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Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec

poklad zeMplínskeHo 

folklóru

Hnojňaňe počas svojej bohatej 
histórie pripravili množstvo tema-
ticky zameraných programov napr.: 
Obľivački dzivok, Parački pira, 
Kračunski vinšovački i koľedki, Fa-
šengovi beťarstva, Vizvoľene za pa-
robka, Regrútske pásma, hovorené 
slovo o Zemplíne. Počas svojho 
pôsobenia skupina reprezentovala 
a reprezentuje naše mesto a okres 
aj v zahraničí – Ukrajina, Poľsko, 
Česko, Nemecko, Španielsko.

Za reprezentáciu mesta a regió-
nu Zemplín bola spevácka skupina 
v roku 2003 ocenená cenou pri-
mátora Mesta Michalovce a v ro-
ku 2007 cenou Mesta Michalovce, 
plaketou predsedu VÚC Kočice, 
plaketou predsedu Matice Sloven-

skej za uchovávanie, propagáciu 
a interpretáciu zemplínskej ľudovej 
piesne. Najvyššie verejné ocenenie, 
Cenu Košického samosprávneho 
kraja, dostala skupina 21. augusta.  

V súčasnosti má skupina jede-
násť členov. Organizačným vedúcim 
je Michal Klima – heligónka, ústna 
harmonika. Členovia: Ivan Žecik 
– husle, Marián Kravetz, Jozef Žob-
rák, sólisti Ján Halapi, Andrej Klima, 
Gabriel Sinčák, Milan Lukáč, Andrej 
Novák – akordeón, Michal Kuco – 
heligónka, Ondrej Čižmarik. Od au-
gusta 2011 má skupina aj čestných 
členov, a to Viliama Zahorčáka, Jána 
Ďurovčíka a Emila Ďurovčíka. Jej 
repertoár pozostáva výlučne zo zem-
plínskych ľudových piesní, ktoré čle-

novia interpretujú pri rôznych sláv-
nostných príležitostiach a samostat-
ných vystúpeniach, na Zemplínskych 
slávnostiach, Košických majálesoch, 
na medzinárodných foklórnych 
vystúpeniach. Účinkovali na eku-
menických folklórnych slávnostiach 
v Liptovských Sliačoch, folklórnom 
festivale v Ostrave – Májová Plesná, 
na Hontianskej paráde v Hrušove, 
v Rejdovej, na folklórnom festivale 
v poľskom Jaroslavli.  

Skupina sa s veľkým úspechom 
prezentovala v televíznej folkórnej 
hitparáde Kapura, v rozhlasových 
súťažiach v rádiu Regina, v rádiu 
Lumen v relácii Fujarôčka moja. 
Ďalším veľkým úspechom je vystú-
penie v zábavnej televíznej relácií 
Drišľakoviny. V decembri 2008 vy-
stúpila s veľkým úspechom v Ná-
rodnej rade SR. V januári 2010 v In-
chebe v Bratislave.

Mužská folklórna spevácka sku-
pina Hnojňaňe z Mihaľovec vydala 
už šesť CD nosičov Špivajú Hnojňa-
ňe, šesť DVD nosičov a ďalšie pri-
pravuje. Skupina svojím programom 
priťahuje množstvo priaznivcov 
na vystúpenia nielen zo Slovenska 
ale aj zo zahraničia.

Skupina je laureátom kraja 
a 23. júna v roku 2007 na celoslo-
venskej súťaži folklórnych skupín 
získala zlaté pásmo. V roku 2017 
Hnojňaňe z Mihaľovec oslavujú 
40. výročie svojho vzniku.

Michal Klima

Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe vznikla v roku 1977 na JRD 
Závadka pri Múzeu poľnohospodárskych tradícií v obci Hnojné so zamera-
ním uchovávať ľudové tradície a interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne. 
Jej zakladateľom a prvým organizačným vedúcim bol Ivan Mochorovský.



pobačeňe miža z varoša

Kec mi na každim slupe verejnoho ošvetľeňa obačil reklamu, že pridze cir-
kus, ta mi to bulo jasne. Dzedu, u sobotu idzeš s Patrikom do cirkusu. Jak kebi 
mi bul veščuch. Tota veta me čekala doma, ľem co mi otvoril dzvere. Každe 
ďaľše slovo je navecej, ta mi ľem prikivnul z hlavu. Jak mi sľubil, u sobotu me 
še vibrali do cirkusu. Bula calkom dobra chviľa, ta me išli pešo. Prichodzime 
gu peršomu bilbordoj, ta mi še pristavil. Muj Patrik, mudre to dzecko, čita. 
„Šport do Košíc a na východ“. A takoj še me pita: „Dzedu a kedi pujdzeme 
na tot šport do Košic?“ Mušel mi mu višvetľic, že še bľiža voľbi. A tote chlopi 
na bilbordze chceju a jakbač ľem šport a už jich nič vecej ňetankuje. Pri dru-
him začal rovno: „To čom su toti chlopi taki višmjati?“ Ani ňečekal, co mu 
povim i dodal: „Šak običajni ľudze še tak ňešmeju, jak slunočko na ňebe. No to 
budze cirkus, jak ľudze budu mušec sebe z toho vibrac, mi sebe podumal.

Vaš Mižo z varoša

Zaš tu cirkus

aktivity primátora

Naladená hudba 
Pri príležitosti 60. výročia 
FS Zemplín sa 22. septembra 
konal koncert Ľudovej 
hudby folklórneho súboru 
Zemplín. 

Ako hostia na tomto projekte 
účinkovali spevácka zložka FS Zem-
plín a Štátna filharmónia v Koši-
ciach. Samostatný koncert mal dve 
časti. V prvej polovici, ktorá sa nies-
la v čisto folklórnom duchu, zazneli 
skladby z aktuálneho repertoáru, do-
plnené o novoskomponované diela, 
ktorých autorom je Radoslav Gajdoš 
a Štefan Molota. Oduševnené výko-
ny, výnimočná atmosféra prvej časti, 

dali tušiť, že druhá polovica prinesie 
ešte zaujímavejšie a hudobne nároč-
nejšie skladby. Tu došlo ku spojeniu 
dvoch telies – folklórneho a symfo-
nického. Ľudová pieseň dostala nový 
šat, rozmer a farbu. Traja autori, Ra-
doslav Gajdoš, Adrian Harvan a Ľu-
bomír Buraš použili rôzne hudob-
né štýly charakteristické pre Word 
music. Hudobná farebnosť, inštru-
mentálne výkony a celkový súzvuk 
oboch telies pod vedením dirigenta 
S. Vavřinka vytvorili hudbu dotýka-
júcu sa každého poslucháča, o čom 
svedčia aj spontánne potlesky počas 
skladieb, záverečný standing ovation 
a nadšenie divákov. 

Ľubomír Buraš

� aktuality

Pri príležitosti 95. výročia vzniku Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach si 
študenti a pedagógovia v týždni od 9. do 13. októbra pripravili rôzne aktivity. 
Jednou z nich bola Veda na ulici. Gymnazisti v sprievode učiteľov prírodovedných 
predmetov si pre verejnosť pripravili zaujímavé pokusy z fyziky, chémie, informa-
tiky a biológie. Zaujímavým podujatím bol aj Diván na námestí. Tí, čo prechá-
dzali okolo, mohli vidieť tanečníkov, hudobníkov i spevákov v akcii. V domácej 
atmosfére pri lampe a na sedačke mohli okoloidúci zanechať na tabuli aj odkaz, 
či blahoželanie. V pondelok sa konala aj ďalšia sprievodná akcia – 95 km na bi-
cykli so študentmi a učiteľmi. Oslavy vyvrcholili vo štvrtok 12. októbra slávnost-
nou akadémiou v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach.

Spoznávame Užhorod
Užhorod je v poradí ďalšie 
mesto, s ktorým Michalovce 
podpísali partnerskú 
zmluvu, a s ktorým 
stále udržuje kontakty 
vo viacerých oblastiach. 
Len nedávno sa uskutočnil 
projekt cezhraničej 
spolupráce s názvom SK-
INFO-UA. 

Vzniklo z neho mnoho výstu-
pov, o ktorých sme písali aj v novi-
nách Michalovčan. Zmluva o par-
tnerstve bola podpísaná 
11. septembra 1999.

Užhorod je mesto na zá-
padnej Ukrajine, na rieke 
Uh, pri hraniciach so Slo-
venskom. Je centrom Za-
karpatskej oblasti a v roku 
2004 malo 117 600 obyvateľov. 
Najstaršie nálezy svedčiace o osíd-
lení v mieste dnešného Užhorodu sú 
staršie ako 100 000 rokov. 

Historická časť mesta vznikla 
na troch návršiach ako podhradie 
hradu. Zmienka o meste sa nachá-
dza aj v Anonymovej kronike Gesta 
Hungarorum z 12. storočia. V ro-
koch 1241 – 1242 ho dobyli Mon-
goli a bolo vypálené. 

Nové mesto bolo vybudované 
v roku 1248 za Belu IV. Užhorod má 
rozvinutý priemysel – zastúpený je 
najmä drevospracujúci, nábytkársky, 

strojársky, chemický a potravinársky. 
Mesto je takisto významnou doprav-
nou križovatkou ciest od Mukačeva, 
Čopu, Košíc a Užoku. Západne od 
mesta sa nachádza významný cest-
ný hraničný priechod na Slovensko. 
Kultúra a školstvo majú v Užhorode 
bohatú tradíciu – nachádza sa tu 
niekoľko múzeí, divadlo a od roku 
1945 aj univerzita. V roku 1780 sem 
bolo prenesené sídlo Mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie. 

Užhorod je mestom, v ktorom 
sa stýka západná európska civili-
zácia s východnou európskou civi-
lizáciou. Mesto je osídlené nielen 

Ukrajincami a Rusmi, ktorí 
sa hlásia k pravoslávnej 
a gréckokatolíckej cirkvi, 
ale žijú tu aj Maďari a Slo-
váci, ktorí sa hlásia k zápa-
doeurópskej a rímskoka-

tolíckej alebo reformovanej 
kalvínskej cirkvi. 
V minulosti tu žila aj početná 

židovská komunita. Preto sa v meste 
nachádza veľké množstvo sakrál-
nych i svetských pamiatok všetkých 
uvedených konfesií. Medzi najkraj-
šie z nich patria: Chrám Krista Spa-
siteľa), Katedrála Povýšenia svätého 
kríža), Kostol svätého Juraja). Užho-
rod bol a aj je miestom, kde sa stý-
kajú tri jazykové oblasti a etniká. Ide 
o Ukrajincov, Maďarov a Slovákov. 
V minulosti tu žilo aj veľa obyvateľov 
nemeckého a židovského pôvodu. 

Zdroj: internet

2. 10.  rokovanie predstavenstva VVS a.s. v Košiciach
3. 10.  rokovanie komisie dopravy pri VÚC Košice
3. 10.  rokovanie školskej komisie pri VÚC Košice
4. 10.  zasadnutie Spoločného obecného úradu
4. 10.  účasť na stretnutí Mestskej organizácie vojenských  
 poškodencov a invalidov
5. 10.   pracovné stretnutie s predstaviteľmi tenisového klubu
5. 10.  prípravné stretnutie k Reprezentačnému plesu mesta 2018
6. 10.  reprezentácia mesta na otvorení zrekonštruovanej budovy 
 Okresného súdu Michalovce
9. 10.  rokovanie so zástupcami Ministerstva financií SR a SZĽH  
 v Bratislave
10. 10.  stretnutie s členmi obvodných a okrskových volebných komisií  
 k voľbám do VÚC 2017
11. 10.  účasť na stretnutí členov Jednoty dôchodcov Slovenska
11. 10.  otvorenie podujatia Vďaka Vám
12. 10.  stretnutie s členmi Slovenskej únie sluchovo postihnutých
12. 10.  zastúpenie mesta na slávnostnej akadémii k 95. výročiu  
 založenia Gymnázia P. Horova
13. 10.  porada primátora
13. 10.  porada ZOOCR k vyhodnoteniu letnej turistickej sezóny
13. 10.  odovzdávanie cien súťaže Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom



Činnosť Organizácie Spojených 
národov pre výživu a poľnohospo-
dárstvo – FAO sa začala 16. októbra 
1945. S týmto dátumom je od roku 
1979 FAO-m vyhlásený aj Svetový 
deň výživy. Je to jeden z medzinárod-
ne uznávaných dní aj podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie. Každoroč-
ne poukazuje na problematiku glo-
bálnej potravinovej bezpečnosti a na 
nedostatok či dostupnosť potravín 
vo svete. Aj keď v niektorých krajinách 
ide najmä o boj proti hladu a v iných 
o rozhodovanie o nových technoló-
giách pri produkcii potravinových 
surovín a produktov, spoločným me-
novateľom je dopad potravinových 
politík na zdravie. Vo svete ešte stále 
existujú obrovské rozdiely, pokým 
jedni žijú v prepychu a blahobyte, 
ďalší trpia a zomierajú od hladu. 

Svetový deň potravy je uznáva-
ný vo viac ako 150 krajinách sveta. 
V každom prípade extrémy zdraviu 
neprospievajú. V bohatých krajinách 
ide o prejedanie sa a nadmernú kon-
zumáciu potravín. V krajinách tretie-
ho sveta ľudia umierajú pre nedosta-
tok jedla. Dopady na zdravie človeka 
sú v oboch prípadoch alarmujúce. 
V dnešnej dobe sa objavuje v našich 
končinách nový problém. Trik výrob-
cov potravín, keď v rôznych krajinách 
predávajú pod tým istým názvom 
výrobky rôznej kvality. Snaha o zisk 
často zatemňuje zrak rôznym podni-
kavcom. Tu obozretnosť jednotlivca 
nestačí. Rozhodujúce sú porovnávajú-
ce kontroly na to určenými orgánmi. 
Pritom podľa FAO bola v roku 2009 
dosiahnutá kritická hranica miliardy 
hladujúcich po celom svete v dôsledku 
rastúcich cien potravín a finančnej 
krízy. „Je to tragédia dnešnej moder-
nej doby,“ opísal situáciu generál-
ny riaditeľ FAO. Štatistiky hovoria, 
že v súčasnosti žije 17 % obyvateľov 
Európskej únie pod hranicou chudo-
by. S chudobou úzko súvisí nedostatok 
potravín a fakt, že si ľudia nemôžu 
dovoliť kupovať kvalitné potraviny. 

Na Slovensku nemožno hovoriť 
o hladovaní, avšak téma vyváženej 
racionálnej stravy u ľudí zo sociálne 
slabších rodín je tabu. A nejde len 
o deti, ale aj širokú skupinu dôchod-
cov a starších ľudí, ktorí žijú v hmotnej 
núdzi alebo v chudobe. Slovensko je 
jednou z krajín, ktoré si pripomínajú 
Svetový deň potravy. Ľudia by sa mali 
zamyslieť nad konzumovanou stravou 
a potravinami neplytvať, no na druhej 
strane príliš na ich kvalite nešetriť.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

Svetový deň 
potravy

z pera viceprimátora

Deň strednej zdravotníckej školy
Tak ako po minulé roky, 
aj tento rok už tradične 
jeden deň z posledného 
týždňa v septembri patril 
Dňu strednej zdravotníckej 
školy.

Tento siedmy ročník sa hrdo pý-
šil najmä svojim číslom „2587“. Čís-
lo hovorí o množstve výkonov uro-
bených dňa 28. septembra v čase od 
8.00 do 14.00 hod. tridsiatimi sied-
mimi žiakmi štvrtého ročníka. Naši 

žiaci vykonali 207 meraní tuku, 327 
meraní krvného tlaku, 55 ukážok 
prvej pomoci, 550 meraní glykémie, 
405 vyšetrení krvnej skupiny, 83 ap-
likácií kineziotejpingu, 386 masáží 
a 74 zábalov. Okrem týchto urobe-
ných výkonov rozdali 200 kusov 
letákov prvej pomoci a 320 kusov 
informačných letákov. Široká verej-
nosť ochutnala šalviový, medovkový 
a mätový čaj, ktorých bolo vydaných 
500 dávok – 50 l čaju. Práve takýmto 
spôsobom sa nám každoročne poda-
rí prezentovať vedomosti a zručnosti 

našich žiakov, maturantov a budú-
cich zdravotníckych pracovníkov. Je 
to prvý krok k novému štartu ako sa 
zviditeľniť a nadobudnúť sebaistotu. 
Tohto roku sa prvýkrát prezentovala 
propagačným materiálom aj Nemoc-
nica novej generácie Svet zdravia 
Michalovce. Akciu podporili svojou 
prítomnosťou aj riaditeľ nemocnice 
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, 
a manažérka marketingu a komuni-
kácie  Mgr. Zuzana Adamčíková. 

Mgr. Jana Gažíková, PhDr. 
Silvia Hadžuriková

História, viera a vzťahy bolo motto 
septembrovej odpustovej mariánskej 
slávnosti v Michalovciach. Pozvanie 
prijal mukačevský gréckokatolícky 
biskup Mons. Milan Šášik CM. Dô-
vod bol prozaický. Hlavný jezuitský 
oltár v rímskokatolíckom kostole po-
chádza z bývalého jezuitského kostola 
v Užhorode. Oltár bol po zrušení je-
zuitov v roku 1773 prenesený do Mi-
chaloviec. Kostol v historickom centre 
Užhorodu je dnes sídlom eparchie, 
teda katedrálou. Aj preto sme chceli 
opätovať túto návštevu a na sviatok 
patrocínia Povýšenia Sv. Kríža (podľa 
juliánskeho kalendára 27. 9.) sme 
prišli z Michaloviec do Užhorodu. 
Otec biskup Milan nám venoval čas 
a posprevádzal nás po rezidencii, 
ktorú rekonštruovali a reštaurovali 
za jeho pôsobenia v Užhorode.

� aktuality

Močarianske dni v roku 2017
Výbor občianskeho 
združenia Močarany 
na svojom zasadnutí 
v septembri 2017 
vyhodnotil aktivity v rámci 
projektu Močarianske 
dni 2017 a vyjadril 
poďakovanie Mestu 
Michalovce, všetkým 
sponzorom a svojim 
členom, ktorí sa podieľali 
na príprave programov 
i organizačnom zabezpečení 
všetkých podujatí. 

Novozvolený výbor si pripravil 
plán svojej činnosti  tak, aby sme 
mohli pokračovať v úspešnej tradícii 
hlavných podujatí organizovaných 
pre občanov tejto časti mesta. Po-
skytnutý finančný príspevok nám 
umožnil usporiadať krásne akcie pre 
deti i dospelých a hlavne stretnutie 
občanov pri súťažiach, zábavných 
programoch i folklórnych vystúpe-
niach. Už 30. apríla prilákali súťaže 
pre deti, lampiónový sprievod a po-
sedenie pri vatre  detí s rodičmi. 
Sladké odmeny urobili radosť všet-

kým deťom a dospelí sa zabávali pri 
dobrej muzike. 

Deň Močarian pripravilo pre svo-
jich občanov OZ Močarany v spolu-
práci s Mestom Michalovce, Domom 
MS a MsKS 2. júla s bohatým kultúr-
nym programom. Už od 15.00 ho-
diny boli súťažné disciplíny pre deti 
a rodičov, maľovanie na tvár a pre-
hliadka ukážok z práce hasičov a po-
lície. V spoločenských priestoroch sa 
uskutočnilo stretnutie rodákov – žia-
kov  z ročníkov 1957 – 1960. Nasle-
dovalo slávnostné otvorenie akcie za 
účasti pozvaných hostí a umelecko-
hudobné pásmo o našom rodákovi 

– kňazovi a básnikovi Gorazdovi 
Zvonickom. Milovníkov folklóru po-
tešilo vystúpenie speváckych folklór-
nych skupín Močaranka, Rakovčan, 
Novešan a Hatalovčan. V športovom 
duchu sa niesol futbalový zápas býva-
lých hráčov, ale predviedli sa aj malé 
futbalové nádeje – ich chlapci. Dlho 
do noci sa posedelo pri sponzorskom 
guľaši, pivku a hudbe na počúvanie 
i do tanca v podaní skupiny Flegma. 
Septembrové „Močarianske stretko“ 
pri vatre bolo poďakovaním všetkým 
za doterajšiu prácu a pozvaním na 
ďalšie podujatia.

Anna Kostovčíková



�

Interpelácie poslancov

doc. ing. michal Stričík, phd.
Po zimnom období ostali na viacerých cestách nášho mesta výtlky. Mno-
hé z týchto ciest už prešli opravou. Na základe upozornenia viacerých 
návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov Toplianskej ulice, upozorňujem 
na havarijný stav na tejto ulici. Prosím o urýchlené riešenie tohto stavu 
z dôvodu jeho vážnosti a hrozby poškodenia zdravia a majetku občanov 
využívajúcich túto cestu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Opravy výtlkov boli zrealizované na väčšej časti Ul. topolianskej v prvom 
týždni mesiaca júl, práce budú ukončené v 29. týždni. 

Obrátili sa na mňa obyvatelia Višňovej ulice na Stráňanoch s požiadav-
kou na riešenie prevencie povodní v tejto časti mesta. V tejto súvislosti 
upozorňujú, že okolo výpadovky v smere zo Zemplínskej šíravy sú vy-
rastené stromy a kríky, ktoré sa nachádzajú za obytnými domami a kto-
ré je potrebné upraviť tak, aby voda, ktorá tam v období dažďov steká, 
sa mohla vlievať do kanálov, ktoré dlhšie obdobie neboli čistené. „...už 
nechceme zažívať také pohromy, aby naša Višňová ulica a priľahlé ulice 
v spodnej časti boli zaliate vodou a všelijakými nánosmi z povodní...“
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Kanál, ktorý je v správe TaZS mesta Michalovce, nachádzajúci sa v lokalite 
Biela hora je vyčistený a pre dažďovú vodu priechodný, avšak za prístupo-
vou cestou na Zemplínsku šíravu (štvorprúdovka) smerom k Zemplínskej 
šírave je kanál v správe Hydromeliorácie, š.p., ktorý je zarastený a zanese-
ný. Napriek niekoľkým našim upozorneniam nedošlo z ich strany k opat-
reniam, ktoré by daný problém riešili. 

Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných podmie-
nok, prejavuje na viacerých miestach sadanie podkladu a vznik nerovnos-
tí, ako aj uvoľňovanie, prípadne polámanie dlažby vplyvom ťažkej mecha-
nizácie používanej v pešej zóne. Značne poškodené sú aj drevené lavičky. 
V tejto súvislosti prosím o vykonanie potrebných odborných opráv ešte 
pred letnou turistickou sezónou, aby sa predišlo ďalšiemu poškodzova-
niu pešej zóny ako aj hrozbe úrazu občanov a návštevníkov mesta.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Pôvodne sme na interpeláciu p. poslanca Sokologorského na túto tému 
odpovedali, že opravy realizujeme. Zistili sme však, že rozsah poškodenia 
je taký značný, že oprava nie je možná. Je nutné poškodené časti komplet 
vymeniť a nanovo osadiť. Hneď ako nám bude dodaný potrebný materiál, 
pristúpime k započatiu opráv. Vzhľadom na náročnosť a pracnosť realizá-
cia prác potrvá dlhší čas. 

Mesto Michalovce na svojom aprílovom zasadnutí predalo časť priľah-
lých pozemkov k zimnému štadiónu spoločnosti INVEST KM, s.r.o. Na-
koľko v súvislosti s predajom týchto pozemkov sa objavili informácie 
o tom, že spoločnosť, ktorá uspela vo verejnej súťaži, nesplnila všetky 
podmienky účasti v súťaži (záujemca mal deklarovať čestným vyhláse-
ním s overeným podpisom, že on ani jemu blízke osoby, ani právnické 
osoby, v ktorých je on alebo jemu blízke osoby konateľom, nemajú po-
dlžnosti voči mestu Michalovce, vrátane jeho organizácií – čo nebolo 
pravdepodobne splnené) prosím hlavnú kontrolórku mesta Michalov-
ce o overenie či predaj týchto pozemkov, ako aj predaj časti zimného 
štadióna, prebehol v súlade s platnou legislatívou ako aj podmienkami 
súťaže.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Marta Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka
Vážený pán poslanec, vo svojej interpelácii žiadate overenie predaja pozem-
kov a predaja zimného štadióna (či predaj pozemkov a predaj časti zimné-
ho štadióna prebehol v súlade s platnou legislatívou, ako aj podmienkami 
súťaže). Vaše podanie smerované na mňa, na hlavnú kontrolórku mesta 
Michalovce, nemá charakter interpelácie, ale požiadavky na vykonanie 
kontroly. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra upravuje §18d 
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. V súlade s ods. 1b §18f zákona 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení som práve na XVI. 
zasadnutie MsZ dňa 20. 6. 2017 predkladala na schválenie Plán kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017, ktorý bol jednohlasne 
schválený bez doplnkov a pripomienok poslancov, teda aj Vás. Kontrola tý-
kajúca sa predaja časti zimného štadióna bola vykonaná v septembri 2016. 
Výsledky predmetnej kontroly pod č.17/2016 boli predložené na rokovanie 
MsZ 25. 10. 2016 a uznesením č. 223 bola správa o výsledkoch kontroly 
poslancami MsZ bez pripomienok a diskusie zobratá na vedomie. Všet-
ky výsledky vykonaných kontrol HK sú predkladané poslancom písomne, 
v rámci materiálov do MsZ a zverejnené na internetovej stránke mesta Mi-
chalovce. Vážený pán poslanec, v rámci §25 zákona č. 369/1990 Zb. môžete 
návrhy na vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou uplatniť kedykoľvek, 
v súlade s ods. 1h §18f zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. 

ktoré boli predložené na XVI. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach 20. júna 2017. (dokončenie)

VOĽBY = MOC A PRÁVO 
OBČANA

Máme demokraciu, uvedomme 
si všetci, že je výdobytkom histo-
rických, spoločenských premien. 
Môžeme jej vytýkať kadečo (naj-
mä tí „nároční“...), ale umožňuje 
nám a dáva nám príležitosť najmä 
v čase volieb uplatniť si slobodne 
naše voličské právo, rozhodovať 
o tom, kto nás bude zastupovať 
pri správe vecí verejných. Vážme 
si toto právo a nepremrhajme túto 
príležitosť. Smutné je čítať povo-
lebné štatistiky o účasti na voľ-
bách, kde u nás v komunálnych 
– regionálnych je účasť 32 % (ko-
munálne voľby), resp. 15 – 20 % 
(voľby do VÚC). Prečo smutné? 
Jednoducho preto, že menšina 
rozhodne o nás všetkých. Je naozaj 
veľmi dôležité, kto vás zastupuje 
pri presadzovaní vašich oprávne-
ných požiadaviek a potrieb. Či je 
to poslanec, ktorý pod diktátom 
straníckej disciplíny mnohokrát 
ani nevníma a „nechápe“ súvis-
losti a zabúda na vaše záujmy 
a potreby pri hlasovaní (česť vý-

nimkám), alebo poslanec ktorý 
vzišiel z vašich radov. Je stranícky 
nezaťažený a svoje životné po-
znatky, aj z rozhovorov s vami, 
a všeobecné životné skúsenosti 
chce pretaviť do poslaneckej práce 
v prospech vás OBČANOV.

Zo skúseností a reality z mi-
nulosti vieme, že v našom mes-
te si treba brať príklad z účasti 
na voľbách najmä od dôchodcov 
a zamestnancov vo verejnej sprá-
ve. Ale politika – správa vecí ve-
rejných sa týka aj nás ostatných 
(aj doterajších nevoličov). Preto 
vás vyzývam: osobne ako jed-
notlivcov, ale aj v rámci rodiny 
a v rámci nášho michalovského 
spoločenstva, poďme smelo a od-
hodlane voliť (4. 11.). VYBUR-
CUJME SA...!

P. S.: Ak nebudeme rozmýšľať, 
budú myslieť za nás iní. Ale ak 
myslia za nás iní, myslia vo svoj 
prospech. 

MUDr. Dušan GODA
nezávislý poslanec MZ

Kino Centrum Michalovce v spolupráci 
so spoločnosťou Arolla Film Vám prinášajú 

úžasné filmy z tatranskej divočiny.



�  kúltúra – školstvo

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

40 rokov hnojňanov Z michaľovec – koncert
14. október o 15.30 hod., veľká sála MsKS

Starí majStri – divadelná hra
14. október o 19.00 hod., veľká sála MsKS

30. výročie Speváckej Skupiny klubovanka – koncert
18. októbra o 15.00 hod., Zlatý býk

60. výročie Folklórneho Súboru Zemplín
slávnostný galaprogram
21. októbra o 19.00 hod., Chemkostav aréna

labutie jaZero – balet
24. októbra o 19.00 hod., Mestská športová hala 

Židia v michalovciach
prezentácia knihy PaedDr. Martina Molnára
26. októbra o 10.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

výstavy
Židia v michalovciach
od 8. septembra, Galéria pod nebom, Námestie osloboditeľov

myron Špeník – výber Z tvorby
do 31. októbra, malá galéria MsKS

12 – Svetov
Ilustrátori súčasnej českej knihy pre deti
od 18. októbra – Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

moja duŠa
výtvarné a remeselné výrobky ľudí s duševným postihnutím
do 20. októbra, galéria ZOS 

program kina
13. 10. piatok o 19.30 hod. 
15. 10. nedeľa o 19.30 hod. 

Snehuliak  2017
thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

13. 10. piatok o 16.00 hod. 
15. 10. nedeľa o 16.00 hod. 

Spievankovo: kráľovná harmónie  2017
hudobná rodinná komédia  SR
Mládeži prístupný  Originál verzia 

13. 10. piatok o 17.45 hod. 
15. 10. nedeľa o 17.45 hod. 
18. 10. streda o 19.30 hod. 

alibi na mieru  2017
komédia  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

17. 10. utorok o 19.30 hod. 
ceSta čaSu  2017
dokumentárny  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

18. 10. streda o 18.00 hod. 
tatranSká trilóGia – neSmrteľný leS  2016
dokumentárny  SR
Nevhodný pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing 

19. – 22. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 15.30 hod. 
my little pony vo Filme  2017
animovaný  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

19. 10. štvrtok o 17.45 hod. 
mečiar  2017
dokumentárny  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia 

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Michalovský entomológ Rudolf Gabzdil napísal ďalší zo svojich cestopisov 
s podporou Mesta Michalovce. Zakúpiť si ju môžete aj v Turistickej a infor-
mačnej kancelárii v budove Mestského úradu v Michalovciach.

Na dvore Materskej školy, Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach, bol zhon a krik. Hú-
kanie sirén sa miešalo s detským džavotom a výskotom. Nie, našťastie nič vážne 
sa nestalo, to si len deti užívali návštevu príslušníkov michalovského policajného 
zboru. Prišli k nim v plnej výbave – psovodi, policajné motorky, autá a dokonca 
aj autonehodovky. Takto mali deti možnosť v praxi si vyskúšať dodržiavanie pra-
vidiel cestnej premávky a dozvedieť sa aj o následkoch, ak tieto pravidlá dodržia-
vať nebudú. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej ak-
cie, patrí naše veľké poďakovanie.                                                MŠ, Fraňa Kráľa

Deň bez áut
Aj v tomto školskom roku 
sa žiaci zo Zelenej školy 
na Ulici Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach 
zapojili do Európskeho 
týždňa mobility. 

Aby bol každý o všetkom in-
formovaní, členovia rozhlasového 
krúžku pripravili pre žiakov školy 
rozhlasovú reláciu o význame ta-
kýchto aktivít. V podobnom duchu 
sa niesol aj ekoinfostánok v pries-
toroch školy, ktorý pripravila trieda 
9. B pre návštevníkov školy. Mladé 
ekologičky skrášlili prístupové cesty 
do školy nápismi „Ďakujeme, že cho-
díte pešo“. Piataci v rámci predmetu 
environmentálna výchova pripravili 
výtvarné a projektové práce na tému 
Doprava a ja.  Vyvrcholením celého 
týždňa bol Deň bez áut. Úlohou ro-
dičov, pedagogických a nepedago-

gických pracovníkov ako aj žiakov 
školy bolo prísť do školy v daný deň 
ekologicky. Mladé ekologičky pred 
bránami školy zrealizovali krátku 
anketu, výsledky ktorej nás potešili.

Až 76 % z opýtaných dochádza 
do školy bežne autom, v Deň bez áut 
to bolo o 20 % menej. V tento deň až 
50 % žiakov prišlo do školy pešo, kým 
v ostatné dni to je len zhruba 20 %. 
Na otázku, či je dôležité vychovávať 
deti k ochrane životného prostredia, 
100 % rodičov odpovedalo, že urči-
te áno. Zaujímalo nás aj to, odkiaľ sa 
rodičia o Európskom týždni mobility 
dozvedeli. 84 % odpovedalo: zo žiac-
kej knižky dieťaťa, z oznamov na dve-
rách školy, priamo od svojho dieťaťa. 
Len 16 % z iných zdrojov. Aj tieto čís-
la sú dôkazom toho, že škola zohráva 
dôležitú úlohu vo výchove, ale aj pri 
presahovaní ekologických myšlienok 
za hranice školy. 

Mgr. Lenka Paľová



Každoročne v jeseni vám noviny Michalovčan prinášajú farebnú fotoprílohu. Veríme, že sa prostredníctvom fotografií 
vrátite v spomienkach na niektoré zo zaujímavých podujatí, ktoré sa konali v Michalovciach. Množstvo výstav, 
koncertov, spoločenských a športových podujatí sme počas roka nemali možnosť uverejniť, preto veríme, milí 
čitatelia, že vám táto príloha spestrí nasledujúce jesenné dni. 

jesenné fotonávraty

korčuliarska gramotnosť

Mesto Michalovce v spolupráci s HK Mládež nanovo rozbehlo úspešný minuloročný projekt Korčuliarskej gramotnosti pre predškolákov z materských škôl 
na území mesta. Je doň  zapojených sedem michalovských materských škôl. Zimný štadión v Michalovciach sa teda na čas stal „triedou“, kde prebiehala 
výučba základov korčuľovania. 

Súťaž vo vystreľovaní zátok

Silvestrovské oslavy sa v našom meste začínajú unikátnou súťažou vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína. V tomto sedemnástom ročníku sa pred mestským 
úradom na štartovaciu čiaru postavilo 66 súťažiacich. Aj keď rekord súťaže z roku 2005 – 31 metrov nebol ani v tomto ročníku prekonaný, určite táto recesia 
zostáva na Silvestra príjemným spestrením, čo stále potvrdzuje narastajúci záujem divákov ale i súťažiacich. 

reprezentačný ples mesta

Druhá januárová sobota patrila jubilejnému X. ročníku reprezentačného plesu mesta Michalovce. Konal sa v Chemkostav aréne. Celým večerom sprevádzali ple-
sajúcich hostí Michalovčania Janka Hospodárová a Milan Junior Zimnýkoval. Na plese sa predstavila talianska spevácka legenda Drupi spolu s Davide Matiollim. 
Okrem nich vystúpili aj spevácky zbor Pro Musica – Magnólia, FS Zemplín, TŠ Grácia, Sláčikové kvinteto a hudobná skupina New Barbados. Šéfkuchárom bol 
aj tento rok Vojto Artz, ktorý si pre hostí pripravil chutné menu. Na ples prijali pozvanie viacerí vzácni hostia, medzi nimi aj Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar.

�



veľká noc v našom meste

Veľkú noc sme si priblížili aj výzdobou na námestí nášho mesta. Mestské kultúrne stredisko a deti z materských škôl spolu so žiakmi základných škôl pripravili 
pre obyvateľov a návštevníkov mesta kraslice, ktoré boli ozdobou kamenných fontán v centre pešej zóny. Oko potešil aj vyzdobený kraslicový strom pri tribúne. 

ekumenický pašiový sprievod

Na Veľký piatok popoludní sa za krásneho počasia množstvo obyvateľov nášho mesta zúčastnilo tradičného ekumenického pašiového sprievodu. Tento sprie-
vod je spojením michalovských cirkví a zároveň spomienkou na vrchol pôstu, smrť na kríži a utrpenie Ježiša Krista. 

olympic v michalovciach

Začiatok apríla patril v Chemkostav aréne kvalitnej hudbe. Po piatich rokoch sa v Michalovciach predstavila hudobná skupina Olympic. Česká legendárna 
skupina nesklamala a svojimi piesňami dostala do varu vypredanú michalovskú halu. 

výstavy v michalovciach

V našom meste sa každoročne uskutočňujú výstavy. Dom, interiér, záhrada určite potešili všetkých, ktorí plánujú prerábať svoje byty alebo domy. Svadob-
ným trendom, kráse a zdravému životnému štýlu bola venovaná výstava Zdravie, krása, nevesta. 

�



Stavanie mája

Krásny, vysoký, vyzdobený máj – symbol jari – prinášajú folklóristi, aby ho vztýčili na obvyklé miesto námestia. Koná sa tak už tradične pod taktovkou 
Folklórneho súboru Zemplín, ktorý sa na tribúne postará aj o kultúrny program. 

jesus christ Superstar

Náš rodák Ján Ďurovčík je podpísaný pod týmto muzikálom, ktorý mali možnosť Michalovčania vidieť začiatkom mája. Nechýbali hviezdy ako Nela Pocisková, 
Ján Slezák, Katarína Hasprová, Lukáš Adamec a Patrik Vyskočil. A to všetko sa uskutočnilo s hudobným doprovodom skupiny IMT Smile.

jarni jurmarok

Jarni jurmarok je jedným z mnohých podujatí, ktoré sa v našom meste teší veľkej obľube. Jeho súčasťou je Ulička remesiel, súťaž vo varení kotlíkového guľášu, 
či rôzne iné sprievodné podujatia na tribúne pri mestskom úrade. V Parku študentov sa každoročne organizuje Jarná cena Michaloviec v parkúrovom skákaní. 

�

podvihorlatský maratón

Metropolu Zemplína aj v tomto roku navštívili stovky bežcov. Konal sa totiž 33. ročník podvihorlatského maratónu, 15. ročník michalovského polmaratónu 
a 2. ročník polmaratónskej štafety. 



SoS deň

Policajných psov v akcii, zlaňovanie z vrtuľníka, zadržanie páchateľa, ostreľovačov, hasenie požiaru auta po nehode, záchranu života a mnoho iného mali mož-
nosť vidieť všetky deti aj dospelí, ktorí prišli v júni pred OC Zemplín v Michalovciach. Išlo o rozsiahlu akciu, na ktorej sa zúčastnili všetky záchranárske zložky.

michalovské pivné slávnosti

V michalovskom Parku študentov sa začiatkom júna uskutočnili pivné slávnosti. Záujemcovia si mohli pochutiť na päťdesiatich druhoch pív a k tomu im hrala 
hudba zo zemplínskeho regiónu. Nechýbali ani pivné súťaže a na svoje si prišli aj najmenší. Boli pre nich pripravené rôzne atrakcie ako skákajúci hrad či kolotoče.

45. výročie detského folklórneho súboru Zemplínik

DFS Zemplínik pôsobiaci pri súbore Zemplín oslávil 45. výročie založenia. Galaprogram sa uskutočnil v Mestskej športovej hale v Michalovciach. Predstavili 
sa členovia DFS Zemplínik a diváci mali možnosť dozvedieť sa, čo podnietilo v roku 1972 vedenie súboru Zemplín k založeniu detského súboru.

Farmársky deň

Najväčšia agrovýstava na Zemplíne sa uskutočňuje v našom meste. Tento rok sa konala koncom mája v Parku študentov. Na svoje si tak mohli prísť všetci 
nadšenci farmárčenia. 

�



predpremiéra filmu čiara

Úspešný slovenský film mal svoju predpremiéru v kine Centrum v Michalovciach za účasti tvorcov. Diváci sa mohli osobne stretnúť s hercami Tomášom Maštalírom, 
Zuzanou Fialovou, Andym Hrycom, Eugenom Libezňukom, ale aj s producentkou Wandou Adamík Hrycovou, scenáristom a mnohými ďalšími predstaviteľmi.

Zemplín veteran ralley

Na prelome júna a júla sa na Zemplíne zišli milovníci áut, ktorí majú po desaťročiach vysokú hodnotu. Trojdňové podujatie sa začalo programom na Ná-
mestí osloboditeľov, kde sa zišli milovníci starej dobrej klasiky so svojimi tátošmi, a pokračovalo jazdou na Zemplínsku šíravu.

majstrovstvá európy v hádzanej žien do 17 rokov

Michalovce sa začiatkom augusta stali dejiskom významného športového šampionátu. Mestská športová hala a Chemkostav aréna boli dejiskom Majstrovs-
tiev Európy v hádzanej kadetiek. Na Zemplíne sa zišlo 16 tímov. Slovensko reprezentovali aj naše reprezentantky. Majsterkami sa stali Nemky. 
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mihaľovski deski

Raz ročne patrí centrum Michaloviec ochotníkom, ktorí hrajú v nárečí. Konajú sa už tradičné Mihaľovski deski. Divákom preskúšali bránice v regióne 
už známe ochotnícke divadelné formácie, ktorých doménou je komediálny žáner. 



odhaľovanie miniatúry židovskej synagógy

Mesto Michalovce si uctilo pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, odhalením miniatúry už neexistujúcej židov-
skej synagógy na Námestí osloboditeľov. Jej autorom je akademický sochár Ján Leško.

my sme východ

Hovorí sa, že najlepšia zábava je na východe a iba na východe robíme veci zo srdca. Aj v tomto duchu sa niesol festival, ktorý opäť zavítal do Michaloviec. 
My sme východ ponúkol skvelý hudobný program skupín IMT Smile a Drišľak. Predstavil sa aj Marián Čekovský s kapelou. 

Zemplínske slávnosti

Už tradičný folklórny festival spevu a tanca sa uskutočnil na námestí 19. – 20. augusta. Na 58. ročníku zemplínskych slávnosti sa na tribúne predstavilo 
viacero folklórnych skupín. Ani tento rok nechýbalo tancovanie tradičného tanca – karičky.

Zemplínsky jarmok

Na 48. ročníku tradičného podujatia v Michalovciach nechýbal, ako každý rok, program pre deti, slávnostné otvorenie jarmoku v sprievode živých sôch, 
Ulička remesiel, výstava drobnochovateľov, spanilá jazda motorkárov. Jarmočný piatkový večer patril speváčke Kristíne s kapelou.
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vyber si svoj šport

V Michalovciach myslíme aj na najmenších. V rámci Európskeho týždňa športu sme pre nich pripravili toto športové podujatie, ktorého heslom bolo „Be active“. 
Bolo určené pre predškolákov materských škôl. Športové kluby predstavili deťom športy, ktorým sa majú možnosť venovať v našom meste.  

Zaujímavé koncerty 

Mestské kultúrne stredisko ponúka návštevíkom počas celého roka bohatú paletu podujatí. Spomeňme napríklad koncert Richarda Rikkona a jeho hostí, 
Felixa Slováčka, Natáliu Hatalovú či Ivetu Matyasovú. Novú dávku energie v podobe rockových balád ponúkla naším obyvateľom aj La Gioia & Band. 

divadelné predstavenia

Skvelú súčasnú komédiu z rodinného prostredia, Rodinný prievan, pod režijnou taktovkou Martina Mňahončáka v skvelom hereckom obsadení mohli diváci vidieť 
vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska. O skvelú zábavu sa postaralo aj divadlo Kalich z Prahy so situačnou komédiou plnou zvratov a s vtipnými dialógmi. 
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michalovce michalom a michaelám

29. septembra, v deň Michalov, sme pripravili výnimočné podujatie. Pokúsili sme sa prekonať rekord v čo najväčšom počte Michalov a Michael na jednom mieste. Aj sa 
nám to podarilo. Michalov a Michael sa totiž zišlo až 493. O zábavu sa postaral Michal Hudák, Marián Čekovský s kapelou a bodku urobili skvelí Kandráčovci. 
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Blížia sa voľby do orgánov samosprávnych krajov. Uskutočnia sa 4. novembra. Prinášame vám zoznam 
kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja, ako aj zoznam kandidátov na poslancov Košického 
samosprávneho kraja.

voľby do vyššícH úzeMnýcH celkov

ZoZnam ZareGiStrovaných kandidátov pre voľby 
do ZaStupiteľStva

Por. číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého 
pobytu, politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát

1  Ľudovít Adam, 58, kominár, Michalovce, nezávislý kandidát     
2  Peter Badida, 35, robotník, Trnava pri Laborci, VZDOR - strana práce
3  Mária Bálintová, Mgr., 45, riaditeľka ÚPSVaR Michalovce, Veľké Raš-

kovce, MOST - HÍD
4  Milan Barančík, 60, strážnik, Voľa, ÚSVIT
5  Jozef Bobík, Ing., 65, technik, Michalovce, nezávislý kandidát
6  Peter Borza, JUDr., 47, finančný agent, Michalovce, Slovenská národ-

ná strana
7  Nikoleta Borzová, 25, manažérka internej obchodnej siete, Michalov-

ce, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
8  Viliam Brandis, Mgr., 48, učiteľ, Michalovce, Nezávislosť a Jednota
9  Jana Cibereová, PhDr., 55, prednostka okresného úradu Michalovce, 

SMER – sociálna demokracia
10  Emil Čurma, RNDr., 27, riaditeľ Domu Matice slovenskej, Dúbravka, 

Slovenská národná strana
11  Emil Ďurovčík, Ing., 60, poslanec NR SR, Sliepkovce, SMER – sociálna 

demokracia
12  František Džuppa, Ing., 62, živnostník, Michalovce, Kotleba – Ľudová 

strana Naše Slovensko
13  Valéria Eľková, PhDr., 57, starostka obce, Markovce, nezávislý kandidát
14  František Farkaš, MUDr., 61, lekár, Michalovce, SMER – sociálna de-

mokracia
15  Stanislav Gaľa, Ing., 53, podnikateľ, Michalovce, Šport do Košíc a na-

Východ
16  Dušan Goda, MUDr., 50, lekár, Michalovce, nezávislý kandidát
17  Ondrej Golas, 31, výkonný riaditeľ, Michalovce, nezávislý kandidát
18  Iveta Golmicová, Mgr., 56, učiteľka, Michalovce, ŠANCA
19  Marko Hami, 22, predajca vozidiel, Michalovce, Kotleba – Ľudová 

strana Naše Slovensko
20  Marta Hermannová, 40, invalidná dôchodkyňa, Michalovce, Nezávis-

losť a Jednota
21  Peter Horňák, 53, SZČO, Michalovce, Demokratická strana
22  Ľubomír Husnaj, 53, SZČO, Michalovce, JEDNOTA – ľavicová strana 

Slovenska
23  Ľuboslav Chvasta, 54, realitný maklér, Michalovce, SME RODINA 

– Boris Kollár
24  Juraj Ircha, Ing., 52, manažér, Michalovce, Demokrati Slovenska
25  Martin Ivan, 27, asistent zástupcu predajne, Veľké Kapušany, Kotleba 

- Ľudová strana Naše Slovensko
26  Peter Jakab, Ing., 51, riaditeľ KP-VŠZP, Ptrukša, MOST - HÍD
27  Bohuš Jakuboc, Ing., 49, riaditeľ ZŠ s MŠ, Tušice, Šport do Košíc a na 

Východ
28  Jozef Jambor, 37, učiteľ, Kaluža, Nezávislosť a Jednota
29  Juraj Jevin, Ing., 31, manažér prípravy a realizácie, Pusté Čemerné, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Soli-
darita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

30  Edita Jonyová, Bc., 44, etnografka, Budkovce, JEDNOTA – ľavicová 
strana Slovenska

31  Milan Kaplan, Mgr., 30, asistent poslanca NR SR, Michalovce, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

32  Eduard Karšňák, Ing., 59, živnostník, Michalovce, Demokrati Slovenska
33  Mikuláš Kiš, Ing., 35, projektant, Veľké Kapušany, Nezávislosť a Jednota
34  Pavol Kuchta, MUDr., MPH, 62, lekár, Michalovce, SMER – sociálna 

demokracia
35  Klára Lakatosová, RNDr., 50, vedúca laboratória, Veľké Kapušany, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Soli-
darita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

36  Attila Lukáč, 56, nezamestnaný, Vojany, NÁRODNÁ KOALÍCIA
37  Patrik Magdoško, 40, sales manager, Strážske, OBYČAJNÍ ĽUDIA 

a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskode-
mokratické hnutie, NOVA

38  Martin Magura, 37, manager predaja, Michalovce, STRANA MO-
DERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

39  Peter Malík, 45, elektromechanik, Strážske, Slovenská národná strana  
40  Marián Markovič, 53, manažér, Michalovce, Šport do Košíc a na Východ
41  Ján Mihalečko, MUDr., 57, lekár, Michalovce, SMER – sociálna de-

mokracia
42  Milan Michalič, Ing., 54, predseda predstavenstva, Poruba pod Vihor-

latom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

43  Marek Misár, Ing., 34, živnostník, Kaluža, Nezávislosť a Jednota
44  Marián Nistor, 58, terénny pracovník, Iňačovce, Šport do Košíc a na 

Východ
45  Jozef Onda, 59, bio-pestovateľ, Markovce, Nezávislosť a Jednota
46  Radoslav Osif, Mgr., 45, výsluhový dôchodca, Michalovce, JEDNOTA 

– ľavicová strana Slovenska
47  Karol Pavelka, 69, dôchodca, Michalovce, Slovenská národná strana
48  Slavko Pavolko, Mgr., 50, riaditeľ základnej školy, Michalovce, OBY-

ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA

49  Lukáš Pažinka, JUDr., 30, personálny riaditeľ, Michalovce, nezávislý 
kandidát

50  Oliver Petrík, Ing., 55, predseda Občianske združenie Inštitút sociálno-
ekonomických otázok, Michalovce, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska

51  Ján Potocký, Bc., 28, manager predaja, Rakovec nad Ondavou, STRA-
NA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

52  Milan Potocký, 41, novinár, Michalovce, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, NOVA

53  Peter Sabol, 20, študent, Dúbravka, Slovenská národná strana
54  Erik Sibal, JUDr. Ing., 33, riaditeľ, Michalovce, nezávislý kandidát
55  Branislav Sijka, JUDr., 37, starosta, Čierne Pole, nezávislý kandidát
56  Radoslav Smutný, 44, mechanizátor, Strážske, Strana práce
57  Jozef Sokologorský, Ing., 48, ekonóm, Michalovce, SMER – sociálna 

demokracia
58  Tímea Sotáková, JUDr., 39, podniková právnička, Michalovce, SMER 

– sociálna demokracia
59  Július Stanko, MVDr., 52, veterinárny lekár, Čečehov, Kotleba – Ľudo-

vá strana Naše Slovensko
60  Michal Stričík, doc. Ing., PhD., 48, vysokoškolský učiteľ, Michalovce, 

Šport do Košíc a na Východ
61  Oskar Szabo, Ing., PhD., 36, bezpečnostný analytik, Veľké Kapušany, 

Strana zelených Slovenska
62  Matej Šarocký, Mgr., 33, starosta obce, Stretavka, ŠANCA
63  Miroslav Šimko, 35, nezamestnaný, Veľké Kapušany, Slovenská národ-

ná strana
64  Marek Švingál, JUDr., 30, právnik, Michalovce, Šport do Košíc a na Východ
65  Gabriel Timko, 50, živnostník, Michalovce, STRANA MODERNÉHO 

SLOVENSKA (SMS)
66  Vladimír Tomko, 35, živnostník, Michalovce, Kotleba - Ľudová strana 

Naše Slovensko
67  Pavol Valko, Bc., 51, manager predaja, Zemplínska Široká, STRANA 

MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
68  Jaroslav Vaľo, Ing., 55, technik, Malčice, Slovenská národná strana
69  Tibor Varga, 31, manažér, Kapušianske Kľačany, Strana maďarskej ko-

munity – Magyar Közösség Pártja
70  Ildikó Vargová, Mgr., 42, podnikateľka, Veľké Kapušany, Šport do Ko-

šíc a na Východ
71  Mária Vargová, MUDr., 50, lekárka, Vojany, MOST – HÍD
72  Ján Viselka, Mgr., PhD., 27, politológ, Dúbravka, nezávislý kandidát
73  Viliam Zahorčák, 58, primátor mesta Michalovce, Michalovce, SMER 

– sociálna demokracia
74  Richard Želinský, 29, študent, Michalovce, Kotleba – Ľudová strana 

Naše Slovensko 
pokračovanie na 14. strane
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Voľby do VÚCmichalovčan informuje

VíTAME MEDZI NAMI NAšICh NAJMENšíCh...

Marcus Fáber
Ondrej Šponták
Adam Hamaš
Samuel Pavlov

Michaela Bruňáková
Michael Kendereš

Jana Kandrová
Kristián Harvan

Bianca Adámeková
Nina Knežová

Viktória Hrabovská
Ema Kundriková

michalovčan informuje

DO STAVU MANžELSKéhO VSTÚPILI...

Ján Hodáň  
a Zuzana Jenčiková

Jakub Hýbl  
a Lenka Sinčáková
Milan Gregušiak  

a Jaroslava Hostýnková
Miroslav Latta  

a Mgr. Lenka Ľochová
Ján Kútik  

a Monika Hricíková
Martin Pado  

a Michaela Badinová
Ján Chládek  

a JUDr. Ivana Ďuriková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
téma: Futbal včera a dnes

Hostia: Dušan SNINSKÝ, Pavol RUSKOVSKÝ
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
PoZDravy školE

Program k jubileu 25 rokov od založenia CZŠ sv. Michala 
denne od 14.00 hod.

slEDuJtE NÁs v sieti UPC Slovensko a GECOM 
Facebook Redakcia Mistral, YouTube a www.tvmistral.sk 

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov

na obvyklých miestach

16. októbra – 13. novembra
Bližšie informácie: www.michalovce.sk

Seniori reprezentujú
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala okresnú prehliad-
ku speváckych skupín seniorov. Na nej získala spevácka skupina Ozvena z DCS č. 1 
cenu Laurát prehliadky a zároveň postup na krajskú prehliadku speváckych skupín 
v speve ľudových piesní, ktorá sa konala v Margecanoch. Mala nesúťažný charakter 
a vystúpilo v nej jedenásť speváckych kolektívov s folklórnym materiálom z domáce-
ho regiónu. Bolo to výborne zorganizované, vydarené podujatie a Ozvena dôstojne 
reprezentovala máš okres pesničkami zo Zemplína.                                                   ľl

ZoZnam ZareGiStrovaných kandidátovpre voľby 
predSedu SamoSprávneho kraja 

Por. číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, 
politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát 

1 Róbert Bačinský, 51, súkromný podnikateľ, Košice – Juh, nezávislý 
kandidát 

2 Jozef Bobík, Ing., 65, technik, Michalovce, nezávislý kandidát 
3 Rudolf Botka, Ing., 66, ekonóm, Trebišov, NOVÝ PARLAMENT 
4 Jozef Červeňák, PhDr., 55, riaditeľ ARMO SR, Roštár, Rómska iniciatíva 

Slovenska 
5 Jaroslav Džunko, RNDr. Ing., 66, vynálezca, Košice – Juh, nezávislý 

kandidát 
6 Karol Pataky, Ing., 40, primátor, Kráľovský Chlmec, MOST – HÍD, SKOK 

– Európski liberálnidemokrati 
7 Oliver Petrík, Ing., 55, predseda občianske združenie Inštitút sociálno 

 ekonomických otázok, Michalovce, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska 
8 Richard Raši, MUDr., PhD., MPH, 46, primátor, Košice – Barca, SMER – 

sociálna demokracia, Strana maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja, 
Strana zelených Slovenska, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

9 Lukáš Sisák, 31, živnostník, Košice – Juh, Komunistická strana 
Slovenska 

10 Vladislav Stanko, Ing., MBA, 43, podnikateľ, Košice – Dargovských hrdinov, 
nezávislý kandidát 

11  Ján Struk, 59, riaditeľ spoločnosti, Košice – Staré Mesto, STRANA 
MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

12  Štefan Surmánek, PhDr., CSc., 64, SZČO, Košice – Sever, Kotleba – Ľudová 
strana Naše Slovensko 

13  Adam Šepetka, Ing., 37, riaditeľ, Košice – Sever, Nezávislosť a Jednota 
14  Jarmila Tkáčová, JUDr. Ing., 56, ekonómka, Košice – Nad jazerom, 

Slovenská národná strana 
15  Rastislav Trnka, Ing., 33, projektovýmanažér, Košice – Staré Mesto, OBY-

ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, ŠANCA 



malý oznamovateľ

NAVžDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Michal Styrančák (80)
Emil Guba (66)
Markéta Timková (59) 
Jolana Hausová (89)
Michal Benedik (68)
Anna Štichová (85)
Helena Faťolová (67)

To, že čas rany hojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 11. októbra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil otec a dedko 

JÁN VAĽOVSKÝ
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami

spomienky

Tak rýchlo letí čas, čo navždy utíchol Tvoj sladký 
hlas. Len spomienky na Teba mamička najzlatšia, 

sa vracajú zas. Dňa 20. októbra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 

MÁRIA CVAJNOVÁ
s láskou spomínajú deti Michal a Evelyn, mama, 

súrodenci s rodinou

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu 
v bôli spomína, veď bola to láska najdrahšia, 
ktorú k nám mala len mamička jediná.
Dňa 16. októbra si pripomenieme 1. výročie úmrtia

MÁRIE ONDEJKOVEJ
dcéry Eva, Kristína, syn Slavo a 5 vnučiek

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 12. októbra uplynulo 10 rokov od smrti 
milovaného manžela, otecka a dedka 

JÁNA CHVOSTAĽA
s láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou, 

zať a vnuk

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám – prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach.  

Tel.: 0907 970 595
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt (55 m2) v centre mesta 

– na Pasáži. Tel.: 0907 435 757
n	Predám veľký 1-izbový byt s balkónom v centre Michaloviec. 

Tel.: 0918 814 971
n	Súrne kúpim 2-izbový byt na Ulici okružnej alebo 

Štefánikovej, prípadne Sídlisko západ. Som súkromná osoba. 
Tel.: 0948 242 311

n	Kúpim 1-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0940 388 629

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny 

(1 liter piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, 
bronz, 1967), odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, 
fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, 
otváraky, fľaše, vršky z fliaš, prepravky a iné. Štefan Demčák, 
tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, 
vyznamenania, pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, 
knihy, porcelán, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

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

n	20. októbra od 7.00 do 16.30 hod., úseky: Humenská cesta č. d. 
7, 9, 11

n	26. októbra od 12.10 do 14.30 hod., úseky: Ul. astrová č. d. 2, 4.
n	26. októbra od 10.10 do 12.30 hod., úseky: Ul. muškátová 

č. d. 8, kotolňa, Ul. severná č. d. 16, 18
n	26. októbra od 7.20 do 10.30 hod., úseky: Ul. tulipánová č. d. 7, 

9, Ul. fialková č.d.1, 3, 5
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

1� iNZErcia

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
pre stavbu: „Bytový dom Michalovce“ na pozemku reg. C-KN 
č. 3066/358, 3066/359 a  E-KN č. 1691/3 v k. ú. Michalovce. 

Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta 
Michalovce a na elektronickej tabuli Mesta Michalovce.

Dotácie z rozpočtu mesta
Mesto Michalovce 
v súlade s VZN č. 191/
2016 zverejňuje možnosť 
podávania žiadostí 
o nenávratné finančné 
príspevky – dotácie 
z rozpočtu Mesta pre 
právnické osoby a fyzické 
osoby – podnikateľov 
so sídlom, resp. trvalým 
pobytom na území 
mesta Michalovce, 
alebo ktoré vykonávajú 
činnosť a poskytujú 
služby obyvateľom 
mesta Michalovce 
a právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto 
Michalovce.

termíny uZávierok 
pre rok 2018
n	žiadosť o dotáciu na celoročnú 
činnosť pre právnické osoby, ktoré 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na 
území mesta, alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mes-
ta, alebo poskytujú služby obyva-
teľom výlučne v oblasti podpory 
a rozvoja vysokoškolského vzde-
lávania a rozvoja telesnej kultúry 
a mládežníckeho športu. Žiadosť je 
potrebné odovzdať do 31. 10. 2017. 
V prípade podania žiadosti poštou 
rozhoduje dátum podacej pečiatky.

n	žiadosť o dotáciu na konkrétne 
aktivity plánované na 1. štvrťrok 
(január, február marec) nasmerova-
né do oblastí podľa VZN 191/2016 
ods. 3) § 4 pre právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikateľov, 
ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt 
na území mesta, alebo ktoré pôso-
bia, vykonávajú činnosť na území 
mesta, alebo poskytujú služby oby-
vateľom mesta. Žiadosť je potrebné 
odovzdať do 31. 10. 2017. V prípade 
podania žiadosti poštou rozhoduje 
dátum podacej pečiatky.
n	žiadosť o dotáciu na konkrétne 
aktivity plánované na 2., 3. a 4. štvrť-
rok (apríl – december) nasmerované 
do oblastí podľa ods. 3) § 4 pre práv-
nické osoby a fyzické osoby – pod-
nikateľov, ktoré majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území mesta, alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť 
na území mesta, alebo poskytujú 
služby obyvateľom mesta. Žiadosť 
je potrebné odovzdať do 28. 2. 2018. 
V prípade podania žiadosti poštou 
rozhoduje dátum podacej pečiatky.

Žiadosti doručené po termíne 
nebudú posudzované. Subjekty, 
ktoré nezúčtovali dotáciu za pred-
chádzajúci rozpočtový rok v sta-
novenom termíne a ktoré nemajú 
vyrovnané záväzky voči Mestu Mi-
chalovce, budú rovnako z procesu 
prerozdeľovania vylúčené.

Bližšie informácie: Ing. Tímea 
Bodnárová, tel.: +421 56 68 64 185, 
mob.: +421 918 876 617, e-mail: ti-
mea.bodnarova@msumi.sk.

Anton Liskovský (65) 
Štefan Lörinc (70)
Ján Lazuka (58)
Eva Miglecová (65)
Viera Mechírová (66)
Rozália Cichá (78)
Ing. Michal Harman (85)



dva týždne v kultúredva týždne v športe

basketbal
i. bk d – bardejov
21. 10., 9.00 hod., žiačky – Karpatská liga; ZŠ, Okružná 17 

i. bk d – roŽňava
22. 10., 9.00 hod., žiačky – Karpatská liga; ZŠ, Okružná 17 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
eaStern WinGS – Fbc predator Sabinov
22. 10., 11.00 hod., Extraliga žien – 6. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futbal
mFk Zemplín – Fc Spartak trnava
14. 10., 15.00 hod. – FORTUNA liga muži – 12. kolo

mFk Zemplín – partiZán bardejov 
14. 10., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 11. kolo

mFk Zemplín – Fk ŽeleZiarne podbreZová 
21. 10., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 12. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

aFk topoľany – tj druŽStevník malá ida 
22. 10., 14.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ - 14. kolo 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

tj Sokol močarany – mFk čierna nad tiSou 
22. 10., 14.00 hod., V. liga Zemplínska – muži- VsFZ – 12. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

hádzaná
hk iuventa – hk trenčín 
18. 10., 17.30 hod., štvrťfinále SP v hádzanej žien, Chemkostav aréna

hk iuventa – udkh ŠG nitra 
14. 10., 13.00 hod, I. LSD – 4. kolo

hk iuventa – udkh ŠG nitra 
14. 10., 15.00 hod, I. LMD – 4. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

ľadový hokej
hk dukla inGema – hc topoľčany  
13. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov – 10. kolo, 
STD Arena Vranov n/T

hk dukla inGema – mhk dubnica nad váhom 
20. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, STD Arena Vranov n/T
Info: www.duklamichalovce.sk

Silový trojboj – tlak na lavičke
o pohár matice SlovenSkej v tlaku na lavičke (raW)
21. 10., 13.00 hod.; Mestská športová hala
Info: L. Lechan st., tel.: 0904 220 309 

turistika
ukončenie cykloturiStickej SeZóny
21. 10., 8.00 hod.

oblík SlanSké vrchy 
22. 10., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

marGecany 
14. 10., 6.00 hod., Info: www.kst-turista.sk

1� šPort

V materSkej škole športoVali 
Európsky týždeň športu sme začali aktivitou Cvičme v rytme všetci spolu 
v rámci Europen fitness day. Zapojili sme do nej všetky deti aj zamestnan-
cov a spoločne sme si zacvičili a zatancovali v rytme hudby. Predškoláci sa 
zúčastnili na aktivite Vyber si svoj šport v mestskej športovej hale. Doniesli 
si krásne zážitky a poznatky o rôznych druhoch športu. Koncom septembra 
sme pripravili pre deti a rodičov aktivitu Beh pre zdravie. Dopoludnia si za-
behali  deti a zamestnanci a popoludní deti so svojimi rodičmi. Za úspeš-
né dosiahnutie cieľa boli deti odmenené šarkanom a jablkom. Radosť bola 
o to väčšia, že deti mohli šarkany využiť na ďalšiu pohybovú aktivitu na 
Zemplínskej šírave – púšťanie šarkanov. Prežili sme krásne spoločné chvíle 
v pohybe, ktorý  deti majú tak veľmi rady a my ich budeme aj naďalej v tom 
podporovať svojimi aktivitami.

Iveta Palovčáková

Primátor Mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Príslušník Mestskej Polície – Policajt 
(tri Pracovné Pozície)
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia  
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)
b)  osoba staršia ako 21 rokov  
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovací-

mi jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti
 (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, 

o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trestného 
zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná spôsobilosť 
podľa interných tabuliek – vek, výkon)

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávne-

nia a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace   
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 27. 10. 2017, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doru-
čená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením “Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt”. Pri osob-
nom 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 primáto-
rom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmien-
ky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce 
na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového 
konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a  zároveň súhlasí, 
aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované 
podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.


