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CEZ TRADÍCIE 
K DNEŠKU 

koncert absolventov 
SZUŠ Talent-UM 
a DFS Zemplínik

25. júna 
o 20.00 hod.

tribúna 
na Nám. osloboditeľov

FAREBNÝ SVET 
ZEMPLÍNA

výstava 
výtvarných prác 

detí základných škôl

do 30. júna
galéria ZKCaH

MICHALOVSKÝ 
ORGAN 

INNES 
SCHÜTTENGRUBER

8. júla 
o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol 
narodenia Panny Márie

MICHALOVCE 
DO ROKU 1945

výstava k 777. výročiu 
prvej písomnej zmienky 

o Michalovciach

do 30. septembra
Galéria pod nebom

Druhé mimoriadne zasadnutie mestských poslancov

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Vnasledujúcom bode poslan-
ci rokovali o  spolufinanco-
vaní pri realizácii  projektu 

miestnej občianskej poriadkovej 
služby (MOPS). Hliadky MOPS boli 
v meste zriadené vďaka úspešnému 
projektu v  auguste 2019 s  predĺže-
nou finančnou podporou do 31. júla 
2021. V  tomto roku v júni bola 
vyhlásená výzva na pokračovanie 
projektu podpory hliadok MOPS 
v mestách a obciach, kde bol reali-
zovaný pilotný projekt s možnosťou 
plynulej činnosti hliadok a  opráv-
nenosti financovania personálnych 
výdavkov do roku 2023. S činnosťou 
hliadok sú veľmi dobré skúsenosti 
a pozitívne ohlasy obyvateľov. Preto 
má Mesto Michalovce záujem podať 
projekt na pokračovanie činnos-
ti MOPS a  v  rámci výzvy požiadať 
o finančné prostriedky na mzdy 12 
plných úväzkov príslušníkov po-
riadkovej služby. Spolufinancovanie 
mesta tvorí 5 % oprávnených výdav-
kov, čo činí 9 663,08 eur počas celej 
realizácie projektu. 
Aj nasledujúci bod sa týkal zabez-
pečenia spolufinancovania pri  re-
alizácii projektu. Mesto reagovalo 
na výzvu na predkladanie projektov 
na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostredníctvom budo-
vania prvkov zelenej infraštruktú-
ry a adaptáciou urbanizovaného 
prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia 
a  hluku v  rámci programu IROP. 
V  rámci tejto výzvy chce mesto 
podať žiadosť o nenávratný finanč-
ný príspevok v 2. kole. Projek-
tom Regenerácia medziblokových 
priestorov Sídliska východ v meste 
Michalovce budú upravené a revita-
lizované priestory medzi obytnými 
blokmi ulíc Leningradská a  Vol-
gogradská. V  uvedenom priestore 
bude umiestnené viacúčelové fit-
ness vybavenie a multifunkčné ih-
risko, budú vybudované detské ih-
riská s prvkami vhodnými pre deti 

podľa veku. Na  detských ihriskách 
pre deti rôznych vekových kategó-
rií pribudnú ihriskové zostavy včí-
tane integrovaných zostáv pre deti 
s  telesným postihnutím. Dopadové 
plochy detských ihrísk budú vodo-
priepustné. Regenerácia medziblo-
kových priestorov sídliska zahŕňa 
aj inštaláciu lavičiek, odpadkových 
košov, mobiliáru, verejného osvet-
lenia, kamerových systémov a pod. 
Celý priestor bude plne debarierizo-

vaný, budú revitalizované a vytvore-
né nové vodopriespustné chodníky 
a chodníky s nášľapnými kameňmi, 
časť priestoru bude upravená vytvo-
rením nových plôch trávnika, kve-
tinového trávnika ako aj výsadbou 
nových stromov, krov a kvetov. Pro-
jekt je plne v súlade s územným plá-
nom a PHSR mesta. Žiadaná výška 
nenávratného finančného príspev-
ku je 95 % z celkových oprávnených 
výdavkov v celkovej sume 1 300 000 
eur (včítane rezervy), pričom spo-
lufinancovanie mesta je 5 % z cel-
kových oprávnených nákladov roz-
počtu projektu, t. j. 65 000,00 eur.
Záverečným bodom mimoriadneho 
zasadnutia bolo prerokovanie roz-
počtového opatrenia č. 3. Zmena 
rozpočtu vstupuje do výdavkovej 
časti rozpočtu, ktorá je vyvolaná 
rozsudkom Krajského súdu v Ko-
šiciach. Navrhovaným rozpočto-
vým opatrením je celkový rozpočet 
Mesta vrátane finančných operácií 
vyrovnaný, nakoľko dochádza len 
k  presunu finančných prostriedkov 
medzi jednotlivými výdavkami. 
Bežné príjmy Mesta sa nemenia. 
Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú 
celkom o 80 000 eur. Kapitálové 
príjmy sa nemenia. Kapitálové vý-
davky sa znižujú o 80 000 eur. Zme-
ny rozpočtu jednotlivých výdavko-
vých položiek bežného a kapitálové-
ho rozpočtu budú premietnuté aj do 
zmeny v programovom rozpočte.
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Druhé mimoriadne zasadnutie mestských poslancov v tomto volebnom obdo-
bí sa konalo v pondelok 21. júna. Rokovanie viedol primátor Viliam Zahorčák. 
V úvode mestskí zákonodarcovia schválili program zasadnutia a zvolili návrhovú 
komisiu. 



Mesto Michalovce začalo 
spolu s partnermi 
realizovať projekt, v rámci 
ktorého vzniknú nové 
pracovné pozície v oblasti 
regionálneho rozvoja 
a vytvoria sa pracovné tímy 
pre tvorbu strategických 
plánovacích dokumentov.

Projekt s  názvom Zefektívnenie 
verejnej správy regiónu posilnením 
kapacít v rámci operačného progra-
mu Efektívna verejná správa bude 
Mesto Michalovce realizovať v  spo-
lupráci s dvomi najväčšími mestami 
v okrese, Strážske a Veľké Kapušany. 
Projekt je podporený z Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpoč-
tu celkovou sumou 396 142,43 eur.

Mesto Michalovce súčasne vy-
tvorilo územie udržateľného mest-
ského rozvoja (UMR). Územie tvorí 
jadrové mesto Michalovce a 11 pri-
ľahlých obcí. Mesto spolu s obcami 
pripravuje Integrovanú územnú 
stratégiu vo forme nového Progra-
mu hospodárskeho rozvoja a  soci-
álneho rozvoja (PHRSR) na roky 
2021 – 2030 v súlade so stratégiou 
Partnerská dohoda s  Európskou 
úniou pre nové programové obdo-
bie 2021 – 2027 a víziou a stratégiou 
rozvoja Slovenska do roku 2030 pre 
udržateľný rozvoj v ekonomickom, 
environmentálnom a sociálnom 
rozmere – Slovensko 2030. Súčas-

ťou nového PHRSR bude aj koncep-
cia smartcity riešení.

V  rámci projektu bude mesto 
riešiť aj územné lokality zo všet-
kých hľadísk bezpečnosti a vypra-
cuje Manuál bezpečných verejných 
priestranstiev. Zjednotí sa prístup 
k  tvorbe komunikácií, chodníkov, 
cyklotrás, verejného osvetlenia, par-
kovacích miest, mobiliáru, kame-
rových systémov a ďalších prvkov 
verejných priestranstiev z  pohľadu 
bezpečnosti pre chodcov, cyklistov, 
účastníkov premávky. Na jeho vy-
tvorenie poslúžia aj názory občanov 
z  nedávno spusteného prieskumu 
pocitovej mapy prostredníctvom ge-
ografického informačného systému 
mesta. Výstupom bude koncepčný 
dokument Bezpečné Michalovce pre 
tvorbu projektových dokumentácií 
revitalizácie a rekonštrukcie jednot-
livých lokalít v meste.

Všetky vytvorené a aktualizova-
né dokumenty budú východiskom 
pre vypracovanie projektových zá-
merov a následne žiadostí o dotácie, 
granty, resp. nenávratné finančné 
príspevky pre rozvoj mesta. Aktivity 
sú naplánované na 30 mesiacov. Cel-
kové oprávnené výdavky projektu 
sú vo výške 416 992,03 €, pre mesto 
Michalovce pripadá 165 229,38 €.

Výsledkom projektu budú strate-
gické dokumenty potrebné pre roz-
voj širšieho územia miest ako aj pre 
nové programovacie obdobie 2021 
– 2027.
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Najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva 
na Slovensku Naše 
mesto sa konalo v piatok 
11. júna. Vyše päť tisíc 
dobrovoľníkov v mestách 
po celom Slovensku 
sa stretlo, aby pomohli 
skrášliť, vyčistiť 
a zlepšiť svoje mestá 
a obce a urobiť z nich 
lepšie miesto pre život. 
Podujatie organizačne 
zastrešuje Nadácia Pontis 
a tento rok sa konal jeho 
15. ročník. 

Michalovce sú svojou angažova-
nosťou v dobrovoľníctve už známe. 
Firmy sídliace na území nášho mes-
ta piaty rok za sebou zdieľali myš-
lienku, že je potreb-
né pomôcť skrášliť, 
vyčistiť a upraviť 
mesto v ktorom žije-
me a v ktorom naše 
deti chodia do školy, 
a vyslali do ulíc Mi-
chaloviec približne 
180 dobrovoľníkov, 
pre ktorých bolo 
pripravených 13 ak-
tivít. 

Týmto počtom aktivít sme sa 
dostali na štvrté miesto v rámci Slo-
venska, predbehla nás iba Bratisla-
va (251 aktivít) a krajské mestá Ko-
šice (22 aktivít) a Žilina (22 aktivít). 

Za  skutočnosťou, že dobrovoľ-
níckej činnosti v  Michalovciach 
sa darí, stojí najmä vedúci odboru 
sociálnych vecí Mestského úra-
du Michalovce Ján Jasovský, kto-
rý osobné presvedčenie pomáhať 

druhým pretavil do svojej práce: 
„Dobrovoľníctvo vnímam ako tri D 
– dávať dobro druhým. Je to životný 
štýl, ktorý je ale veľmi nebezpečný – 
je totiž prudko návykový. Som veľmi 
rád, že medzi mojimi kolegami na-
chádzam ľudí s podobným zmýšľa-
ním, ktorí sa na tento deň dokonca 
vyslovene tešia.“

Medzi dobrovoľníkmi nemohli 
chýbať ani tento rok zamestnan-
ci Mestského úradu Michalovce. 
Štyridsaťpäť z nich priložilo ruku 
k spoločnému dielu a očistili a na-
maľovali oplotenie Materskej ško-
ly, Ul. J. Švermu a vlnité plechové 
oplotenie SOŠ obchodu a  služieb 
na Školskej ulici. 

Pomáhali aj zamestnanci Tech-
nických a  záhradníckych služieb 
mesta Michalovce, ktorí čistili 
a  upratovali areál autoservisu na 
Okružnej ulici. Klienti Komunit-
ného centra vysadili kvety a okras-
né dreviny. Do aktivít sa  zapojili 

aj  zamestnanci fi-
riem Syráreň Bel 
Slovensko, Unome-
dical, BSH Drives 
and Pumps, VVS 
Michalovce a  Arri-
va Michalovce.

Podujatie Naše 
mesto 2021 sa  vy-
darilo, počasie bolo 
slnečné, dobrú 
náladu a  chuť po-

máhať si priniesli samotní dobro-
voľníci. Podľa slov dobrovoľníčky 
z  mestského úradu: „Je to super 
pocit, pomáhať v tejto ťažkej dobe. 
Prišla som, lebo som chcela pomôcť 
a prispieť k  skrášleniu nášho mes-
ta. Navyše sme ako kolektív mohli 
spolu stráviť zábavný a  zároveň 
užitočný čas. Určite prídem aj  na 
budúci rok.“
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Išče ščesce, že še meňi ročna doba. Každoho čľoveka doteraz trapila ňe ľem 
maskovaca moda, no i občasne džubaňe do nosa. Na to prišlo pichaňe do pľe-
ca. Ňestraciľi še maski na ksichce, ľem še začaľi farbic mapi Slovenska. Tam 
čarna, vec červena, ružova, žolta i chtozna jaka budze daľša. Farbil še i švet. 
Každi sebe začal dumac, že koňečňe šicko skončilo. Stačil jeden fodbal u Ma-
ďarsku i čuduj še švece, šicko odrazu vižira inakši. Odrazu še objavila nova 
mutacija virusu, agresivňejša, ňebezpečňejša, frišňejši še širjaca jak doteraz 
znama. Bizovňe to ňebudze prekažka dovoľenkovac. Ľem u ľece nabereme šilu. 
Najľepši tam, dze me išče ňebuľi. Zaočkovac me še daľi, ozdaľ še nam ňič pla-
noho ňestaňe. Šak uvidzime falat šveta, oddichňeme sebe, nabereme novu moc. 
Ozdaľ še ňezľekňeme dajakoho virusu. 

Jagbač tak rozdumuju pred ľetom šicki. Ľem žebi me u ješeňi ňešpivaľi jak 
u tej špivankoj, že „stracila štiri volki v uboči“. Žebi me namesto odpočinku 
a nabiraňa moci ňeskončiľi na špitaľskej posceľi u tim ľepšim pripadze. Bo tota 
nova chorota šaha i na život. 

Jagbač še bac ňetreba, no zľeknuce može pris bars pozdno. Najľepši bi bulo 
vžac do ruki gazdovski rozum. Poobžirac še po našim rodňim kraju, spravic daco 
pre sebe i pre nas. Švet nam ňeucekňe. A spoznac rodňi kraj ňigda ňeuškodzi. 

Vaš Mižo z varoša

Ej ľeto, ľeto horúce...

Príprava na programové 
obdobie 2021 – 2027

Michalovce sú mestom 
dobrovoľníkov



3 AKTUALITY 

Mesto Michalovce spolu 
s partnerom, mestom 
Satoraljaújhely, podalo 
v decembri 2019 spoločný 
projekt s názvom 
„Revitalizácia parkov 
Kerta a Széphalom“, 
čím reagovalo na výzvu 
programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg 
Slovensko – Maďarsko. 
Projekt bol úspešný a výška 
poskytnutého príspevku 
z prostriedkov EÚ pre oboch 
partnerov predstavuje 
1 018 007,60 eur. 

Rozpočet pre naše mesto je viac 
ako 630  000 eur, pričom spolufi-
nancovanie predstavuje približne 
32 000 eur. 

Park Kerta patrí medzi 23 ná-
rodných kultúrnych pamiatok na 
území mesta zapísaných v Ústred-
nom zozname pamiatkového fondu 
SR. Nachádza sa v  ňom približne 
60 vzácnych druhov drevín, me-

dzi nimi aj 370-ročný dub letný, 
dub cérový, jaseň americký a  iné. 
Je zároveň najrozľahlejším parkom 
v našom meste a jeho revitalizáciou 
vznikne príjemné miesto na od-
dych, prechádzky s deťmi či pobyt 
na čerstvom vzduchu.

Súčasťou obnovy prírodného 
parku Kerta bude najmä výsadba 
zelene a celková úprava okolia, s cie-
ľom vytvoriť jednotný celok, ktorý 
skrášli dané prostredie a  vyzdvih-
ne významnú historickú hodnotu 
územia. Zrekonštruuje sa drobná 
parková architektúra a  siete chod-
níkov, pribudne 1920 m nových 
chodníkov, 41 lavičiek a 23 odpad-
kových košov. V rámci prevencie 
voči vandalizmu a ochrany parku 
bude zrealizovaná aj inštalácia ka-
mier spolu s osvetlením a senzorom 
na evidenciu návštevnosti parku. 
Kamery budú napojené na mestský 
kamerový systém.

Projekt rieši aj úpravu existujú-
cich chodníkov, ktoré budú po re-
konštrukcii prístupné pre všetkých; 
rovnako pre rodičov s  kočíkmi, 
cyklistov a taktiež pre návštevníkov 
s  hendikepom. Celá komunikačná 

sieť chodníkov je v  súlade s histo-
rickými podkladmi a  bude na nej 
osadený nový mobiliár, ktorý svojím 
vzhľadom zapadne do historickej 
podoby parku. Nové verejné osvetle-
nie zabezpečí bezpečný pohyb osôb 
aj v neskorších hodinách.  Svetlá 
budú lemovať sieť chodníkov a vy-
tvoria tak dokonalú symbiózu histo-
rického a moderného vizuálu parku.  

Projektová dokumentácia zahŕ-
ňa obnovenie okrajového porasto-
vého venca, ktorý sa tu nachádzal 
aj v minulosti; park opticky uzatvá-
ral a vytváral intímnu atmosféru. 
V  súčasnosti bude slúžiť tiež ako 
ochranná bariéra pred veternými 
kalamitami. Vo vnútornej časti 
parku je navrhnutá výsadba poras-
tovými skupinami, solitérmi a voľ-
nými trávnatými plochami tak, aby 
bola zachovaná vyváženosť prírod-
no-krajinárskej kompozície.

Doplnkovým prvkom par-
ku bude altánok, ktorý bol vždy 
jeho súčasťou. Altánok, navrhnutý 
na pôvodnej betónovej ploche kru-
hového pôdorysu, bude slúžiť aj ako 
priestor pre hudobné či divadelné 
podujatia malého rozsahu.

Realizáciou projektu chce mesto 
pokračovať v procese obnovy tej-
to historickej časti mesta, vytvoriť 
kultúrnu a oddychovú zónu a  tak 
obnoviť význam a postavenie dôle-
žitého územia v rámci mesta, ktoré 
danej oblasti historicky prináleží. 

Proces verejného obstaráva-
nia je ukončený a  stavenisko bolo 
odovzdané na realizáciu stavby. 
Vo verejnej súťaži zvíťazila firma 
C&S GROUP, s.r.o., z Michaloviec. 
Ukončenie projektu je plánované 
na máj 2022. Na revitalizáciu parku 
priamo nadväzuje aj obnova Kos-
tolného námestia. Jeho rekonštruk-
cia prebehne taktiež v tomto roku.  
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Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov Európskej únie 

z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja

Obsah tejto tlačovej správy nemusí 
nevyhnutne predstavovať oficiálne 

stanovisko EÚ.

Začíname s obnovou historického parku Kerta

Mesto Michalovce si v roku 
2021 pripomína 777. výročie 
prvej písomnej zmienky 
o meste. Tejto téme 
je venovaná výstava v Galérii 
pod nebom.  

Dvadsaťštyri výstavných panelov 
pripomína obyvateľom, rodákom 
a návštevníkom mesta významné his-
torické míľniky, udalosti a  osobnosti 
späté s  minulosťou Michaloviec. Pa-
nely sú venované cirkvi, armáde, erbu 
mesta, kaštieľu, kaplnke na Hrádku, 
predfotografickému obdobiu, rodu 
Sztárayovcov, rieke Laborec a  mos-

tom, nemocnici, železnici, samosprá-
ve, futbalu, gymnáziu, parnému mly-
nu a pivovaru, maliarovi T. J. Mousso-
novi, spolkom, kláštoru a chrámu re-
demptoristov, ochotníckemu divadlu, 
oslobodeniu, pamätníku Dobrianske-
ho, významným návštevám, židom 
a  župnému sídlu. Autormi výstavy 
sú Mgr. A. Mišíková, PhD., PaedDr. 
M.  Molnár, Mgr. S. Rovňáková. Vý-
stava potrvá do konca septembra.

Na 777. výročie upozorňujú aj veľ-
koplošné banery na tribúne pri mest-
skom úrade, ktoré zobrazujú historic-
kú vedutu a obrázky starých i nových 
Michaloviec.
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Výstava v Galérii pod nebom

VEĽVYSLANEC ŠPANIELSKA NAVŠTÍVIL 
MICHALOVCE
Luis Belzuz de los Ríos bol za veľvyslanca 
Španielska v Slovenskej republike vymenovaný 
Kráľovským nariadením zo dňa 3. marca 
2017. Mesto Michalovce navštívil 17. júna 
po prvýkrát. Na pôde Mestského úradu 
Michalovce veľvyslanca a jeho manželku 
privítali viceprimátori Jana Cibereová a Jozef 
Sokologorský. V rámci priateľského stretnutia 
hostia vyjadrili želanie navštíviť aj futbalový 
štadión MFK a tiež Baziliku Minor a pútnické 
miesto Klokočov. Diplomatický zástupca 
Španielska s manželkou sa netajili tým, že naše 
mesto i celý región sa im veľmi páči a určite 
sa sem ešte vrátia.
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4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Mestské kultúrne 
stredisko v spolupráci 
s galériou moderného 
umenia BOD sprístupní 
širokej verejnosti 
v nasledujúcom mesiaci 
expozíciu moderného 
umenia profesionálneho 
výtvarníka Petra Maščáka, 
rodáka z Michaloviec. 

Autor vystupuje pod umelec-
kým menom Lavra. Študoval na Fa-
kulte umení Technickej univerzity 
v Košiciach. Má za sebou niekoľko 
výstav doma i v zahraničí. Sám tvr-
dí, že jeho výtvarný prejav je v  is-
tom zmysle kritikou spoločnosti, 
nemým výkrikom. 

Je to vlastne prirodzený proces, 
ktorý sa odohráva v  hlave myslia-
ceho človeka. Iba tvár človeka je 
totiž schopná grimasy, ktorá súvisí 
so znepokojením. Na druhej stra-

ne je možné oko prižmúriť, aby 
sme ospravedlnili realitu, ktorá sa 
nezhoduje s  našimi predstavami. 
Pohľad na realitu je však pre autora 
veľmi podstatný, lebo on je nosnou 
myšlienkou jeho osobitého preja-
vu. Ten je viac abstraktný, ako re-
alistický, ale o to viac dáva priestor 
autentickej výpovedi o pulze života 
okolo nás. Život je síce plný para-
doxov a nezodpovedaných otázok, 
ale o všetkom môže rozhodnúť jeho 
veličenstvo človek. 

Názov výstavy je symbolický, 
na akého koňa nasadneme, tak 
budeme cválať životom, alebo celý 
život a  umenie v  ňom pochopíme 
ako harmonické tóny hudby. Ako-
koľvek by chcel byť autor kritický 
voči spoločnosti a človeku, v tomto 
úsilí uňho dominuje láska a rozum, 
a teda úcta k  životu. 

Expozícia je realizovaná pro-
stredníctvom Fondu na podporu 
umenia a potrvá do konca júla.   

msks

Sme ľudia, ktorí vytvárajú 
vzťahy. Žijeme 
v nich a môžeme ich 
v podstatnej miere 
ovplyvniť. Prostriedkom, 
ktorý asi najviac dokáže 
vplývať na človeka 
a vzťahy, je komunikácia. 
Ona samotná má rôzne 
formy. 

Niečo možno vyjadriť gestami, 
niečo zasa mlčaním. Najčastejšie 
však používame slová. Každý z nás 
už toho počas svojho života veľa 
povedal, mnoho vyjadril gestami, 
či tak veľmi dôležitým a  podstat-
ným mlčaním. Tak málo si uvedo-
mujeme, že slovo má tvorivú silu. 
Takou by mala aj zostať. 

Vo vzťahu k  iným ľuďom v už-
šom i  širšom zmysle slova sme 
zodpovední jeden za druhého. Mali 
by sme sa usilovať o komunikáciu, 

ktorá v  sebe zahŕňa otvorenosť 
a pravdu. V komunikácii s inými sa 
vyhýbajme klamstvu, ktoré je opa-
kom pravdy a  znehodnocuje tak 
hodnotu každého vypovedaného 
slova. V súčasnej dobe je slovo veľ-
mi dôležité. Pre povzbudenie, pre 
zrod niečoho nového v nás samých. 
Slovo by malo dať krídla pravde 
aj o nás samých. 

Bez povzbudzujúcich slov je 
naša existencia veľmi náročná. 
Hrozí nám nebezpečenstvo, že nás 
tak ťarcha životných ťažkostí za-
valí a nedovolí sa nám nadýchnuť. 
Často uplatňujme povzbudivú 
komunikáciu, môže nás pretvoriť 
v  nových ľudí. Agresívna komu-
nikácia nikam nevedie, ba čo viac, 
stáva sa bariérou neporozumenia. 
Netvorí, ale rúca. 

Hľadajme teda vhodné spôso-
by komunikácie, ktoré by obrazne 
pripomínali ovlažujúci tok rieky 
k srdcu tých druhých.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Viole(n)t Tvorivá sila slova

Žiaci Základnej školy, 
J. Švermu 6, zažili 
nevšedný ale skvelý deň, 
a to hneď z dvoch dôvodov. 
Prvým bola skutočnosť, 
že si mohli na vyučovanie 
priniesť mobil alebo 
tablet. 

Druhým bol fakt, že sa na ňom 
mohli skutočne hrať a zároveň zís-
kavať nové vedomosti a  zručnosti. 
V bezpečnom priestore experimen-

tovali a hľadali riešenia problémov 
a výziev. 

Podujatie zorganizovalo občian-
ske združenie Impact Games, ktoré 
sa zaoberá tematikou globálneho 
vzdelávania v rámci digitalizácie 
školstva a vyrába hry s pozitívnym 
spoločenským dopadom. Samotnej 
realizácii programu predchádzal 
online webinár učiteľov, ktorí pre-
zentovali svoje skúsenosti s využí-
vaním hier na vyučovaní.

Spoluriaditeľ Impact Games Ja-
kub Žaludko navštívil svoju alma 
mater, aby jej udelil titul pilotnej 

školy v rámci zavedenia digitál-
nych technológií ako inovatívnej 
metódy do klasického vyučovania. 
Impact Games predstavilo dve hry. 
Hra Aaronova dilema je zastrešená 
projektom podporeným zo zdro-
jov SlovakAid (MZV SR) a  hru 
vytvorili v spolupráci s techno-
logickým inkubátorom Butterfly 
Effect, ktorý spoluzakladali veľké 
firmy Pixel Federation a Sygic ako 
aj mimovládna organizácia LEAF. 
Druhou hrou je Garbage Gobblers, 
ktorú vytvorila herná a grafická di-
zajnérka Táňa Zacharovská v spo-

lupráci s Naturepak. Nová forma 
výučby mala veľmi pozitívnu odo-
zvu. Žiaci s  nadšením reagovali 
na  rôzne otázky, živo diskutovali, 
ponúkali svoje postrehy a  nápady 
na  prípadné doplnenie a vylepše-
nie hry. 

V rámci ďalšej spolupráce s ob-
čianskym združením Impact Ga-
mes budeme konzultovať a  tvoriť 
hru o potravinovom odpade a záro-
veň sa podieľať aj na tvorbe nových 
hier na predmety biológia, geogra-
fia a dejepis. 

Mgr. E. Kuriľaková

Inovačný programe Impact Games

Žijeme v dobe, 
ktorá je charakteristická 
prienikom kultúr. Zvýšila 
sa migrácia obyvateľstva, 
ľudia viac cestujú 
a spoznávajú nové krajiny, 
ľudí a ich kultúru. 

V Materskej škole, Ul. J. A. Ko-
menského, nemusíme nikam cesto-
vať, veď svet pricestoval k nám.

Radosť, smiech, hudba a  tanec 
sa ozývali dopoludnia 4. júna z ce-
lého areálu materskej školy. V rámci 
kurikulárneho projektu Čarovná 
hračka deti všetkých tried školy pre-
zentovali spevom, tancom, slovom, 
oblečením i obrazom rôzne kultúry. 
Počas Multi-kulti dňa spoznali deti 

prvky ruskej, rómskej, jamajskej, 
vietnamskej, indiánskej kultúry, 
a  nezabudli ani na našu slovenskú. 
V aktivitách a súťažiach si preverili 
svoje schopnosti a zručnosti. V zá-
vere sa všetky kultúry premiešali 
v spoločnom tanci a náš veselý Mul-
ti-kulti deň sme ukončili piesňou 
„...ja som Slovák, ty Slovenka....“. 
Medaila a sladká odmena ešte zväč-
šili úsmev na tvárach všetkých detí.

Pozvanie na podujatie prijala 
Mgr. Božena Tokárová, regionálna 
koordinátorka Národného projek-
tu inklúzie v  materských školách, 
ktorý realizuje Úrad splnomocnen-
kyne vlády SR pre rómske komuni-
ty cez Operačný program Ľudské 
zdroje.

Mgr. Gabriela Melniková

Multi-kulti deň v materskej škole

michalovce_srdce_zemplina
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

CEZ TRADÍCIE K DNEŠKU
koncert absolventov SZUŠ Talent-UM a DFS Zemplínik
25. júna o 20.00 hod., tribúna na Nám. osloboditeľov

TRI „PODVIHORLATSKÉ MEMORANDÁ“ 
A SITUÁCIA NA STREDNOM ZEMPLÍNE V ROKU 1919
autorské stretnutie s PhDr. Václavom Ihnátom
25. júna o 16.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

FRANZ KAFKA – ŽIVOT A TVORBA
prednáška
25. júna o 15.00 hod., galéria ZKCaH

REMESLÁ INAK
tvorivé dielne
25. júna o 9.00 a 13.00 hod., Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

JIŘÍ ZAŤOVIČ HOVORÍ O SVOJEJ TVORBE
autorské stretnutie
29. júna o 16.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

MICHALOVSKÝ ORGAN – INNES SCHÜTTENGRUBER
8. júla o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

ŠPACIRKY PO VAROŠU
Mestské mosty, Facebook TV Mistral

ŠPACIRKY NA KAVEJU
Hriešni ľudia mesta Michalovce, YouTube Redakcia Mistral

výstavy 
MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
do 30. septembra, Galéria pod nebom

FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA
výstava prác detí základných škôl, do 30. júna, galéria ZKCaH 

LAVRA – VIOLE(N)T
autorská výstava, od 1. júla, malá galéria MsKS

SLNIEČKOVÉ PLANÉTY
výstava k 90. výročiu časopisu Slniečko
do 30. júna, Zemplínska knižnica G. Zvonického

KNIHA ZEMPLÍNA 2014 – 2020
online výstava ocenených a nominovaných kníh
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

LUCIA CHOCHOLÁČKOVÁ – OBRAZY KRAJINY
do 30. júna, malá galéria MsKS

Jazykový kvet 
je celoslovenská 
akreditovaná postupová 
súťaž. Cieľom súťaže 
je podpora učenia 
sa jazykov a aktívneho 
záujmu o jazyky.

V  tomto školskom roku sa sú-
ťaž konala online. Žiaci Cirkevnej 
základnej školy sv. Michala v  Mi-
chalovciach sa zapojili vo  viace-
rých kategóriách. Mariam Mansour 
(7. ročník) súťažila v prednese poé-
zie a prózy s vlastným príspevkom 
v  anglickom jazyku. V  krajskom 

finále získala 2. miesto. Rovnaké 
umiestnenie získal aj žiak Marek 
Senaj (9. ročník) v poviedkovej vet-
ve Ťukni so svojím príbehom v an-
glickom jazyku A fight for freedom. 
V  ďalších troch kategóriách naši 
žiaci zvíťazili a postúpili na celoslo-
venské kolo súťaže, kde im odborná 
porota všetkým udelila prvé miesto. 
Z  úspechu sa mohla tešiť Sofia Ja-
nošová, Marek Senaj a  divadelný 
súbor žiakov 6. a 9. ročníka. 

Ďakujeme všetkým za vynalože-
né úsilie a za úspešnú reprezentáciu 
školy, mesta Michalovce  aj celého 
Košického kraja.

učitelia cudzích jazykov

Unikátny úspech žiakov

Dejiskom stretnutia 
dobrovoľníkov 
zo spoločnosti Arriva 
Michalovce bol v piatok 
11. júna hrad nad Vinným. 

Aktivity boli zamerané na úpra-
vu terénu na severnej stene stred-
ného južného paláca, čistenie dre-
venej konštrukcie prístupového 
mostu a  jeho natieranie, terénne 
úpravy na prístupovom chodníku 
k  mostu a  na terasách vinohradu. 

Revitalizáciou historickej pamiatky 
dobrovoľníci prispeli k zachovaniu 
kultúrneho dedičstva a  skrášleniu 
okolia hradu.

Na záver dňa boli unavení z pro-
spešnej a dobre vykonanej práce. 
tento deň popri stretnutí s kolegami 
a skvelom pocite z dobre vykonanej 
práce priniesol aj spestrenie bežného 
pracovného dňa a radosť z pomoci 
iným. Pre dobrovoľníkov zabezpečil 
organizátor prehliadku a  odborný 
výklad histórie Vinianskeho hradu.

Petra Helecz

Dobrovoľníci pomáhali 
na hrade



6  

Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

z 21. júna 2014
25. júna – 1. júla vždy o 14.00 hod.

Špacirki na kaveju 
Sztárayovci a Habsburgovci 

hosť: PaedDr. Martin Molnár, historik ZM a mestský kronikár 
Moderuje: Mgr. Matej Starják, PhD.

premiéra v piatok 25. júna, reprízy v pondelok 28. júna 
a v stredu 30. júna vždy o18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD. 
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Aneta Drotarová
Michal Kofira

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Martin Capík  
a Ing. Jana Karková
Mgr. Juraj Lenďák  

a Mgr. Dominika Šubáková
Pavol Viskup  

a Patrícia Tušeková
MUDr. Dávid Anovčin  

a MUDr. Lucia Danková
Peter Urban  

a Miroslava Bérešová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, 

e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, 
členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom 
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

blahoželanie
Milý 

JIRKO BARVÍŘ,
nepozeraj spiatky, teš sa z krásnej osemdesiatky. 
Nech krásne spomienky sa k Tebe vrátia a všetky 
zlé sa navždy stratia. Nech Tvoja duša stále 
rastie, nech Ti dá Pán Boh lásku, šťastie.
praje manželka Mária, syn Ivan, dcéra Iveta a vnuci

V deň Tvojich vzácnych 60. narodenín prišli sme 
k Tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, 

vznášame vrúcne prosby k Bohu.
Všetko najlepšie 

ĽUBICA NOVOBILSKÁ 
Ti praje mama, dcéra, Samko a za všetkých 

babku bozkávajú vnúčatá Sebinko, malá Saskia 
a rodina.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a  násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v  znení neskorších zmien a  doplnkov a  na základe Uznesení MsZ v  Michalovciach 
č. 189, zo dňa 4.9.2012 a č. 209, zo dňa 24.5.2021

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, postavenej na parcele p.č. 4730/3 v k.ú. Micha-
lovce, vedenej na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 2 114 m2, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachá-
dzajúce sa na Ul. lastomírskej, stavby bez súpisného čísla (sklad), postavenej na parcele 
p.č. 4731 v k.ú. Michalovce, vedená na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN 
č. 4731, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 527 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, nová parcela C-KN č. 4730/19, o celkovej 
výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením na základe geometrického 
plánu č. 14328810-14/2012, zo dňa 29.3.2012, z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý 
sa nachádza na Ul. lastomírskej,
B) pozemkov registra C-KN:
• p.č. 4144/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 180 m2, 
• p.č. 4144/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 153 m2,
• p.č. 4144/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 154 m2,
• p.č. 4144/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 152 m2,
• p.č. 4144/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 153 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
C) pozemku C-KN p.č. 5310/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 384 m2, k.ú. Mi-
chalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-42/2021, zo dňa 26.4.2021, 
oddelený z pôvodného pozemku registra C-KN p.č. 5310/1, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 797 m2, k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom Micha-
lovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Mi-
chalovce,
D) nehnuteľností:
• stavby súp. č. 984, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby autoservis Okružná, 
postavená na pozemku C-KN p.č. 4662,
• stavby bez súp. č., druh stavby iná budova, popis stavby sklad, postavená na pozemku C-KN 
p.č. 4663, 
• stavby bez súp. č., druh stavby iná budova, popis stavby dielne, postavená na pozemku 
C-KN p.č. 4664/5, 
• pozemku C-KN p.č. 4662, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 289 m2,
• pozemku C-KN p.č. 4663, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 92 m2,
• pozemku C-KN p.č. 4664/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 216 m2,
• pozemku C-KN p.č. 4664/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 210 m2,
• pozemku E-KN p.č. 8819/2, druh pozemku orná pôda, výmera 456 m2,
• pozemku E-KN p.č. 8820/3, druh pozemku orná pôda, výmera 157 m2, ktoré sú evidované 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce, vrátane oplotenia areálu a vonkajších úprav,
E) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3267/39, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 140 
m2 a novourčeného pozemku C-KN p.č. 3267/7, druh pozemku záhrada, výmera 731 m2, k.ú. 
Michalovce, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 36582972-18/2021, zo dňa 1.2.2021, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 11.2.2021 pod č. G1 – 63/2021, oddelené 
z pôvodných pozemkov C-KN p.č. 3267/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výme-
ra 2 399 m2 a C-KN p.č. 3267/7, druh pozemku záhrada, výmera 758 m2, ktoré sú evidované 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce a novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3267/44, druh pozem-
ku zastavaná plocha, výmera 95 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 36582972-
36/2021, zo dňa 23.4.2021, oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 3267/1, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 399 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalov-
ce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
F) nehnuteľností: 
• stavby súp. č. 2956, druh stavby budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stav-
by Sanita, postavená na pozemku C-KN p.č. 1070,
• pozemku C-KN p.č. 1070, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 56 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
G) pozemkov registra C-KN:
• p.č. 4714/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 8210 m2,
• p.č. 4714/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1499 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5157, 
k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej 
lehote 12. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/686 42 81 
– Ing. Kukolos.



n	6. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Remeselnícka ul. č. d. 10 – 
18 párne, 22 – 40 párne, 44, 3678/20

n	7. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Remeselnícka ul. č. d. 1, 4, 
6, 3672/8, 3965/2A

n	8. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Remeselnícka ul. č. d. 5 – 
33 nepárne

n	9. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Kamenárska ul. č. d. 1 – 19 
nepárne

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Predám 1-izbový byt s balkónom na Ulici Martina Rázusa 

v Michalovciach. Tel.: 0949 684 536

malý oznamovateľ

Oznámenie o obsadzovaní pracovného miesta:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT TVORBY 
A IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV
Zamestnávateľ: Mesto Michalovce 
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 
071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: Viera Klaciková, samostatná odborná referentka 
personálneho referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
viera.klacikova@msumi.sk 
tel.: +421 56 686 42 30
Dátum nástupu: 15. 8. 2021
Základná zložka mzdy (v hrubom): minimálne 871,50 € za mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 22. 6. 2021
Dátum uzavretia prijímania žiadostí: 14. 7. 2021
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počas 
materskej dovolenky
Súčasť žiadosti: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných 
údajov
Pracovný pomer: na dobú určitú zástup počas materskej, prípadne ďalšej 
rodičovskej dovolenky, skúšobná doba 3 mesiace 
Pracovná oblasť: samospráva
Náplň práce: Činnosti súvisiace s predprojektovou a implementačnou fázou 
pri projektoch zo štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a iných dotačných 
politík a realizácia ich zúčtovania. Vedenie agendy nenávratných finančných 
prostriedkov, vedenie evidencie a sledovanie zúčtovania schválených dotácií 
príspevkov a darov a schválených príspevkov. Príprava podkladov z príslušnej 
agendy na rokovanie orgánov mesta. 
Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
Požiadavky na zamestnanca: Bez požiadavky na odbornú prax, pracovné 
miesto vhodné aj pre absolventa
Anglický jazyk – pokročilá znalosť, minimálna úroveň C1
Počítače – MS Office pokročilý
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: komunikatívnosť, kultivovaný 
písomný prejav, organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), 
finančná a ekonomická gramotnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), 
spoľahlivosť
Osobitné predpoklady: Bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. 
v znení neskorších predpisov
Forma obsadenia miesta: Výberové konanie s vybranými uchádzačmi 
spĺňajúcimi podmienky na základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny Michalovce (ISTP), Dvojtýždenník Michalovčan, TV Mistral

Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka
Dňa 14. júna sme si pripomenuli 
10. výročie smrti mojej mamky 

OĽGY MATYSOVEJ
Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal 
rád. Tichučko snívaj ten večný sen, my nezabudneme 
na ten smutný deň.
s láskou spomína syn Ivan s priateľkou Gabrielou

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:
časť pozemku registra E-KN, p.č. 9524, k.ú. Michalovce, o výmere 4,2 m² 
na Námestí osloboditeľov 949/19 v  Michalovciach, za účelom zriadenia 
vstupného schodu do objektu na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 12. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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:
časť pozemku registra C-KN, p.č. 3764/1, k.ú. Michalovce, o  výmere 
12 m² na Ulici okružnej v Michalovciach, za účelom umiestnenia altánku 
na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 12. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej 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. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. športová  v Michalovciach (Mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 12. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu do 31. 12. 2022 nebytové priestory, 
nachádzajúce sa na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach.
Znenie zámeru a  lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote, 12. júl 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na in-
ternetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Mini basketbalisti 
po zápasovej pauze

Ligový turnaj v boxe

Starší mini žiaci počas 
víkendu 13. júna odohrali 
ďalšie turnajové zápasy. 
V poradí druhý turnaj 
sa uskutočnil na domácej 
palubovke orlov. 

Účastníkmi turnaja boli chlapci 
z RIM Basket Košice, Galaxy Koši-
ce a domáci 1. BK Michalovce. Orli 
podľahli obidvom súperom a skon-

čili tak tretí. V porovnaní s prvým 
turnajom, ktorý sa konal 6. júna 
v Košiciach, bolo vidieť, že chlapci 
naberajú odvahu a začínajú ukazo-
vať v zápasoch to, čo na tréningoch 
trénujú. Obidva zápasy síce pre-
hrali, ale už s  menším rozdielom 
ako v  predchádzajúcich. Najbližší 
turnaj č. 3 kategórie U12 usporiada 
družstvo RIM Basket Košice  v  so-
botu 26. júna v Košiciach.

1.BK

Po viac ako roku 
a náročných podmienkach 
na trénovanie 
či športovanie celkovo 
sa znovu rozbehla 
Slovenská liga boxu. 
Druhý turnaj ligy sa konal 
12. júna v Giraltovciach. 

V športovej hale sa predstavilo 40 
štartujúcich vo viacerých vekových 
a hmotnostných kategóriách. Lós 
našim borcom z  boxerského klubu 
BCZ Michalovce 1950 prisúdil sú-
perov z Košíc. Ako prvý sa v  ringu 
predstavil mladší dorastenec vo vá-
hovej kategórii do 80 kg Christian 
Ivan Adámek, ktorý zápas ukončil 

v  2. kole spôsobom RSC (víťazstvo 
ukončením zápasu ringovým roz-
hodcom), a tak zaslúžene zvíťazil. 
Ako druhý sa medzi šestnástimi 
lanami predstavil starší dorastenec 
vo váhe do 69 kg Adam Bruno Rafaj, 
ktorý od úvodného kola prevzal 
v  súboji aktivitu. Zaslúžene vyhral 
na body u všetkých rozhodcov 5:0. 
Ako posledný z našich sa v ringu 
predstavil v kategórii muži Martin 
Hrinko, štartujúci vo váhe do 69 kg. 
Po a bojovnom výkone nakoniec 
podľahol súperovi na body. 

Ďakujeme Mestu Michalov-
ce a  sponzorom za podporu boxu 
v srdci Zemplína. Poďakovanie patrí 
aj borcom, ktorí úspešne reprezen-
tujú svoje rodné mesto.

Ivan Adámek

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

Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FC KOŠICE
26. 6., 11.00 hod., prípravný zápas – muži
futbalové ihrisko Petrovce nad Laborcom

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – SLAVOJ TREBIŠOV
7. 7., 17.00 hod., prípravný zápas – muži
Info: www.mfkzemplin.sk

VÝSTUP NA ROHÁČKU
Turisti Prvého michalovského klubu slovenských turistov 
v uplynulom období podnikli výstup na Roháčku. Prešli 
si aj Zádielsku tiesňavu s prechodom na Turniansky hrad. 
Poslednou túrou bola návšteva Silickej planiny, konkrétne jej 
severnej časti, ktorá je svojou rozlohou 150 km štvorcových 
najväčšou na Slovensku. Turisti sa tiež pokochali výhľadmi 
z vyhliadky na Dievčenskej a Brzotínskej skale. Na spiatočnej 
ceste došli k zvislej priepasti Malá Žomboj s hĺbkou 142 metrov.

Miroslav Kuba

Ukončenie núdzového stavu 
s postupným uvoľňovaním 
opatrení, otvorenie 
prevádzok cestovného 
ruchu ale aj výborné 
počasie štartujú oficiálnu 
letnú turistickú sezónu 
na dolnom Zemplíne 
v nedeľu 20. júna. 

Dolný Zemplín láka najmä sln-
kom, vodou, dobrým vínom a  ne-
poznanými lokalitami. V okolí 
Zemplínskej šíravy je pripravených 
osem rekreačných stredísk – Biela 
hora, Slnečný lúč – Hôrka, Medve-
dia hora, Kaluža, Kamenec, Kloko-

čov, Paľkov a samostatné Vinianske 
jazero. Kemp je dostupný v stredisku 
Klokočov, táboriská na Vinianskom 
jazere, Slnečnom lúči – Hôrke, Med-
vedej hore, Kaluži a Paľkove. 

Podľa informácií zástupkyne 
RÚVZ Michalovce MUDr. Aleny 

Dolnej oficiálna kúpacia sezóna 
začne na niektorých kúpaliskách 
18. júna a skončí sa 31. augusta 2021. 
K dispozícii sú i umelé kúpaliská 
v časti Kaluža a Klokočov, ako aj pri 
jednotlivých ubytovacích zariade-
niach. Otvorený je aj Thermalpark 

a v prevádzke sú aj umelé kúpalis-
ká v  mestách Sobrance, Trebišov 
a Strážske. Prevádzkovatelia kúpalísk 
musia dodržiavať nariadenia Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky. RÚVZ bude zabezpečo-
vať pravidelné odbery vzoriek vody 
z  prírodných ako aj  umelých kúpa-
lísk a výsledky rozborov budú zve-
rejňované na ich webovej stránke. 

Turisticko-informačné kancelá-
rie sú otvorené vo všetkých okres-
ných mestách dolného Zemplína 
– v  Michalovciach, Sobranciach, 
Trebišove, ale aj vo Veľkých Kapu-
šanoch. Vo vinohradníckej oblasti 
Tokaj je turisticko-informačná kan-
celária otvorená v obci Čerhov.

zoocr

Letná turistická sezóna 2021 na dolnom Zemplíne


