 
Najväčšou oslavou pre ne je spo-
kojnosť stravníkov a ich prázdne 
taniere. Vtedy vedia, že im chu-
tilo a ich práca nevyšla nazmar. 
Veď skĺbiť všetky požiadavky detí 
a žiakov do jedného jedálneho lís-
tka je veľmi ťažké. Ale aj napriek 
tomu, niektoré zo žien zasvätili 
celý svoj produktívny život tejto 
práci. Či už na pozícii vedúcej 
školskej jedálne alebo kuchárky. 
Za to im vedenie mesta vyslovilo 
veľké ďakujem. Dostali krásnu ru-
žičku a darčekovú poukážku.

Anna Hrehovčíková

Móric Beňovský
Medzi obľúbené 
akcie členov Mestskej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
– Michalovce patrí 
už tradične návšteva 
divadelných predstavení 
v historickej budove 
Štátneho divadla Košice. 

Začiatkom novembra sa preto 
60 seniorov zúčastnilo pôvodné-
ho slovenského muzikálu pod 
názvom Móric Beňovský.

Tento slovenský dobrodruh, 
cestovateľ a spisovateľ pochádzal 
z Vrbového. Cestoval po exotic-
kých krajinách, kráľovských dvo-
roch, vzdialenej Amerike, Macau 
na južnom pobreží Číny, navštívil 
ostrov Maurícius. O svojich ces-

tách písal autobiografické cesto-
pisy, ktoré vyšli štyri roky po jeho 
smrti. Móric Beňovský bol vždy 
na strane slabších, či to bolo po-
vstanie v Poľsku, boj o nezávislosť 
Madagaskaru, kde bol uznaný za 
kráľa kráľov zjednoteného Ma-
dagaskaru. Stal sa plukovníkom 
francúzskej armády a bol pový-
šený do hodnosti brigádneho 
generála.

Muzikál je príbehom o lás-
ke, nenávisti, zrade, víťazstvách 
a prehrách. Texty piesní zložil 
Vladimír Krausz, autormi hudby 
sú Milan Antol a Adrián Harvan. 
Živý orchester hral pod dirigent-
skou taktovkou Igora Dohoviča.

Vďačné publikum poďakova-
lo aktérom muzikálu za vynika-
júce predvedenie neutíchajúcim 
potleskom a standig ovation.

Anna Peterčíková

Protipovodňové 
opatrenia na Šírave 
Časť Zemplínskej šíravy 
prešla po polstoročí 
modernizáciou. Pred 
povodňou chráni 
Michalovce a desať 
obcí. Protipovodňovú 
stavbu odovzdal 
do užívania minister 
životného prostredia 
Peter Žiga spoločne 
s vodohospodármi 
zo Slovenského 
vodohospodárskeho 
podniku. 

Hoci sa Zemplínska šíra-
va vo vedomí verejnosti spája 
skôr s rekreáciou, jej najdôleži-

tejšia úloha je protipovodňová 
ochrana a z toho vyplývajúci 
stopercentný technicko-bezpeč-
nostný stav. „Táto vodná stavba 
má už polstoročie a je logické, 
že sa na nej podpísal zub času. 
Ak sme chceli dosiahnuť spoľah-
livosť a technickú bezpečnosť tejto 
stavby aj na ďalšie obdobie, bolo 
nevyhnutné tento bezpečnostný 
priepad zrekonštruovať,“ pove-
dal minister. Zemplínska šírava 
chráni pred povodňami 45 tisíc 
obyvateľov nielen z Michaloviec, 
ale aj z okolitých obcí. Bezpeč-
nostný priepad dokáže v prípade 
povodní zachytiť vyše 100 mili-
ónov metrov kubických vody. Je 
to najviac zo všetkých vodných 
nádrží na Slovensku.

ts

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



�
dva týždne v kultúre michalovčan informuje

VíTAME MEDZi NAMi NAŠicH NAJMENŠícH...

Michaela Tkáčová

Zoe Čížeková

Emma Maternová

Kristína Balážová

Lukáš Magura

Michaela Vancová

dva týždne v kultúre michalovčan informuje

DO STAVU MANŽElSKéHO VSTúPili...

Ing. Erik Prada, PhD.  
a Ing. Lenka Baločková

Vladimír Tomko  
a Mgr. Lucia Krížová

Ing. Ivan Kizivat  
a Ing. Jana Bodnárová

Matúš Praščák  
a Bc. Lucia Kučmášová

Ing. Daniel Cocuľa  
a Ing. Lenka Handrová

Miroslava Orosová  
a Dušan Farkašovský

Marek Pivarník  
a Adela Jakubová

Medzinárodný deň 
školských knižníc
Každoročne sa štvrtý 
pondelok v októbri 
zapĺňa školská knižnica 
v ZŠ T. J. Moussona 
v Michalovciach žiakmi. 
Nebolo to inak ani 
26. októbra. Práve na 
tento deň pripadol 
Medzinárodný deň 
školských knižníc. 

Od rána sa v knižnici striedali 
žiaci všetkých vekových kategórií, 
aby sa dostali do kráľovstva zvané-
ho „Separkovo“. Prišli k nám po-
stavičky ako Plastuľka, Papierka, 
Energetička, Tetrapačka, aby po-
mohli žiakom zachrániť našu pla-
nétu a naučiť ich pracovať s encyk-
lopédiami. Nechýbali ani príbehy 

z knihy Tvrdohlavý baran, kto-
rými sa žiaci druhého a tretieho 
ročníka naučili načúvať prírode, 
lebo aj stromy a príroda sa s na-
mi rozprávajú svojou rečou. Deti 
počúvali, čítali, ilustrovali, riešili 
encyklopedické záhady. Ich starší 
kamaráti zase vyrábali projekty 
o dažďových pralesoch, oceánoch, 
zvieratách či rastlinách. Žiaci sied-
meho, ôsmeho a deviateho roční-
ka sa nachvíľu stali spisovateľmi 
a zo stanovených slov dokázali 
vytvoriť rôzne literárne žánre.

Takto si pripomenuli, že o na-
šu prírodu sa musíme starať, 
aby sa aj ona mohla starať o nás.  
Oslava Medzinárodného dňa 
školských knižníc sa nám vyda-
rila a dúfame, že sa v knižnici 
stretneme aj o rok.

zstjmi

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc na SoŠt
Symbol Halloweenu sa stal predmetom v poradí už druhého ročníka sú-
ťaže vo vyrezávaní tekvíc. Vyhlásila ju žiacka školská rada v spolupráci 
so Strednou odbornou školou technickou Michalovce. Súťažilo 15 druž-
stiev a súťažiaci mali preukázať nielen svoju zručnosť ale aj kreativitu 
a originálnosť nápadov. O tej najkrajšej tekvici nerozhodovala porota, 
ale žiaci a zamestnanci školy. Víťazné družstvá získali hodnotné ceny 
a reklamné predmety mesta Michalovce. Táto akcia by sa neuskutočnila, 
nebyť dobrých a ústretových ľudí. Aj preto vyslovujeme úprimnú vďaku 
dodávateľovi ovocia a zeleniny M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., ktorý nám da-
roval časť tekvíc do súťaže už po druhýkrát.

   Damián Tüdöš

blahoželanie
Blahoželanie k 80. narodeninám

OTTO SCHOTTEK
Všetko dobré k Tvojmu sviatku, 
prijmi naše želanie: 
nech Ti láska, šťastie, zdravie na blízku vždy 
zostane. To Ti praje manželka a syn Peter.

Rozvojový deň 2015
V rámci Európskeho 
roka rozvoja prebiehajú 
na Slovensku rôzne 
podujatia s cieľom 
propagovať témy 
rozvojovej spolupráce 
medzi slovenskou 
verejnosťou. 

Jedným z takýchto poduja-
tí je Rozvojový deň 2015, ktorý 
sa uskutočnil v októbri v Starej 
tržnici v Bratislave. Zúčastnili 
sa ho aj žiaci zo Základnej ško-
ly, J. Švermu 6 v Michalovciach. 
Časťou programu bolo aj vyhod-
notenie celoslovenskej výtvarnej 
súťaže s názvom Náš svet, naša 
dôstojnosť, naša budúcnosť. Sú-
ťaž pre žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií vyhlá-
sila Platforma mimovládnych 
rozvojových organizácií v Bra-
tislave v spolupráci s eRkom 
– Hnutím kresťanských spolo-
čenstiev detí.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť záu-
jem žiakov o to, ako každý z nich, 
či už samostatne alebo v spolu-
práci s niekým, dokáže zmenou 
svojho životného štýlu dosiah-
nuť niečo v prospech férovejšie-
ho a spravodlivejšieho sveta pre 
všetkých jeho obyvateľov. 

Celkovo súťažilo 280 žiakov.
Gabriel Kuriľak získal v I. ka-
tegórii 1. miesto za svoju prácu  
Dva svety. V II. kategórii sa da-
rilo Matúšovi Tomovčíkovi. Jeho 
práca pod názvom Potravinová 
rovnosť získala špeciálne ocene-
nie poroty. Nad podujatím pre-
vzal záštitu prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska a svojou 
účasťou ho poctil i podpredseda 
vlády a minister zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Mi-
roslav Lajčák.

Žiaci si prevzali ocenenia 
z rúk jedného z ambasádorov 
Európskeho roka rozvoja 2015, 
spisovateľa Michala Hvoreckého. 

Mgr. Erika Kuriľaková

letOkRuhy v kultúRe
30. výročie vzniku MsKS Michalovce
13. 11. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Na Zempliňe tak...
16. 11. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

kleZmeR – michalOvská hudObNá jeseň
18. 11. 18.00 hod, veľká sála Zlatý býk

tO Najlepšie ZO ZemplíNskehO peRa 
literárno-hudobný večer
20.11. o 18.00 hod., galéria ZOS

RegiONálNa pRehliadka ciRkevNých ZbOROv 
22. 11., o 14.00 hod., Bazilika Zoslania Svätého Ducha

výstavy
české dejiNy Na pOhľadNiciach 
výstava v rámci festivalu Dni českej kultúry 2015
do 20. 11., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

ROmaNe čeRcheňa
výstava obrazov rómskych umelcov
16. – 20. 11., salónik ZOS

program kina
13. 11. piatok o 20.15 hod.
14. 11. sobota o 19.30 hod.

steve jObs
životopisný, dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

15. 11. nedeľa o 19.30 hod.

OtcOvia a dcéRy
dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA/TAL
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

14. – 15. 11. sobota, nedeľa o 15.45 hod.

hOtel tRaNsylváNia 2  Repríza
animovaná rozprávka  2015
Vstupné: 3 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

14. – 15. 11. sobota, nedeľa o 17.30 hod.

stRateNí v mNíchOve
komédia, dráma  2015
Vstupné: 4 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia
 

17. – 18. 11. utorok, streda o 19.30 hod. 

ZbRusu NOvý ZákON  PROJEKT 100
komédia  2015
Vstupné: 3 €  BELGICKO/FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
 

19. 11. štvrtok (3D) o 17.00 hod.
20. 11. piatok (2D) o 17.00 a 21.40 hod

22. 11. nedeľa (2D) o 17.00 hod. 

hRy O ŽivOt: dROZdajka – 2. časŤ 
dobrodružný, akčný  2015
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €, študenti: 5,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

19. – 20. 11. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
22. 11. nedeľa o 19.30 hod. 

black mass: špiNavá dOhOda
akčný, krimi, dráma  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

22. 11. nedeľa o 15.15 hod. 

pRečO sOm NeZjedOl svOjhO Ocka
animovaný 2015
Vstupné: 4 €  FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

23. – 26. 11. pondelok, utorok, streda, štvrtok
Začiatky jednotlivých blokov o 17.30 a 20.00 hod.

medZiNáROdNý Festival 
OutdOOROvých FilmOv 2015
Pre viac informácií o festivale na: www.kino.michalovce.sk

Obyčajný svet
Galéria mestského kultúrneho 

strediska ponúka priestor profesi-
onálom i amatérom. Striedajú sa tu 
rôzne druhy umenia a prezentujú 
talenty a zručnosti jednotlivcov. 
V tomto mesiaci dostáva priestor 
amatérska fotografia autora pod 
pseudonymom “MITO”. Každá 
fotografia je dôkazom toho, že ten, 
kto dokáže zachytiť okamih, pries-
tor, predmet, či krásu prírody 
a krajiny je jedinečný v schopnos-
tiach, ktorými disponuje každý 

človek. Je to schopnosť zastaviť sa, 
objavovať a žasnúť nad objaveným 
a poznaným. Aj keď má expozícia 
názov Obyčajný svet, v ňom zachy-
tený okamih sa stáva neobyčajným 
a vďaka jednotlivým záberom aj 
“večným“. Dať príležitosť človeku 
prezentovať svoje talenty odrá-
žajúce citlivosť a vnem, znamená 
poukázať na jeho veľkosť a hod-
notu. Spomínaná expozícia potrvá 
v priestoroch galérie celý mesiac. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Najlepší žiaci 4. ročníka 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach už 
po tretíkrát absolvovali 
odbornú prax v Miláne. 

Po náročnej príprave skupina 
15 žiakov a dvoch vyučujúcich 
odcestovala 27. septembra do Ta-
lianska. Prvé obavy z veľkomes-
ta pominuli, študenti sa rýchlo 
adaptovali a jazdu metrom zvlád-
li na výbornú. Pracovali na eko-
nomických oddeleniach reálnych 
talianskych firiem, kde triedili 
a zakladali faktúry a iné účtovné 
dokumenty, vkladali údaje do po-
čítača a niektorí si vyskúšali úč-
tovanie v talianskom účtovnom 
programe. 

Vo voľnom čase navštívili Cas-
tello Sforzesko a skvost svetovej 

architektúry, symbol mesta Milá-
no – Duomo. Strecha Duomskej 
katedrály náš očarila a zanechala 
v našich srdciach nepredstaviteľ-
nú krásu. Prax sa konala v čase, 
keď v Miláne prebiehala výstava 
EXPO 2015. S hrdosťou sme vstú-
pili najskôr do slovenského pavi-
lónu. Zapôsobili na nás aj pavilóny 
Číny, Kuvajtu, Španielska, Azer-
bajdžanu, Iránu, USA, Turecka 
a Spojených arabských emirátov. 

Všetci sme sa zhodli na tom, 
že táto zahraničná prax nám 
pozdvihla sebavedomie, urobila 
nás zodpovednejšími a samos-
tatnejšími a zdokonalili sme sa 
v anglickom jazyku, V ktorom 
sme komunikovali. Domov sme 
si priviezli okrem množstva foto-
grafií a darčekov aj veľa zážitkov 
a skúseností.

žiaci OA Michalovce

Odborná prax 
v Miláne

czech Open Písek 2015
Medzinárodná tanečná 
súťaž svetovej country 
tanečnej federácie 
czech Open Písek 2015 
sa nám slniečkarom 
už druhýkrát vryla 
do pamäti a do nôh...

356 súťažiacich, 17 krajín 
sveta, to je bilancia víkendového 

tancovania v Písku 31. októbra 
a 1. novembra 2015. A my, jedi-
ní zástupcovia Slovenskej repub-
liky, sme sa vo „svete“ nestratili. 
Perfektnými výkonmi sme hájili 
farby našej ZŠ T. J. Moussona, 
ale aj nášho mesta. Vytancovali 
sme si 20 medailí v choreogra-
fiách, v sólových a párových 
tancoch. 

TS Slniečko

Ľuďia s handicapom
Na pozvanie Zemplínskeho 

osvetového strediska Michalov-
ce sa deti zo školského klubu pri 
ZŠ, Okružná 17, stretli s ľuďmi 
so zrakovým handicapom. Po-
dujatie bolo pre deti zážitkovo-
výchovné. Skúsili si pohyb po 
miestnosti za hlasom, nalievanie 

nápojov aj kreslenie so zaviaza-
nými očami. Dozvedeli sa ako 
žijú nevidiaci ľudia a čo im po-
máha pri bežných činnostiach. 
Naším heslom je: “Chceme roz-
umieť ľuďom, aby sa nám aj im 
žilo lepšie.” 

Mgr. Anna Dragúňová
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dva týždne v športe

NAVŽDy SME SA ROZlúČili...

spoločenská rubrika

JUDr. František Magáč (74)
Marta Fajnerová (72)
Ing. Juraj Mandel (68)
Pavol Drančák (63)
Margita Pinčáková (74)
Helena Toderová (92)
Oľga Schichová (97)
Štefan Pavlík (65)

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 8. novembra uplynulo 10 rokov 

od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, starký 

ERNEST UDVARDY
s láskou spomína celá rodina

Dňa 17. novembra uplynie rok, keď nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko a brat 

MIKULÁŠ LAKATOŠ
Za tichú spomienku všetkým, 
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
s láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Ten, kto ho poznal, spomenie si na tragické 
úmrtie dňa 14. novembra 1990, 
čo navždy dotĺklo srdiečko syna 

MARTINA FEDORKA
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
smútiaca rodina

spomienky

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Sídlisku juh pri obytnom bloku S2, elektrina 

220/380 V. Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n	Ponúkame kancelárske/obchodné priestory na prenájom na 

Ulici T. J. Moussona 2 v Michalovciach. Cena od 7 €/m2, rozloha 
od 10 m2 do 30 m2, zrekonštruované. Tel.: 056 688 82 91

n	Dám do prenájmu 2-izbový byt, Ulica nad Laborcom 34, B/A, 
Michalovce. Tel.: 0907 291 944

n	Predám 6-árový stavebný pozemok v centre Michaloviec.  
Tel.: 0905 473 191

n	Predám stavebné pozemky – Jastrabie pri Michalovciach  
23 x 50 m, 46 x 50 m. Tel.: 0907 164 840

n	Area-reality ponúka na predaj:
 Predám pozemok v Suchom, 38 árov, 18 500 €. Tel.: 0915 359 292
 Predám pôvodný štvorec vo Vojanoch, 5 izieb, 19 900 €.  

Tel.: 0915 359 292
	 Predám rovný dom v Sennom. Potreba meniť strechu, 2 izby, 

32 árov, 13 900 €. Tel.: 0915 359 292
	 Predám poschodový RD pri Laborci, 10 árov. Cena dohodou. 

Tel.: 0915 359 292
	 Predám chatu na Lúči, 3 poschodia, veľký pozemok, všetky IS, 

tichá časť, 55 900 €. Tel.: 0915 359 292
	 Predám RD v Lesnom, 3 888 m2, 57 500 €. Tel.: 0915 311 636
	 Predám RD v Krásnovciach, 1 086 m2, 71 900 €. Tel.: 0915 311 636
	 Predám RD v Jasenove, čiastočná rekonštrukcia, 2 661 m2,  

26 300 €. Tel.: 0915 311 636
	 Predám RD v Zalužiciach, plastové okná, nová fasáda, 10 árov, 

62 900 €. Tel.: 0915 868 636

Rôzne
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	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 

Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty značky 

Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné 
pre ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu 
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim 
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 350 €. Tel.: 0917 621 782

n	Predám čapovacie zariadenie piva CO2 s chladením,  
2-x porcelánová pipa. Tel.: 0949 243 255

n	Predám paletový vozík – ručný paleťák v dobrom stave.  
Tel.: 0949 243 255

n	Predám ošípané. Rozoberiem aj na polovice. Váha od 100 
– 200 kg. Cena 1,60 €/kg. Tel.: 056 6522190, Tel.: 0949 125 494

n	Predám včelí med – 4,50 €/kg + fľaša, Michalovce.  
Tel.: 0907 171 739

n	Predám akordeón Rolland FR3x bielej farby. Cena dohodou. 
Tel.: 0918 579 930. 

n	Doučujem nemčinu. E-mail: majka.n@centrum.sk
n	Prenájom 9-miestnej limuzíny bielej farby na slávnostné 

príležitosti. Tel.: 0904 223 023

Služby
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výroba 

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

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov. Tel.: 0905 464 136, 

00420 736 703 343

malý oznamovateľ

Dotĺklo srdce a utíchol Tvoj hlas, 
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.

Dňa 13. novembra uplynie 10 rokov od smrti 
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

 ANDREJA BOŽENKU
s láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, 

vnúčatá a pravnuk Marko

Ten, kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, tomu stečie slza po tvári.
Dňa 17. novembra uplynie rok, 
čo navždy dotĺklo srdiečko 

JÚLIUSA ORÁČA
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
manželka a synovia

Dňa 11. novembra uplynul rok, 
keď nás navždy opustila 

Mgr. ANNA KALISTOVÁ
Kto ju poznal, 

spomenie si.

O pOháR pRimátORa mesta
Stolnotenisový turnaj ZŠ 
13. 11., 9.00 hod., VIII. ročník; ZŠ, J. Švermu 6

atletika
beh O štít mesta michalOvce 
a detský beh ivaNa pšeNka
26. 11., 13.00 a 18.00 hod., XXIII. ročník
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i. bk d – ROŽňava 
14. 11., 18.00 hod., Karpatská liga; ZŠ, Okružná 17

i. bk d – pRešOv 
21. 11., 18.00 hod., II. liga Východ – muži

i. bk d – bam pOpRad 
21. 11., 16.00 hod., DL kadetky –Východ; GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
easteRN WiNgs – všk Ftvš huRikáN bRatislava 
14. 11., 16.00 hod., extraliga žien – 9. kolo; Mestská športová hala

easteRN WiNgs – šk slávia spu dFa NitRa 
15. 11., 12.00 hod., extraliga žien – 10. kolo; Mestská športová hala

easteRN WiNgs – Fbk kOméta spišská NOvá ves 
21. 11., 17.00 hod., extraliga žien – 11. kolo; Mestská športová hala

easteRN WiNgs michalOvce – mladší Žiaci 
21. 11., 8.00 – 16.00 hod., 6 družstiev – regionálne kolo; 
Mestská športová hala

easteRN WiNgs – 1.Fbk Quick spORt b. bystRica 
22. 11., 13.00 hod., extraliga žien – 12. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
hk iuveNta – balONmaNO beRa beRa
15. 11., 17.15 hod., Pohár EHF – 3. kolo, 1.zápas, Chemkostav aréna

hk iuveNta – hk slávia paRtiZáNske
14. 11., 17.30 hod., WHIL žien – 11. kolo, Chemkostav aréna

hk iuveNta juN. – mOčeNOk
14. 11., 12.30 hod., I. liga žien – 8. kolo, Chemkostav aréna

hk iuveNta – mOčeNOk
14. 11., 16.00 hod, I. LSD – 8. kolo, Chemkostav aréna

hk iuveNta – mOčeNOk
14. 11., 14.15 hod, I. LMD – 8. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

ľadový hokej
hk dukla – hc NOvé Zámky s.R.O.
13. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 19. kolo

hk dukla – hc tOpOľčaNy
20. 11., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 21. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk mládeŽ – hOba (šhk kšk bRatislava)
21. 11., 14.00 hod., 1.liga dorast U 18 – 23. kolo

hk mládeŽ – hk 91 seNica
22. 11., 9.30 hod., 1. liga dorast U 18 – 24. kolo

hk mládeŽ – hk spišská NOvá ves
21. 11., 9.00 – 11.30 hod., I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 14. kolo 

hk mládeŽ – p. h. k. pRešOv 
14. 11., 9.00, 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 13. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

softtenis
O pOháR pRimátORa mesta
Mestská softtenisová liga mužov
16. 11. – 20. 11.,VIII. ročník, I. a II. liga – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

volejbal
O pOháR pRimátORa mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
17. 11. a 24. 11., VII. ročník, I. liga – 2. a 3. kolo
24. 11.,VII. ročník, II. liga – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

majstROvstvá ZemplíNskehO RegióNu – muŽi
21.11., 10.00 – 19.00 hod.; ZŠ, Krymská 5
družstvá: VK Slávia Sobrance, TJ Štart Odeta Michalovce,  
VK Strážske, VK Veľké Kapušany, Michalovce - Snina
21. 11., 10.00 a 13.00 hod. M – SR staršie žiačky – 7. kolo; ZŠ, Školská 2
Info: www.vkmichalovce.sk

úSpechy v kickboxe
Štvrté kolo Katsudo Open ligy SZKB, konané 7. novembra v Leviciach, do-
padlo pre náš klub úspešne. Nováčikovia aj starší pretekári obsadili popred-
né priečky. Domov si priniesli 3 zlaté medaily, 7 strieborných a 4 bronzové. 
Tri prvé miesta získali Marko Babuka, Peter Knapo a Vasyľ Klevľanyk.

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 časti pozemku p.c-kn č. 1702/3, k. ú. Stráňany do výmery 
400 m2, nachádzajúceho sa pri čerpacej stanici Oktan na Sídlisku SNP v Mi-
chalovciach, za účelom zriadenia umiestnenia bezdotykovej autoumývarky.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 1. decembra 2015 do 900 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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,
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. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach( bývalé Stredisko služieb škole)
g) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
h) Ul. okružná č. 2 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 1. december 2015 do 900 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetov  stránke www.michalovce.sk.

www.behostitmesta.tk


