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pozývame...

MIHAĽOVSKI DESKI 
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prehliadka divadiel 
v nárečí

21. jún o 18.30 hod.
tribúna pri MsÚ

ČO SA SNÍVA 
TRPASLÍKOM

divadelná komédia
Radošinské 

naivné divadlo

23. jún o 19.00 hod.
mestské kultúrne 

stredisko

MICHALOVSKÝ 
ORGAN 

Pavol Valášek
13. ročník 

medzinárodného 
organového festivalu

27. jún o 19.10 hod.
Rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

ZEMPLÍN 
VETERÁN RALLYE 

2019
14. ročník

28. – 30. jún 
Michalovce, Užhorod
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Mesto vyhlásilo súťaž na vypracovanie ideovej štúdie

REVITALIZÁCIA 

LOKALITY HRÁDOK

Zaiste si mnohí pamätajú, ako to v 
minulosti vyzeralo v lokalite Hrádok. 
Kultúrne podujatia na amfiteátri, ro-
diny s deťmi, ktoré tam trávili svoje 
voľné chvíle. A mnohí z nás majú na 
toto obdobie len príjemné spomien-
ky a budú radi, keď sa Hrádok stane 
opäť miestom na trávenie voľných 
chvíľ pre Michalovčanov i tých, ktorí 
prichádzajú do nášho mesta. 

V polovici mája vyhlásilo Mesto 
verejnú súťaž na vypracovanie ide-
ovej štúdie revitalizácie lokality 
Hrádok. Predmetom tejto súťaže je 
vypracovanie štúdie, v ktorej pôjde 
o získanie najvhodnejšieho návrhu 
na využitie daného územia. Súťaž 
je verejná, jednokolová a anonym-
ná. Môžu sa jej zúčastniť jednotliv-
ci – autorizovaní architekti alebo 
kolektív autorov, fyzických alebo 
právnických osôb, z ktorých aspoň 
jeden musí spĺňať kvalifikáciu auto-
rizovaného architekta. Návrhy, kto-
ré budú do súťaže zaslané, musia byť 
vypracované v slovenskom jazyku. 

Primátor mesta Michalovce Vi-
liam Zahorčák vymenuje odbornú 
porotu, ktorá vyhodnotí súťažné 
návrhy. Kritériá, podľa ktorých 
budú súťažné návrhy posudzované, 
sú  nápaditosť a originalita urbanis-
ticko-priestorového riešenia vyme-

dzeného územia, vrátane jeho nad-
väznosti na blízke okolie a rovnako 
tak kvalita spracovania tejto štúdie. 
Do  štúdie nebude z pochopiteľ-
ných dôvodov zahrnutá spomínaná 
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho 
a  Cintorín Červenej armády. Tieto 
objekty zostávajú zachované na svoje 
pôvodné účely. V zmysle Územného 

plánu mesta Michalovce má územie 
Hrádku určené funkčné využitie ako 
verejná zeleň. Mesto plánuje v tejto 
lokalite vytvoriť oddychovú zónu 
pre obyvateľov mesta i jeho okolia. 
Radi by sme využili Hrádok ako 
miesto oddychu a relaxu, k čomu 
ho predurčuje lokalizácia aj množ-
stvo stromov a inej zelene. Návrhy, 

ktoré budú Mestu doručené, budú 
vyhodnotené a víťazné štúdie aj od-
menené. Odmeny za súťažné návrhy 
sa budú vyplácať do 60 dní odo dňa 
vyhlásenia výsledkov verejnej súťaže 
vo výške 4000 eur za prvé miesto, 
2 000 eur za druhé miesto. Tretie 
miesto bude odmenené sumou 1000 
eur. Neodmenené návrhy vyhla-
sovateľ, teda Mesto, vráti autorom, 
pokiaľ o to požiadajú, v lehote do 30 
dní odo dňa vyhlásenia výsledkov. 
Odmenené návrhy budú zverejnené 
na elektronickej úradnej tabuli Mes-
ta Michalovce. S uchádzačom, kto-
rého súťažný návrh bude vyhodno-
tený odbornou porotou ako víťazný, 
bude Mesto rokovať o podmienkach 
zmluvy o dielo na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie na samotnú 
realizáciu tejto „stavby“, teda revita-
lizácie lokality Hrádok.

Záujemcovia môžu svoje súťaž-
né návrhy zasielať do sídla vyhlaso-
vateľa do 31. júla do 12.00 hod. Ter-
mín vyhlásenia výsledkov súťaže je 
do 30. septembra 2019. 

Ďalšie prípadné vysvetlenia k ve-
rejnej súťaži získate na Mestskom 
úrade v Michalovciach, odbor vý-
stavby, životného prostredia a miest-
neho rozvoja. 

Adela Kalaninová

Mesto Michalovce chce tejto lokalite prinavrátiť život. Lokalite, ktorá patrí 
k významným územiam mesta, nielen z hľadiska krajinárskeho ale aj z hľa-
diska historického. Takmer rovnomerný kužeľový kopec s pohrebnou kapln-
kou rodiny Sztárayovcov tvorí dominantu Michaloviec. Nachádzajú sa tu 
významné národné nehnuteľné kultúrne pamiatky – Kaplnka sv. Antona Pa-
duánskeho, Cintorín Červenej armády i Moussonov dom.
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Najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva 
na Slovensku, ktorého 
názov je Naše mesto, 
sa uskutočnilo 7. a 8. júna, 
aj v Michalovciach. 

Každoročne si tisíce dobrovoľ-
níkov z firiem obliekajú rovnaké 
tričká a počas dvoch júnových dní 
sa zapájajú do množstva dobrovoľ-
níckych aktivít po celom Slovensku 
darovaním svojho času a práce. 

Do už 13. ročníka tejto skvelej ak-
cie sa na celom Slovensku zapojilo 
viac ako 40 miest a cez 10 000 dob-
rovoľníkov. 

V Michalovciach sme zazname-
nali rekordný počet 14 dobrovoľníc-
kych aktivít, na ktorých pomáhalo 
vyše 200 firemných dobrovoľníkov. 
V dvoch materských školách dob-
rovoľníci obnovili nátery na oplo-
teniach, zrevitalizovali oddychové 
a kvetinové zóny. V Michalovskom 
domove seniorov spríjemnili život 
klientom výletom do miestnej hvez-

dárne, návštevou kaviarne, zrealizo-
vaním grilovačky a organizovaním 
spoločenských hier. Nový náter 
oplotenia Parku mieru na Ul. kpt. 
Nálepku určite príjemne prekvapil 
tam bývajúcich občanov. V  časti 
mesta Topoľany, na miestnom cin-
toríne, dobrovoľníci obnovili náter 
na plote a novú farbu plota získala 
aj Psychiatrická nemocnica na Strá-
ňanoch. V miestnom komunitnom 
centre vytvorili dobrovoľníci nové 
kvetinové záhony a pomohli s upra-
taním priestorov.

Poďakovanie patrí firmám a or-
ganizáciám s priamou účasťou 
na  dobrovoľníckych aktivitách: 
ConvaTec, Syráreň Bel Slovensko, 
a.s., Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, Technické a záhradníc-
ke služby mesta Michalovce, Hyper-
market Tesco, BSH Drivers and 
Pumps, s.r.o., Mestský úrad Micha-
lovce, Michalovský domov seniorov, 
Komunitné centrum Michalovce, 
Vysoká škola zdravotníctva a soci-
álnej práce sv. Alžbety, Tatra banka.

Ján Jasovský

Dobrovoľníci 
skrášľovali mesto

pobačeňe Miža z varoša

Po majovich diždžoch še dalo čekac, že pridu horurčavi. Mi ľudze večňe 
ňespokojne me vtedi na diždže nadavaľi. Jak bi to bulo, žebi me teraz buľi 
spokojne. Furt slucham od sušeda zahradkara: „Ňeda še vitrimac, tak horu-
co.“ Mam falatok žemi u zahradkarskej osadoj. Keľo birujem, teľo obrobim. 
Teraz še mi udaľi jahodi. Ponuknul mi i sušeda na smak. I vun ma, no jakbač 
inakša sorta, bo joho išče žeľene. I vnukoj Patrikoj bars posmakovaľi, bo takoj 
stanul od počitača i prišol pomahac dzedoj prepľevac jich. Kec še me sušid 
opital, jak pestujem jahodi, ta mi mu šicko opisal, co robim a nakoňec mi mu 
pošepnul. „Jak še objavja žeľene jahodi, ta jim skoro rano chodzim špivac.“ 
U vtorok poobedze mi sin, co chodzi skoro rano do roboti, hutori: „Ňeznam, 
co še stalo našomu sušedoj u ostatňim čaše, no už tri dňi ho rano štritam, jak 
skoro rano šida na bicigeľ a idze na zahradku“. Už čekam, kedi me z usmevom 
ponukňe červenima jahodami. Bo ľudze kec daco chceju, ta uverja i ňeuveri-
teľnomu. Každa glupota še jim pozdava.

Vaš Mižo z varoša

Našo figľovaňe

 17. 6.  menovanie riaditeľov materských a základných škôl  
  a základnej umeleckej školy do funkcie
 17. 6.  rokovanie k príprave výjazdového zasadnutia Vlády SR  
  v Michalovciach
 19. 6.  zasadnutie regionálneho združenia ZMOS
 20. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia VVS, a. s. v Košiciach
 20. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia NNG, a.s. v Košiciach
 21. 6.  účasť na otvorení Športových hier zamestnancov VVS, a.s. 
 21. 6.  porada primátora

aktivity primátora

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Popoludnie pre deti
Občianske združenie 
Vrbovčan zorganizovalo 
v priestoroch kultúrno-
spoločenského centra 
(KSC) tejto mestskej časti 
v nedeľu 2. júna športové 
popoludnie pri príležitosti 
Dňa detí.

Úvod podujatia patril skupi-
ne šermu s názvom Michalov-
ský spolok šermiarsky. Členovia 
sa  predstavili v dobových kostý-
moch a deti mali možnosť vyskúšať 
si šerm a lukostreľbu na terč. Deti 
súťažili v štyroch disciplínach. Prví 

traja v každej disciplíne boli odme-
není medailami a vecnými cena-
mi. Každé dieťa na záver oficiálnej 
časti dostalo balíček so sladkosťa-
mi. Program potom pokračoval 
až do večerných hodín športovými 
aktivitami detí a voľnými sused-
skými debatami dospelých.

Poďakovanie patrí tímu orga-
nizátorov, v ktorom boli Lenka 
Maľarová, Lenka Dzurjová, Danka 
Pavlíková, Janka Vargová a Mária 
Marcinová. Podujatie podporili Ľu-
bomír Dzurjo st., Ľubomír Dzurjo 
ml., Katka Novotná a Tesco Micha-
lovce. 

Dušan Onuška

NOVÁ PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zuzana Čaputová sa v sobotu 15. júna oficiálne ujala 
prezidentského úradu. Inaugurácia sa začala zložením 
sľubu na slávnostnej schôdzi Národnej rady v budove 
Slovenskej filharmónie. Po zložení prezidentského sľubu 
nasledoval inauguračný príhovor, v ktorom prezidentka 
okrem iného povedala, že neprišla vládnuť, ale prišla slúžiť 
občanom, obyvateľom, Slovensku. Zuzana Čaputová sa potom 
presunula pred historickú budovu Slovenského národného 
divadla. Tam pozdravila nastúpené jednotky Ozbrojených 
síl. Do bratislavského Dómu sv. Martina, kde sa zúčastnila 
slávnostnej bohoslužby, prešla v sprievode rodiny pešo. 

rr
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V nedeľu 16. júna 
sa v areáli strediska 
Kamenec na Zemplínskej 
šírave stretli všetci, 
ktorí milujú leto, 
slnko a vodu, obzvlášť 
tú našu – šíravskú. 
Stretli sa, aby spoločne 
s pozvanými hosťami pod 
moderátorskou taktovkou 
Riša Herrgotta odomkli 
vody Šíravy pre sezónu 
2019. 

Slávnostnému otvoreniu sezóny 
predchádzalo pracovné stretnutie 
11. júna, na ktorom kompetentní 
informovali o stave pripravenosti 
rekreačných stredísk pred blížia-
cou sa letnou sezónou. Obce, kto-
ré spravujú jednotlivé strediská, 
v  súčasnosti vykonávajú posledné 
úpravy pláží a priľahlých priesto-
rov. Počas tohtoročnej sezóny 
bude v prevádzke Vinianske jaze-
ro a dve strediská na Zemplínskej 
šírave – Hôrka a  Medvedia hora. 
Kúpanie v ostatných strediskách je 
iba na vlastnú zodpovednosť. Von-
kajšie bazény v stredisku Klokočov 

už počas víkendu osviežili prvých 
plavcov aj neplavcov. Bazén v stre-
disku Kaluža bude pre verejnosť 
otvorený posledný júnový víkend. 
V stredisku Kamenec pribudli pre 
návštevníkov nové sociálne zaria-
denia. Samozrejmosťou je pravi-
delné monitorovanie kvality vody, 
ktoré vykonáva RÚVZ v dvojtýž-
dňových intervaloch s cieľom do-
hliadnuť na to, aby voda nebola 
zdravotne škodlivá pre  kúpajúcich 
sa. Podľa vyjadrenia zástupcu Slo-
venského vodohospodárskeho pod-
niku, Šírava patrí k trom najčistej-
ším vodným nádržiam na  Sloven-

sku. O pocit bezpečia rekreantov 
sa postarajú príslušníci Obvodného 
oddelenia PZ Vinné. Na sezónu sú 
pripravení po stránke personálnej 
aj technickej. Personálny stav bol 
zvýšený o poriadkovú políciu z rôz-
nych oddelení a k dispozícii majú 
okrem iného aj čln na monitorova-
nie a  kontrolu bezpečnosti vodnej 
plochy. Neostáva teda len priať si 
veľa horúcich a slnečných dní, ktoré 
prilákajú čo najviac návštevníkov 
na brehy vôd druhej najväčšej vod-
nej nádrže na Slovensku. Naše slo-
venské more sa už na všetkých teší! 

Marcela Sabovčíková

Vody Zemplínskej šíravy odomknuté

Menovanie riaditeľov škôl
Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák slávnostne 
vymenoval 17. júna riaditeľov štyroch základných, 
siedmich materských škôl a riaditeľku základnej 
umeleckej školy na nové funkčné obdobie a zároveň 
im pri tejto príležitosti odovzdal menovacie dekréty.

Piati odchádzajúci riaditelia prijali z rúk primátora ďakovné plakety 
za ich dlhoročnú zodpovednú pedagogickú a riadiacu činnosť.

V rámci slávnostného programu svoju ďakovnú reč predniesol odchádzajú-
ci riaditeľ Základnej školy, Školská 5, Michalovce Mgr. Ladislav Vjest, ktorý sa 
ukončením tohto funkčného obdobia na pozícii riaditeľa spomínanej základnej 
školy rozhodol ukončiť svoju aktívnu pedagogickú činnosť. Za nových a zno-
vuzvolených riaditeľov sa prítomným prihovorila riaditeľka Základnej školy, 
Okružná 17, Michalovce, Mgr. Eleonóra Kanócová. Obidvaja riaditelia vo svo-
jich prejavoch vyzdvihli doterajšiu spoluprácu s vedením Mesta, ktoré dlhodo-
bo v meste podporuje oblasť vzdelávania a vyjadrili nádej, že pozitívna spolu-
práca so zriaďovateľom bude pretrvávať aj v nasledujúcom funkčnom období.

Petra Kolesárová

Výlet do kúpeľov
Výbor Združenia vojnových 
poškodencov a invalidov 
základnej organizácie 
Michalovce uskutočnil 
pre svojich členov 4. júna 
výlet do Sobraneckých 
kúpeľov. Tie už v roku 1830 
mali 100 izieb a boli veľmi 
vyhľadávané. 

Na pitnú liečbu sa využívali tri 
pramene, kde okrem pitia liečivej 
vody a kúpeľov sa úspešne využívali 
aj bahenné zábaly a neskôr sa začal 
využívať aj štvrtý prameň – očný.

V tridsiatych rokoch sa tu úspeš-
ne liečili rôzne kožné choroby. Po-
čas druhej svetovej vojny boli kúpe-
le zničené a v roku 1948 odovzda-
né do správy ONV v Sobranciach 
ako kúpele miestneho významu. 
Do zrušenia prevádzky v roku 2004 
kúpele celkom úspešne slúžili na re-
habilitáciu. 

Od roku 2006 sú budovy býva-
lých kúpeľov v súkromnom vlast-
níctve. A žiaľ, aj plne nefunkčné. 

O  „starostlivosti“ vlastníka svedčí 
skutočnosť, že jediným ako-tak za-
chovalým objektom kúpeľov je Várá-
dyho vila zo začiatku 20. storočia.

Napriek týmto neradostným 
konštatáciám o stave kedysi vychý-
rených kúpeľov pohladením bola 
pre nás prechádzka vybudovaným 
chodníkom s náučnými tabuľami 
o faune a flóre v lesoparku. Posedeli 
sme si na lavičkách pri novej kapln-
ke so sochou svätého Františka. 
Do fliaš sme načerpali mineralizova-
nú vodu z prameňa, nachádzajúceho 
sa v kruhovej budove. Posedenie 
v zastrešenej besiedke ako aj na von-
kajších lavičkách bolo miestom, kde 
účastníci zájazdu mohli skonzumo-
vať dobroty, ktoré si opiekli na ohni. 
Zároveň pre účastníkov boli pripra-
vené nenáročné súťaže s drobnými 
darčekmi pre víťazov.

Krásny deň výletu sme ukončili 
konzumáciou kotlíkového guľášu 
v miestnej reštaurácii.

Za skutočne vydarený výlet ďa-
kujeme aj donorovi – Mestu Mi-
chalovce. 

Ing. Pavol Hody

Primátor mesta Viliam Zahorčák minulý týždeň gratuloval 
nášmu entomológovi Rudolfovi Gabzdilovi k životnému 
jubileu. Poprial mu veľa zdravia a mnoho úspechov 
v osobnom živote i v ďalších rokoch výskumu hmyzu 
a propagácii nášho mesta doma i v zahraničí. Ku gratulácii 
sa pripája aj redakcia Michalovčana.

Iveta Palečková
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Škola uspela 
v programe Erasmus+

Klenoty Zemplína

V aktuálnom školskom 
roku Stredná odborná 
škola technická v 
Michalovciach realizovala 
zahraničnú prax v Čechách 
a Taliansku.

Táto prax bola realizovaná pro-
stredníctvom programu Erasmus+ 
spolufinancovaného z fondov Eu-
rópskej únie. Aj tento rok sme po-
dali projekt a pokúsili sa tak ďalším 
žiakom umožniť zúčastniť sa zahra-

ničnej praxe a nabrať zopár praktic-
kých skúseností niekde za hranica-
mi Slovenska. 

Projekt pod názvom Zahranič-
ná prax – viac pracovných príleži-
tostí bol úspešne schválený a už na 
jeseň tohto roku sa až 12 študentov 
z odboru prevádzka a ekonomika 
dopravy môže vybrať na zahranič-
nú prax na Cyprus. 

Tešíme, že projekt bol schválený 
a veríme, že jeho realizácia bude 
úspešná.

Mgr. Marcela Harmanová 

Na Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb 
v Michalovciach sa 12. júna 
uskutočnila v rámci 
projektu Klenoty Zemplína 
prvá aktivita pod názvom 
Každá chyška – iná variška. 

Projekt bol vypracovaný na zák-
lade výzvy Nadácie Poštovej banky, 
Nápad pre 3 generácie a zapojili sa 
do neho študenti prvého a druhé-
ho ročníka odboru manažment 
cestovného ruchu a služby v ces-
tovnom ruchu pod vedením od-
borných garantov z radov rodičov 
a starých rodičov. Za prípravu boli 

zodpovedné učiteľky Ing. Martina 
Čižmárová a Ing. Anna Anderková.

Zámerom projektu bolo oboz-
námiť cieľovú skupinu s regiónom 
Zemplín, jeho ľudovou kultúrou, 
zachovaním tradícií a udržiavaním 
zvykov, obyčajov, ľudových tancov, 
piesní a remesiel. Žiaci spolu s ro-
dičmi a starými rodičmi pripravi-
li „hičkoše“, holúbky, zemiakové 
lokše, kuraciu pečeň, pirohy, peče-
né buchty a makový závin. Recep-
ty budú vytlačené v brožúre, ktorá 
bude slúžiť ako odborná literatúra.

Ďalšia časť projektu sa uskutoč-
ní v novom školskom roku v sep-
tembri. 

SOŠOaS

Primátor mesta Michalovce 

vypisuje výberové konanie na obsadenie 
pracovnej pozície: 

PREVÁDZKOVÝ PRACOVNÍK 
STREDISKA OSOBNEJ HYGIENY  

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce – Mestský úrad, vysunuté pracovisko Ul. mlynská (Angi mlyn) 
Michalovce

Ponúkaná základná zložka mzdy:  
3. platová trieda v rozpätí od 551,50 eur do 662,00 eur podľa odpracovaných 
rokov. Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu 
priznáva osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  stredné vzdelanie alebo úplne stredné vzdelanie  

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť 
c)  absolvovať výberové konanie osobným pohovorom  
d)  predpoklady pre zabezpečenie chodu prevádzky a základné zručnosti na re-

alizáciu bežných oprav a údržby prevádzky 
e)  základné administratívne znalosti na výber a zúčtovanie poplatkov  

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní (výučný list alebo vysvedčenie o maturitnej 

skúške)
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, t. j. že nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 3. 7. 2019, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s  označením "Výberové konanie prevádzkový pracovník strediska osobnej 
hygieny". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým 
istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu 
odosielateľa.  

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mes-
ta. Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači spĺňajúci pod-
mienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Mi-
chalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely 
výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania 
v rozsahu meno a priezvisko u víťazného uchádzača a prípadného náhradníka 
u ostatných uchádzačov iniciály mena a priezviska. Súhlasí, aby po skončení 
výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivač-
ného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Čo sa sníva trpaslíkom

Ženy v telocvični

Mestské kultúrne stredisko 
pozýva širokú verejnosť 
na divadelné predstavenie 
Radošinského naivného 
divadla Čo sa sníva 
trpaslíkom.

Autor Stanislav Štepka, ako vždy, 
číta dobu, v ktorej žije a tvorí. Tento 
raz pôjde o realitu krízy rodinných 
vzťahov, kde podstatnú rolu hrá 
operný spevák, jeho milenka a več-
ne nespokojná manželka s  priateľ-
kou. Dej hry s podtónom humoru 

poukáže na fakt, že aj operný spev 
sa  môže stať prezentáciou „gý-
čového“ umenia. V istom zmysle 
je tragédiou, že aj sny môžu mať 
negatívnu podobu. Tá sa odráža 
v túžbe, aby sa naše okolie ochotne 
prispôsobilo úrovni trpaslíka a spo-
mínanému „gýču,“ v tomto prípade 
v umení. Stanislav Štepka aj takto 
vyrástol, ak s humorom poukáže 
na  pravdivú skutočnosť vo  vzťa-
hoch. Priaznivcov divadla radi 
privítame v priestoroch veľkej sály 
MsKS 23. júna o 19.00 hod.

MsKS

Už niekoľko desiatok rokov 
cvičia ženy z Michaloviec 
a blízkeho okolia podľa 
hudby rôzne formy 
cvičenia v telocvični 
Strednej odbornej školy 
technickej v Michalovciach. 

Je to cvičenie pre dospelé ženy 
bez vekového obmedzenia. Ženy, 
ktoré takto pravidelne cvičia, sa 
pri tom cítia skvele a čas strávený 

v telocvični si veľmi pochvaľujú. 
Blok cvičenia trvá 60 minút a zahŕ-
ňa prvky jednoduchých krokových 
motívov, strečingové cvičenie, prv-
ky kalanetiky, pilatesové cvičenia, 
jogu, posilňovacie cvičenie vlast-
nou váhou a iné cvičenie v ľahu 
a sede. Pri tejto pohybovej aktivite 
sa stretávajú dvakrát týždenne, 
v pondelok a vo štvrtok, pod vede-
ním Rózky Galajdovej, bývalej uči-
teľky telocviku. 

Vďačné cvičenky

MIHAĽOVSKI DESKI NA TRIBUŇE
prehliadka divadiel v nárečí, 21. jún o 18.30 hod., tribúna pri MsÚ

14. MESIACOV STOPOM NA CESTE OKOLO SVETA
prezentácia a diskusia s Petrom Hoferekom, 21. jún o 10.30 hod. 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
divadelná komédia, 23. jún o 19.00 hod., mestské kultúrne stredisko

MICHALOVSKÝ ORGAN – PAVOL VALÁŠEK
13. ročník medzinárodného organového festivalu
27. jún o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE 2019
14. ročník, 28. – 30. jún, Michalovce, Užhorod

DEŇ VRBOVČANOV
kultúrno-športové podujatie, 30. jún o 14.00 hod., 
kultúrno-spoločenské centrum, časť mesta Vrbovec 

Výstavy
Z TVORBY
autorská výstava grafík a kombinovaných techník Eugena Hochmana 
do 28. júna, galéria ZOS

WOOL ♥ VLNA
výstava Oľgy Dzurovej a Emílie Rudincovej, do 28. júna, malá galéria MsKS

KALEIDOSKOP – VEDECKÁ HRAČKA
do 28. júna, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Z HISTÓRIE ŠPORTU V KOŠICKOM REGIÓNE
do 28. júna, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

TANEČNO-POHYBOVÉ ŠTÚDIO RYTMICÓ
PRIPRAVUJE PRE DETI OD 3 DO 12 ROKOV

DETSKÝ 
TANEČNO-POHYBOVÝ 

TÁBOR RYTMICÓ 
8. – 12. JÚLA 

OD 8.00 DO 12.00 HOD.

29. JÚLA – 2. AUGUSTA 
OD 8.00 DO 12.00 HOD.

Cena: 40 eur
Viac info: https://tanec-disko.business.site/

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 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. časť pozemku p. E-KN č. 9381/1, o výmere 65 m2, k.ú. Michalovce, nachá-
dzajúci sa na Močarianskej ulici, za účelom realizácie pripojovacieho pruhu 
k dopravnému napojeniu pripravovanej čerpacej stanice, na dobu neurčitú.
2. Časť pozemku p. E-KN č. 5833/5, k.ú. Stráňany o výmere 335,20 m2 a časť 
pozemku p.C-KN č. 1702/1, o výmere 106,80 m2, k.ú. Stráňany na sídlis-
ku SNP v Michalovciach, za účelom vytvorenia dočasnej prístupovej cesty, 
na dobu určitú. 
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 15. júla 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce 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 objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
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,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. júla 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Timotej Haragaľ
Radana Varcholová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Tomáš Ihnát  
a Viera Hujdičová

Roland Tomaščik  
a Ing. Jana Brédová

Erik Valkovič  
a Tabita Dzurjaníková

MUDr. Štefan Volovár  
a MUDr. Radka Tancošová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hasiči o hrozbe letných požiarov

Hostia: M. Tejgi, riaditeľ OR HaZZ 
a D. Guľáš, odd. prevencie OR HaZZ
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZEMPLÍN POP 2019

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Dovolávať sa pravdy sa oplatí

Reklamný smog sa ďalej šíri

Milí čitatelia, týmto príspevkom 
chcem reagovať na súdny spor – 
už  vyriešený v môj prospech. Záro-
veň sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí 
vo  mňa veria, ľuďom, ktorí mi boli 
v  tomto spore nápomocní a v nepo-
slednom rade mojej trpezlivej rodine.

Poslanec mestského zastupiteľstva 
(MsZ) Milan Potocký zverejnil 16. 9. 
2018 na svojom facebookovom pro-
file nepravdivé informácie, ktorými 
poškodil meno mojej manželky, moje 
meno a našu česť a dôstojnosť. Ná-
sledne na to podobné informácie boli 
zverejnené aj v denníku Korzár, čo ma 
len utvrdilo v tom, že musí byť vyko-
naná spravodlivosť a ľudia sa musia 
dozvedieť pravdu. Nikoho neprekva-
pí, že vyjadrenia Milana Potockého 
prišli práve pred voľbami do  MsZ. 
Zrejme aj takýmito nepravdami 
si chcel získať hlasy. 

Vo svojom príspevku uviedol, 
že  dôchodcovia musia ustúpiť bizni-
su súkromnej firmy a po 35 rokoch 
sa musia vysťahovať z priestorov 
Denného centra č. 2 v Michalov-
ciach. Táto informácia sa nezakladá 
na pravde. Tomu nasvedčuje aj fakt, 
že 12. 9. 2018 v mene dôchodcov uvie-
dol Ing. Gustav Parnický informáciu, 
že  o  zmenu priestorov žiadal mesto 
už v roku 2016. Mesto a dôchodcovia 
sa dohodli. Výsledkom bola dohoda, 
že mesto a 5. ZŠ poskytnú vyhovujúce 
priestory. Obe strany súhlasili. 

Milana Potockého som za jeho 
vyjadrenia zažaloval. Okresný súd 

Michalovce navrhol dňa 21. 5. 2019 
zmier. Moja advokátka a Milan Po-
tocký sa dohodli. Pánovi Milano-
vi Potockému súd uložil zverejniť 
OSPRAVEDLNENIE v lehote 7 dní 
na svojom facebookovom profile 
na webovej adrese https://www.fa-
cebook.com/milan.potocky/vide-
os/1869586649788543/ v dobe trva-
nia 6 mesiacov v znení: Týmto sa ve-
rejne ospravedlňujem poslancovi NR 
SR Ing. Emilovi Ďurovčíkovi za in-
formácie v príspevku „Dôchodcovia 
musia ustúpiť biznisu súkromnej fir-
my, ktorej majiteľkou je aj manželka 
poslanca NR SR Ing. Emila Ďurovčí-
ka a po 35 rokoch sa musia vysťaho-
vať,“ pretože informácie o  nutnosti 
vysťahovania sa dôchodcov kvôli bi-
znisu uvedenej firmy sa nezakladajú 
na pravde. 

Chcel by som vyzdvihnúť postoj 
Milana Potockého za to, že uznal svo-
ju chybu a tým priznal, že tento krok 
pred komunálnymi voľbami nebol 
tým správnym. 

Milí čitatelia, dovolávať sa pravdy 
sa oplatí. Aj keď predmetný príspevok 
Milana Potockého bol možno v rámci 
politického boja, zasiahol do môjho 
osobného života, života ako verejnej 
osoby a života mojej rodiny. Sprá-
vajme sa preto čestne, bez napádania 
a  ohovárania a výsledky našej práce 
sa dostavia tak, ako sa dostavili vý-
sledky vo voľbách na post primátora 
a poslancov do MsZ.

Emil Ďurovčík

Žijeme v konzumnej dobe ku kto-
rej neodmysliteľne patrí aj reklama 
a propagácia. V televízii nám pretína 
naše obľúbené programy, na  interne-
te vyskakuje z každej strany, zahlcuje 
nám naše poštové schránky a v nepo-
slednom rade nám kazí vizuálne pros-
tredie v našom meste cez premnožené 
billboardy, citylighty či rôzne iné for-
my závesných reklám na budovách, 
plotoch a zábradliach. Odpútavajú 
pozornosť vodičov, kazia dojem v cen-
tre mesta a uberajú pôžitok zo scené-
rie mestskej zelene, alebo architektúry 
niektorých stavieb. 

Moderné mestá sa snažia v celej 
Európe rozširovať plochy mestskej ze-
lene, budujú parky a oddychové zóny, 
ktoré majú zároveň aj klimatický výz-
nam a chránia územie od neustáleho 
prehrievania. Trendom je tiež nahrá-
dzať rôzne zábradlia okrasnou zele-
ňou a v neposlednom rade iniciujú 
regulovanie vizuálneho smogu. V Mi-
chalovciach sa však pokračuje s budo-
vaním nových billboardov, najnovšie 
pri okružnej križovatke na ul. An-
dreja Sládkoviča vznikne minimál-
ne 9 nových billboardových plôch, 
ktoré úplne prekryjú pohľad z mesta 
na sídlisko SNP. Spomenúť tiež treba 

Gymnázium Pavla Horova v Micha-
lovciach, ktorého plot najmä zo stra-
ny smerom k OC Zemplín je priam 
posiaty billboardovými, ale aj malý-
mi reklamnými plochami, ktoré sú 
dokonca aj z prednej strany pri hlav-
nom vchode do budovy. Tieto plochy 
úplne prekrývajú zrekonštruovanú 
budovu našej hádam najznámejšej 
školy v regióne. Raritou v porovnaní 
s inými mestami je tiež umiestnenie 
výlepných plôch na stĺpoch verejného 
osvetlenia po celom meste. 

Preto sme sa rozhodli ako opozič-
ný poslanecký klub, že sa týmto prob-
lémom budeme vážnejšie zaoberať 
a  pripravíme sériu opatrení, ktorých 
cieľom bude zregulovať vizuálny smog 
v meste a tiež odstrániť z mesta nele-
gálnu reklamu. Rovnako tak pripra-
víme aj na úrovni Košického samo-
správneho kraja riešenie umiestnenia 
reklamy v areáloch stredných škôl.

Reklama je síce neoddeliteľnou 
súčasťou doby v ktorej žijeme, av-
šak aj tu platí, že všetkého veľa škodí 
a teda, že biznis niekoľkých by nemal 
stáť nad všeobecným záujmom a tým 
je príjemné, kultúrne a bezpečné pro-
stredie v našom meste. 

Milan Kaplan

blahoželania
V týchto dňoch sa dožívajú spoločných 
60 rokov života manželia 

JÁN a HELENA DANKOVCI
Prajeme Vám lásku, zdravie a Božské 
požehnanie!
dcéry Jana, Helena a Vlasta s rodinami

DEŇ VRBOVČANOV
kultúrno-športové podujatie

30. júna o 14.00 hod.
kultúrno-spoločenské centrum, časť mesta Vrbovec
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prerušenie distribúcie elektriny

n	24. júna od 08.10 hod. do 17.30 hod., úseky: Ul. T. J. Moussona č.d. 
33, Ul. odbojárov č.d. 28 – 36 – párne a 23 – 31 – nepárne, Ul. P. O. 
Hviezdoslava č. d. 52 – 64 – párne, Ul. J. A. Gagarina č. d. 6 – 12 – 
párne a č. d. 319 a č. d. 3

n	25. júna od 07.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. 9. mája – č. d. 
1 – 39 – nepárne a č.d. 18, 20, Ul. Dr. Vlada Clementisa č.d. 1, Ul. 
Eduarda Urxa – č. d. 1 – 15 nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. J. Fándlyho 
– č. d. 1 – 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Janka Borodáča – č. d. 
2 – 24 – párne, Ul. krátka – č.d. 1 – 11 – nepárne, 2 – 8 – párne, Ul. 
Lúčna – č. d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – párne, Ul. Martina Benku 
– č. d. 1 – 21 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Miloša Uhra – č. d. 1 – 
15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Samuela Tomášika – č. d. 3, 2 – 18 
– párne, Ul. široká – č. d. 1, 12, 14, Ul. úzka – č. d. 1, 2, 4, Ul. Vila – 
Real – č.d. 7 – 11 – nepárne

n	25. júna od 08.00 hod. do 16.40 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava 
č. d. 52 – 64 – párne, Ul. J. A. Gagarina č. d. 1 – 4 a parcela 
č. 1309/23, Ul. Svornosti č.d. 2 – 12 – párne, Ul. kavarnianska č.d. 
8, 6702/14, 6700/16 a parcely č. 1292/28, 1292/39,1292/25,1292/62, 
1292/76, 1292/38, 1292/41

n	26. júna od 07.00 h do 16.00 hod., úseky: Ul. partizánska č. d. 47, 49, 
51, 57 – 79 – nepárne a 28 – 64 – párne, Ul. Dr. Vlada Clementisa č. 
d. 4 – 46 – párne a 3 – 13 – nepárne, Ul. Laca Novomeského č. d. 3, 
4, 6 a 8, Ul. široká č. d. 6552 a 2 – 10 – párne, Ul. Pavla Horova č. d. 
5 – 35 – nepárne a 6 – 36 – párne Ul. SNP č. d. 1 a 3

n	27. júna od 08.10 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. 9. mája – č. d. 1 – 39 
– nepárne a č.d. 18, 20, Ul. Eduarda Urxa – č. d. 1 – 15 nepárne, 2 – 
12 – párne, Ul. Dr. Vlada Clementisa – č.d. 1, Ul. J. Fándlyho – č. d. 
1 – 15 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Janka Borodáča – č. d. 2 – 24 
– párne, Ul. krátka – č.d. 1 – 11 – nepárne, 2 – 8 – párne, Ul. lúčna 
– č. d. 1 – 17 – nepárne, 2 – 20 – párne, Ul. Martina Benku – č. d. 
1 – 21 – nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Miloša Uhra – č. d. 1 – 15 – 
nepárne, 2 – 12 – párne, Ul. Partizánska – č. d. 27, 33 – 43 – nepárne, 
Ul. Samuela Tomášika – č.d. 3, 2 – 18 – párne, Ul. široká – č. d. 1, 12, 
14 Ul. úzka – č. d. 1, 2, 4 Ul. Vila – Real – č. d. 1 – 11 – nepárne

n	1. júla od 07.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. partizánska č. d. 
28 – 64 – párne, 61 – 79 – nepárne a č. d. 51, 49, 47 a 91, Ul. Dr. 
Vlada Clementisa č. d. 4 – 46 – párne a 3 – 13 – nepárne, Ul. Laca 
Novomeského č. d. 3, 4, 6 a 8, Ul. široká č.d. 6552 a 2 – 10 – párne, Ul. 
Pavla Horova č. d. 5 – 35 – nepárne a 6 – 36 – párne, Ul. SNP č. d. 3

n	1. júla od 07.40 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. SNP č. d. 1, 7 – 59 
– nepárne, 65–79 – nepárne, 2 – 42 – párne, a č. d. 3963, 5723, 
6751/301 a parcely č. 359, 355/3 a 340/2 Ul. Štefana Fidlíka č. d. 34 
– 64 – párne a 39 – 71 – nepárne

n	2. júla od 07.30 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. tehliarska č. d. 
1 – 43 – nepárne a č. d. 27A, Ul. agátová č. d. 26 – 64 – párne, Ul. 
kamenárska č. d. 2 – 28 – párne, 1 – 27 – nepárne, Ul. remeselnícka 
č. d. 2 – 46 – párne, 1 – 41 – nepárne a č. d. 3965, Ul. hrnčiarska 
č. d. 2 – 52 – párne a č. d. 1, 3, 5, 7, Ul. J. Bottu č. d. 2 – 36 – párne

n	3. júla od 08.20 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. SNP č. d. 6634, 
6650/105, 103, 97 – 89 nepárne, 89D, 85, 83, 81, 5941, 5833, 3843, 
5998, 6351, 62, 56, 48 – 40 – párne a parely č. 1755/17, 1755/14, 
1700/64, 1700/72

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0940 388 629

malý oznamovateľ

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

Primátor mesta Michalovce 
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov dňom 21. 6. 2019

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľ/ka  
Základnej školy, Moskovská 1, Michalovce

Ponúkaná základná zložka mzdy:
– zamestnanec s I. atestáciou – platová trieda 8 – tarifný plat 974,00 – 1187,50 € 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe;
– zamestnanec s II. atestáciou – platová trieda 9 – tarifný plat 1090,50 – 1329,50 € 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe;
– k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %;
– k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ 

školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov,

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

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

cie riadenia a rozvoja školy. 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej 

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

my (overené kópie),
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov 

pedagogickej činnosti,
– čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
– písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle záko-

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

činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v platnom znení,

– čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 
písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona  č. 596/2003 Z. z. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
– Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  

15. júla 2019 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor škol-
stva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, 
s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie – uviesť prís-
lušnú základnú školu – neotvárať“. 

– Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky 
zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dá-
tum podania na poštovej pečiatke. Na účely preukázania bezúhonnosti podľa 
§ 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potreb-
né na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v zákonom stanovenej 
lehote.  



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

8 SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Štvrtý ročník Bike Fest Šírava – 10-x okolo Šíravy sa konal 
2. júna. Túto akciu zorganizoval Klub cyklistov Michalovce 
v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce. V čase 
od 6.00 do 20.00 hod krúžilo viac ako 40 cyklistov okolo 
Šíravy. Účastníci sa k nám pripájali a odpájali počas celého 
dňa. Všetkých 10 kôl zvládlo 15 cyklistov. Do tzv. Relax 
kola sa zapojilo takmer 100 cyklistov z celého východu. 
Na bezpečnosť všetkých zúčastnených dohliadali príslušníci 
mestskej aj štátnej polície.                                          KC Michalovce

Športový klub Iuventa v spolupráci s Mestom Michalovce 
a partnerom Slovenským zväzom hádzanej zorganizovali 
od 14. júna do 16. júna už 5. ročník športového podujatia 
Slovak Open Handball 2019. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov 
z celého Slovenska s celkovým počtom do 600 účastníkov. 
Jednotlivé zápasy sa odohrávali na troch športoviskách 
v meste. Víťazmi v kategórii U12 dievčatá sa stali hráčky 
Iuventy Michalovce, v kategórii U12 chlapci si víťazstvo 
odniesli hráči Tatrana Prešov. Trojdňový športový program 
sprevádzali aj kultúrne podujatia na tribúne na námestí. 

BEH OLYMPIJSKÉHO  DŇA – ŠTAFETY
21. 6., 9.00 hod., ZŠ Ul. krymská 5
Info: PaedDr. Radmila Hajdúková, tel.: 0905 967 930

Florbal
NEZNAM TEAM – HADZI 
21. 6., 18.10 hod. 

SENATORS – RAKEŤÁCI            
21. 6., 19.00 hod., 

HADZI – RAKEŤÁCI           
28. 6., 18.10 hod. 

ALFA UŽHOROD – 4KA
28.6., 19.00 hod.

SNINA PENGUINS – NEZNAM TEAM
28.6., 19.50 hod.

ALFA UŽHOROD – HADZI
28.6., 20.40 hod. 
Mestská florbalová liga, 8. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Judo
MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA MESTA MICHALOVCE 
22. 6., 11.00 hod., 49. ročník – Mestská športová hala             
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Najrýchlejšie dievčatá 
sú z Michaloviec
Základná škola 
T. J. Moussona 
zorganizovala pre svojich 
žiakov, predškolákov 
a záujemcov z iných škôl 
17. apríla základné kolo 
medzinárodných pretekov 
Čokotretra.

So silným vetrom, chladom 
a hlavne súpermi sa popasovalo 260 
detí z nášho mesta a blízkeho Trebi-
šova. Najlepších päť bežcov získalo 
aj nominačný list do krajského kola, 
ktoré sa konalo 22. mája v Košiciach.

Tu sa naši zástupcovia v konku-
rencii takmer 600 detí z ,,východo-
slovenského“ kraja ukázali ako zdat-
ní bojovníci. Opäť im neprialo po-
časie, ale ani nárazový vietor a dážď 
ich neodradili. Okrem ôsmich 
priamo postupujúcich zo ZŠ T. J. 
Moussona (J. S. Bednár, P. Čornej, 
M. Vargaeštoková, S. Hajdučková, 
N. Kucáková, E. Grigeľová, K.  Čer-
venáková a L. Vinc) uspeli aj deti zo 
ZŠ P. Horova (L. Andrisová), ZŠ, Ul. 
okružná (S. Devečková) dokonca 
aj z MŠ, Ul. leningradská 1 (M. Dlu-
goš). Zo 144 detí v celoslovenskom 
finále, ktoré sa konalo 5. júna na at-

letickom štadióne TUKE v Koši-
ciach, súťažilo 13 detí z Michaloviec. 
Po skvelej rozcvičke s ambasádormi 
Čokoládovej tretry Jankom Volkom 
a dvojičkami Velďákovými a krátkej 
štafete na 3 x 50 m sa rozpútali finá-
lové boje. Konečne prialo aj počasie, 
čo sa odzrkadlilo aj na výsledných 
osobných rekordoch takmer u všet-
kých pretekárov.  

V náročnej konkurencii naj-
rýchlejších detí Slovenska v behu 
na 100 m zvíťazila Sofia Devečková, 
na 200 m prekonala všetky dievčatá 
(aj  chlapcov) Nela Kucáková a na 
300 m nechala za chrbtom všetky sú-
perky Kiara Červenáková. Z  chlap-
cov vybojoval druhé miesto na 
100 m Jakub Sebastián Bednár, ďalej 
postúpili aj Patrik Čornej a ešte len 
predškolák Marco Dlugoš, Martina 
Vargaeštoková a Lucia Andrisová.

Najúspešnejšia základná škola 
vo finále Čokotretry bola ZŠ T. J. 
Moussona s dvoma zlatými a jednou 
striebornou medailou a dvoma po-
stupujúcimi. Najúspešnejším atle-
tickým mestom sa stali Michalovce 
s troma zlatými medailami, jednou 
medailou striebornou a štyrmi súťa-
žiacimi postupujúcimi do medziná-
rodného Superfinále v Ostrave.

Ingrid Štefanisková
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