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Mestskí poslanci schválili opatrenia na zníženie dopadov mimoriadnej situácie

ROKOVANIE 

ZASTUPITEĽSTVA

Vúvode zasadnutia mestskí 
zákonodarcovia preroko-
vali správu o výsledkoch 

kontrol a návrh plánu činnosti 
hlavnej kontrolórky na druhý pol-
rok 2020. V nasledujúcich dvoch 
bodoch poslanci prerokovali vy-
hodnotenie rozpočtu Technických 
a záhradníckych služieb mesta Mi-
chalovce za rok 2019 a tiež rozpoč-
tu Mestského kultúrneho strediska 
Michalovce za rok 2019.

Zasadnutie pokračovalo predlo-
žením záverečného účtu Mesta Mi-
chalovce za rok 2019, ktorý mest-
ské zastupiteľstvo schválilo.

Nasledovalo prerokovanie via-
cerých návrhov, ktoré súvisia s pan-
démiou koronavírusu. V marci 
bola na území Slovenskej republi-
ky vyhlásená mimoriadna situácia 
a následne prijímaný široký rad 
opatrení Vlády SR a Úradu verej-
ného zdravotníctva na zamedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19. Tieto 
opatrenia zasiahli do života práv-
nických a fyzických osôb podnika-
teľov. Na zmiernenie nepriaznivých 
dopadov mimoriadnej situácie 
mestskí poslanci prijali viacero ná-
vrhov. Schválili úpravu všeobecne 
záväzného nariadenia, na základe 
ktorého môžu právnické a fyzické 
osoby, podnikatelia s nájomným 
vzťahom k  majetku mesta požia-

dať o úpravu sadzby nájomného 
za obdobie uzatvorenia prevádzok. 
Mesto im poskytne úľavu vo výške 
50 percent zo zmluvného nájomné-
ho za toto obdobie. Poslanci schvá-
lili aj úpravu sadzby nájomného 
za letné terasy v Michalovciach. 
Jeho hodnota je vo výške jedného 
eura za mesiac, a to od vyhlásenia 
mimoriadnej situácie až do konca 
roka 2020. O úpravu sadzby nájom-
ného môžu požiadať aj taxislužby, 

po novom je jeho hodnota vo výške 
jedného eura za mesiac a vozidlo. 
Materské školy nebudú rodičom 
účtovať žiadne poplatky za obdo-
bie, kedy boli zariadenia zatvorené. 
Rozhodnutie o vyberaní príspevkov 
za  školské kluby a centrá voľného 
času v základných školách za me-
siace marec a jún je na rozhodnutí 
riaditeľov. 

Poslanci schválili prijatie dvoch 
až ôsmich zamestnancov do miest-
neho domova seniorov, v ktorom 
Mesto Michalovce zriadilo karan-
ténne centrum. Stalo sa tak z dôvo-
du, že mestá nad 20 000 obyvateľov 
musia zriadiť karanténne miesta 
pre príjem žiadateľov o bezod-
kladné poskytovanie sociálnych 
služieb v pobytových zariadeniach. 
Štrnásťdňový pobyt v tomto mest-
skom karanténnom centre vyčíslilo 
Mesto na 95,62 eur za ubytovanie, 
28,70 eur za sociálnu odkázanosť 
a celodennú stravu, vrátane menu 
boxu, na 47,60 eura. Mesto Micha-
lovce ukončilo platnosť harmono-
gramu zberu komunálneho a drob-
ného stavebného odpadu pre práv-
nické a fyzické osoby podnikateľov 
dňom uzatvorenia ich prevádzok. 
O schválenie nového harmonogra-
mu vývozu zmesového komunál-
neho odpadu treba požiadať tech-
nické služby.

V nasledujúcich bodoch poslanci 
prerokovali návrh Zmien a doplnkov 
č. 8 Územného plánu mesta Micha-
lovce a majetkové a majetkoprávne 
záležitosti. V závere poslanci prero-
kovali orientačný návrh plánu ro-
kovaní mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva a predniesli svoje in-
terpelácie.

marsab

Poslanci mesta Michalovce sa za mimoriadnych opatrení stretli v piatok 29. mája 
na svojom siedmom zasadnutí. Do programu bolo zaradených 14 bodov, v kto-
rých sa venovali rôznym témam vrátane súboru návrhov opatrení na zníženie 
nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou pre právnické a fyzické osoby 
podnikateľov.



V súvislosti 
s aktuálnou priaznivou 
epidemiologickou 
situáciou a na základe 
rozhodnutia ÚVZ SR 
sú pri dodržaní zásad 
v Nemocnici Svet zdravia 
Michalovce povolené 
návštevy od 4. júna.

Zásady pre umožnenie návštev:
n  v rovnakom čase je možné 

pripustiť návštevu maximálne 
dvoch osôb pacienta, 

n  pri návšteve vo vnútornom 
prostredí si návšteva chráni 
dýchacie cesty rúškom,

n  pri vstupe do budovy je povin-
ná dezinfekcia rúk,

n  návšteva sa nepovoľuje chorým 
(respiračné ochorenia alebo 

teplota), podozrivým z ocho-
renia Covid-19 a osobám v ka-
ranténe, 

n  návštevy sú možné od 4. júna, 
a to v čase od 15.00 do 17.00 h.,

n  počas návštevy je potrebné 
riadiť sa pokynmi zdravotníkov. 

Verejnosť má vstup do budovy 
michalovskej nemocnice povolený 
len s rúškom či inou ochranou časti 
tváre, ktorá zakrýva ústa a nos. Na 
štyroch vstupoch do nemocnice, 
a  to pri hlavnom vchode, pred ur-
gentným príjmom, ambulantným 
pavilónom a  onkologickým cen-
trom, je zavedené triedenie pacien-
tov prostredníctvom osobnej triáže. 
Zdravotníci verejnosti zároveň bez-
kontaktne merajú teplotu. Nemoc-
nica prosí pacientov o dodržiavanie 
bezpečnostných odstupov (2 m).

Jana  Fedáková

2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

U  ostatňim čaše še idu robic porjadki na sudoch. Dachto še obačil, 
že sudcove prikľepuju peňeži i majetki jak še jim zachce. Jeden rozsudok 
dňeška tak a u tej istej veci jutro naopak. Jeden „moderňi poľitik“ verejňe 
u  televizoru prehlašil: „Šak za socjalizmu ňičoho ňebulo.“ Jagbač dote-
raz ňikomu ňepripadalo čudne, že bivale majetki štatne še objavuju u ru-
koch „dňeška bohatich“? Či pobraľi požički, chtore mohľi dostac chto zna 
jak? Či šikovňe pokupiľi poľa i cale fabriki privedzene do krachu? Tvardo 
podňikaľi. Že maľi dobrich kamaratov na tich spravnich mestoch, u ban-
koch, uradoch, sudoch, jagbač doteraz ňichto ňečul. Šicke še čuduju, že tot, 
co mal veľo, chcel mac išče veccej. 

Moderne vimahaňe najomnoho z pochibňe nadobudnutich majetkov 
a po tim krašňe pririchtovane rozsudki. Po ňich exekucije, chtore še ňe-
daju aňi odložic, aňi zastavic, su cjeľene na samospravi. Dokonca s požeh-
naňim krikľunov, co še ľudzom, chtori do toho ňevidza, i ľubi. Jagbač ľem 
za Janošika bulo jasne, chto je pan a chto je zbojňik. Na čej straňe staľi 
sudi? Poskladajme še tim chudakom na dovoľenki na najvichireňejšich 
mestoch, na drahe motore, na ľitadla, frajirki, vlastne ostrovi. Ozdaľ nam 
teľo ochabja, žebi me i mi prežiľi. Bo chto na ňich veckaľ narobi? 

Vaš Mižo z varoša

Dze je sever

Povolené návštevy 
v nemocnici

Aj zamestnanci Technických a záhradníckych služieb Michalovce boli 
medzi tými, ktorí sa v čase koronakrízy ocitli v prvej línii. 

Ich pracovná činnosť sa nezastavila, aj naďalej sa starali o čistotu a po-
riadok v  meste a  k  ich povinnostiam pribudla aj dezinfekcia verejných 
priestranstiev. Preto si nesmierne vážia gesto michalovskej syrárne Bel 
a  sú vďační, že aj oni boli medzi tými, ku ktorým sa dostali balíčky ta-
vených syrov ako vyjadrenie podpory a poďakovania za ich prácu počas 
koronakrízy.

pracovníci TaZS

Pre pracovníkov 
technických služieb

M e s t s k ý  ú r a d  M i c h a l o v c e  o z n a m u j e , 
že prevádzka 

v materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce bude 

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
zabezpečená takto:

od 1. júla do 17. júla 
MŠ, Okružná ul. 19 • MŠ, Ul. Fr. Kráľa 78 • MŠ, Školská ul. 5

MŠ, Ul. J. A. Komenského 2 • MŠ, Masarykova ul. 30
MŠ, Leningradská ul. 1 • MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5

od 20. júla do 31. júla 
MŠ, Ul. S. H. Vajanského 5 • MŠ, Leningradská ul. 1

od 3. augusta do 21. augusta   
MŠ, Ul. J. Švermu 8

Od 24. 8. do 31. 8. nebude v prevádzke žiadna materská škola 
z dôvodu prípravy nového školského roka. Školský rok začína 2. 9. 
Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, 
u ktorých sa môžete informovať. Obmedzenie prevádzky je nutné 
z dôvodu čerpania dovoleniek a príprav nového školského roka.

Ďakujeme vám, milí 
diváci, že nám pomôžete 
s opätovným otvorením 
kina a spoločne budeme 
až do odvolania dodržiavať 
hygienické opatrenia 
aj protiepidemiologické 
postupy.

Pravidlá, ktoré by ste mali v 
rámci svojej návštevy Kina Cen-
trum dodržiavať:
n vstup do kina a pobyt v ňom je 
možný len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
n pri vstupe do budovy použite de-
zinfekciu na ruky
n pracovník kina bude kontrolovať 
počet návštevníkov vstupujúcich 
do budovy aj do kinosály
n je zakázané podávať si ruky
n v priestoroch kina dodržujte 
rozstupy minimálne 2 metre (pri 

pokladni počas nákupu vstupe-
niek, počas vstupu do kinosály a po 
skončení predstavenia)
n dve sedadlá vedľa seba môžu byť 
predané iba na požiadanie, a to pre 
rodinných príslušníkov alebo pre 
partnerov, v  prípade zakúpenia 1 
miesta z dvoj sedadla ostáva druhé 
miesto neobsadené
n po zakúpení vstupenky sa pre-
suňte rovno do kinosály
n v kinosále zaujmite miesta, ktoré 
sú už vyznačené na vašej vstupenke 
a rešpektujte prípadné usmernenia 
personálu
n vo foyeri a v kinosále je zakázané 
konzumovať jedlá a nápoje
n personál kina má právo zmerať 
vám teplotu a v prípade zvýšenej 
teploty vás požiadať, aby ste priesto-
ry kina opustili

Ďakujeme, že nenavštevujete 
kino, ak sa u vás prejavujú príznaky 
akútneho respiračného ochorenia.

msks

Kino Centrum 
opäť premieta

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
upravené otváracie hodiny

pondelok, štvrtok, piatok: 
8.30 – 11.00 hod.

13.00 – 15.30 hod.
utorok

8.30 – 11.00 hod. čitatelia nad 65 rokov
13.00 – 15.30 hod.

streda
sanitárny deň

sobota
9.00 – 12.00 hod.



S pandémiou Covid-19 
bojujeme už tretí mesiac. 
Vďaka disciplinovanosti 
a zodpovednosti 
sa nám spoločne 
podarilo udržať nákazu 
mimo extrémneho, 
nekontrolovateľného 
šírenia. Nastáva fáza, 
kedy sa opäť dostávame 
do nášho bežného 
denného režimu.

Možnosť nakaziť sa Covid-19 
však stále existuje. Imunitu na túto 
chorobu nemá nikto vybudovanú, 

čo podporuje jej šírenie. Príznaky 
koronavírusu sa prejavujú pomalšie, 
ako pri sezónnej chrípke, pretože 
inkubačná doba môže trvať 2 až 14 
dní, zatiaľ čo inkubačná doba se-
zónnej chrípky je len 1 deň. Vakcína 
proti Covid-19 zatiaľ neexistuje. Do-
držiavanie hygienických zásad zni-
žuje riziko šírenia nákazy. Ak bude-
me obozretní aj naďalej, zvládneme 
udržať nákazu pod kontrolou.

Ako eliminovať riziko nákazy 
seba a svojich blízkych:
n  dbajte na dodržiavanie hygie-

nických zásad R.O.R. (ruky-od-
stup-rúško),

n  trávte veľa času na slnku 
a na čerstvom vzduchu, 

n  uprednostňujte miesta s men-
šou koncentráciou ľudí, 

n  vyhýbajte sa miestam, na kto-
rých bola potvrdená nákaza.

Ak musíte ísť na miesta, 
ktoré navštevujú aj iní:
n  Noste rúško, ak nie je možné 

udržať si odstup aspoň 2 metre 
od cudzích osôb.

n  Správajte sa ohľaduplne pri 
kýchaní alebo kašľaní. Ak 
máte pritom rúško, vymeňte 
alebo operte ho ihneď, ako sa 
dá. Ak rúško práve nemáte, 
kašlite a kýchajte do ohnutého 
lakťa alebo použite vreckovku, 
tú následne vyhoďte a umyte si 
ruky.

n  Udržujte si odstup od ostatných 
osôb minimálne 2 metre.

n  Umývajte a dezinfikujte si ruky 
často a dôkladne (aspoň 20 
sekúnd). Deťom asistujte, ide-
álne hravo (pomocou básničky 
alebo pesničky).

n  Nedotýkajte sa rukami tváre – 
očí, nosa, úst.

n  Udržujte si sociálny odstup. Ne-
podávajte si ruky, vyhýbajte sa 
objímaniu či bozkávaniu s inými 
ľuďmi, nejedzte s nimi z rovna-
kého taniera, nepoužívajte rov-
naký riad, poháre ani uteráky.

n  Vyhýbajte sa kontaktu s plocha-
mi, kde by sa vírus mohol vysky-
tovať (zábradlie, kľučky a pod.).

korona.gov.sk

3 AKTUALITY 

Topoľová alej 
v lokalite Hurbanovho 
nábrežia je od marca 
minulosťou. Prioritou 
pre odstránenie 52 
stromov bola bezpečnosť 
ľudí pohybujúcich sa 
v ich blízkosti. Topole, 
ktoré tu rástli, boli 
prestárle, mali otvorené 
dutiny, trhliny v kmeňovej 
časti, preschnuté 
a polámané konáre, 
ktoré samovoľne padali 
aj za bezveterného počasia.

Kmene niektorých stromov boli 
napadnuté hnilobou, tá narušuje 
pevnosť dreva a  zvyšuje tak riziko 
vyvrátenia stromu. Lokalita slúži 
občanom na oddych, prechádzky 
aj  športové aktivity a ide o frek-
ventovaný peší ťah. Navyše priamo 
pod  topoľmi sa nachádzala aj časť 
starého detského ihriska. Pri reali-

zácii nového bolo jeho miesto v zá-
ujme bezpečnosti posunuté mimo 
túto alej. 

Stromy predstavovali nebezpe-
čenstvo aj pre pracovníkov technic-

kých služieb, ktorí na nábreží zabez-
pečujú kosenie. Po ich vyrúbaní však 
trávnatá plocha nezostala prázdna. 
Zamestnanci technických služieb vy-
sadili desiatky mladých drevín, ktoré 

vytvoria novú javorovo-dubovú alej. 
Momentálne už je vysadených 62 
stromov a  chystá sa dosadenie ďal-
ších ôsmich mladých stromov.

ms

Nové stromy na Hurbanovom nábreží

Neprestávajte sa chrániť aj naďalej!

V symbolickom vyjadrení by sme 
mohli povedať, že návratom do 
bežného života zažívame novú jar. 
Jej vôňu cítiť všade okolo nás. Ak sa 
pred časom všetko spomalilo a stalo 
sa relatívnym, je potrebné to vnímať 
ako výzvu. 

Ani proces klíčenia a  nového rastu nie je 
rýchly a okamžitý, a predsa nás vie život v prí-
rode nadchnúť a  navodiť atmosféru radosti 
a  šťastia. Zažívame návrat do bežného života, 
ktorý má tiež charakter istej postupnosti a spo-
malenia. Nie je to zvláštne? Koľkí sme pred 
pandémiou rozmýšľali, aký je deň krátky. Po-

trebovali sme stihnúť mnoho vecí. Chceli sme 
mať a zabudli sme byť. Dnes sa dôraz na zauží-
vané „musíš“ zmenil na to slobodnejšie „mô-
žeš“. Mnohé veci prehodnocujeme, pretože ur-
čite možno skonštatovať, že vnímame obdobie 
pred pandémiou a po nej. Želám vám, aby ste 
v tomto čase dokázali vnímať život ako tajom-
stvo. Také tajomstvo, ktoré možno odhaľovať 
po celý čas, v ktorom je príležitosť na otázky, 
na ďalšie výzvy, na možnosť rozhodovať sa. 

Predovšetkým však je tu pretrvávajúca 
možnosť stretnúť človeka a práve ten je dôle-
žitou súčasťou každého vzťahu. Kto chce na-
stúpiť na loďku vášho života, nech nie je pirá-
tom, ale spoločníkom počas náročnej plavby 
životom.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Vraciame sa do všedných dní
PREHLIADKA 
HVEZDÁRNE

virtuálna prehliadka 
budovy 

www.hvezdaren-mi.sk
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Starajú sa o naše zdravie

Ste primárom nového centra 
intervenčnej angiológie. Čo všet-
ko pacientom ponúkate? 

Zaoberáme sa endovaskulárnou 
liečbou, čiže liečbou, ktorá sa deje 
v  cievach. Liečime ako ochorenia 
žíl, tak aj ochorenia tepien. Ocho-
renia žíl sme už spomínali, sú to 
varixy, ktoré odstraňujeme mo-
dernou metódou rádiofrekvenčnej 
ablácie, kde je aplikovaný len jeden 
vpich. Pre pacienta je táto metóda 
mimoriadne šetrná. Čo sa týka žíl, 
venujeme sa hlavne rekanalizácii, 
čiže spriechodneniu žíl v  oblasti 
panvy. V neposlednom rade sa za-
meriavame aj na ochorenia tepien, 
ako je napríklad ich zúženie, rozší-
renie alebo upchatie. Toto ochore-
nie sa rieši angioplastikou, do tepny 
zavedieme rôzne katétre a balóni-
ky. Angioplastika sa vykonáva ako 
na  dolných končatinách, tak aj  na 
cievach, ktoré zásobujú obličky, čre-
vá, horné končatiny a mozog. 

Môže sa takáto operácia aj ne-
podariť, respektíve nastať nečaka-
ná komplikácia?

Skomplikovať sa môže každá 
operácia. Väčšinou ak sa robia zá-
kroky dolných končatín v  štádiu, 
keď má pacient v podstate len dve 
možnosti. Buď sa mu končatina 
amputuje, alebo mu cievy otvorí-
me a pokúsime sa nohu zachrániť. 
V  tomto prípade aj keby operácia 
dopadla zle, čo sú štatisticky cca 
2 %, tak sa mu končatina amputuje. 
K  amputácii by však bez operácie 
došlo v každom prípade. Ako som 
už poznamenal, pri každej operácii 
môžu nastať komplikácie, dokon-
ca aj pri tých banálnych. Snažíme 
sa ich minimalizovať a  aj vďaka 
mojim skúsenostiam za takmer 20 
rokov praxe a tisícom operovaných 
pacientov sa nám to darí. 

Ako lekár máte bohaté skú-
senosti aj zo zahraničia. Môžete 
porovnať fungovanie u nás a v za-
hraničí?

Pracoval som v  Českej repub-
like, neskôr to bol Výskumný 
ústav srdcových chorôb Košice, 

následne som pôsobil v Nemecku, 
konkrétne v Hamburgu. Aktuálne 
som v Michalovciach. Ak to mám 
porovnať, problémy pacientov sú 
v  jednotlivých krajinách takmer 
rovnaké. Rozdiely vnímam hlavne 
v dostupnosti zdravotnej starostli-
vosti. Na najvyššej úrovni to je asi 
v Nemecku, lekár má na pacienta 
viac času. Vo výsledku to zname-
ná, že pacient má väčší komfort, 
podrobnejšie informácie a  zá-
krok mu je poskytnutý v kratšom 
čase. V niektorých angiologických 

centrách na Slovensku a  v  Čes-
kej republike sa čakacie lehoty 
pohybujú rádovo v  mesiacoch. 
V Michalovciach máme napríklad 
najdlhšiu čakaciu lehotu približne 
mesiac. Čas od vyšetrenia po sa-
motnú operáciu sa snažíme našim 
pacientom skrátiť čo najviac. 

Ako sa vám pracuje v  micha-
lovskej nemocnici?

Tento odbor je pomerne mladý 
a prudko sa rozvíja. Preto ho pova-
žujem za atraktívny aj pre budúcich 
lekárov. Musíme si vychovávať novú 
generáciu, bez toho to jednoducho 
nepôjde. Aktuálne mám v  centre 
dvoch mladých a veľmi šikovných 
lekárov, čiže máme kvalitný tím 
a  nové pracovisko. V  Nemocnici 
Svet zdravia Michalovce hlavne 
vnímam iný prístup, na aký som 
bol zvyknutý v iných nemocniciach 
na Slovensku. Na našom pracovis-
ku máme voľné ruky a môžeme sa 
profesionálne realizovať. Spome-
niem to na príklade novej operač-

nej sály v rámci centra intervenčnej 
angiológie. Pri tomto projekte som 
sa podieľal na kompletnom návrhu 
a usporiadaní. Aktívne sme to kon-
zultovali s vedením a projektantmi, 
pričom moje pripomienky boli za-
pracované. Výsledkom je špičková 
operačná sála, ktorá nemá v našom 
regióne obdobu a patrí medzi špič-
ku v rámci celej Európy. 

S akými vyšetreniami sa stret-
neme na vašom oddelení a ako 
prebieha vyšetrenie pacienta? 

V ambulancii sa pacient stretne 
najčastejšie s  ultrazvukovým vy-
šetrením a  takisto meraním tlaku, 
čo  je tzv. pletyzmografické vyšet-
renie na tepnách a žilách dolných 
končatín. Priamo na oddelení robí-
me vyšetrenia invazívne, kde si vie-
me zobraziť cievny systém. Každý 
pacient prejde ambulantným vyšet-
rením a presne mu určíme, na aký 
typ liečby je vhodný. Na základe 
výsledkov vyšetrenia poskytneme 
pacientovi najvhodnejšiu alterna-
tívu. 

Často spomínané ochorenia sú 
hĺbková a  vonkajšia žilová trom-
bóza. Ako sa prejavujú? 

Vonkajšia alebo povrchová 
trombóza sa prejavuje na dolnej 
končatine, najčastejšie v oblasti kŕ-
čovej žily, kde sa vytvorí tvrdý a bo-
lestivý hmatný pruh. Príčinou tohto 
pruhu je krvná zrazenina – trom-
bus. V tomto prípade väčšinou ne-
dochádza k opuchu celej končatiny. 
Hlboká trombóza vzniká v  hlbšie 
položených žilách a  v  závislosti 
od  jej rozsahu sa prejavuje najčas-
tejšie bolesťou a  tuhým opuchom 
lýtka alebo celej dolnej končatiny. 

Akú bolesť pociťuje pacient 
počas tohto ochorenia?

V tomto prípade je bolesť skôr 
trvalejšia. Má charakter tupej, res-
pektíve tlakovej bolesti, ktorú spô-
sobuje fakt, že krv nemá možnosť 
rýchlejšie odtekať. U pacienta sa bo-
lesť prejavuje ako pri pohybe, tak 
aj v pokoji. 

Môže byť trombóza dedičná?
Toto ochorenie ako také dedičné 

nie je. Dedičná je však náchylnosť 
na vznik trombózy. Človek v rámci 
svojej genetickej výbavy môže mať 
predispozície na tvorbu krvných 
zrazenín. Je však potrebné povedať, 
že predispozícia je len jeden z fak-
torov. Pre jej vznik je potrebný stret 
viacerých vecí.

Aké sú prejavy kŕčových žíl 
a aká by mala byť prevencia? 

Kŕčové žily sa prejavujú hlavne 
vizuálne, niekedy bolia, alebo môže 
nastať povrchová tromboflebitída. 
Ochorenie môže takisto spôsobo-
vať pocit ťažkých nôh, opuchy, po-
cit napätia v dolnej končatine a, sa-
mozrejme, bolesti. Najúčinnejšou 
prevenciou je zdravý životný štýl. 
Rizikové faktory sú najmä fajčenie 
a  obezita. Sú však prípady, keď sú 
tieto kŕčové žily dedičné a nedá sa 
tomu úplne zabrániť ani pri odstrá-
není rizikových faktorov. 

Poviete nám nejaký zaujímavý 
prípad z praxe?

Osobne ma tešia hlavne malič-
kosti, alebo keď sa podarí vyriešiť 
nejaké vzácnejšie ochorenie. Me-
dzi takéto ochorenia patrí postih-
nutie horných končatín. Sú to naj-
mä aterosklerotické postihnutia, 
kde sú zúžené alebo uzatvorené 
cievy a pacientovi hrozí amputácia 
končatiny. Toto je pomerne veľká 
výzva a nesmierne ma teší, ak sa to 
podarí vyriešiť. 

Sú vašimi pacientmi častejšie 
muži alebo ženy? 

V tomto prípade je to viac-me-
nej vyrovnané. Naši pacienti sú 
hlavne starší ľudia, keďže tieto 
ochorenia sa prejavujú vo vyššom 
veku. Odlišné zloženie pacientov, 
čo sa veku týka, je len pri žilových 
ochoreniach. V tomto prípade ide 
o  celé spektrum od adolescentov 
až po najstarších.

Aké sú vaše ciele do budúcna?
Od začiatku svojej kariéry mám 

jeden cieľ, a tým je robiť medicínu 
na čo najvyššej úrovni. Je to každo-
denný boj a pokiaľ sa mi to podarí 
zvládať, tak budem spokojný. 

red

Centrum intervenčnej angiológie sa zameriava na operačnú liečbu ischemických chorôb dolných a horných 
končatín, postihnutia tepien vnútrobrušných orgánov a aneuryzmy aorty. Pri vážnych úrazoch sa súčasne rozširujú 
kompetencie trauma tímu nemocnice aj o možnosť embolizačnej liečby život ohrozujúceho krvácania. V tomto čísle 
vám prinášame rozhovor s primárom tohto oddelenia.

MUDr. Ľubomír 
Špak, MPH 
primár centra 
intervenčnej angiológie, 
Nemocnica Svet zdravia 
Michalovce

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

VIRTUÁLNA PREHLIADKA HVEZDÁRNE
prehliadka budovy, www.hvezdaren-mi.sk

ŠUPOLIENKA MARTINKA
prezentácia tradičnej remeselnej tvorby so šúpolím
Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

NÁVRATY V ČASE
história Zemplínskeho múzea od jeho založenia až po súčasnosť
videoprezentácie, máj – jún, Facebook Zemplínske múzeum 

NÁŠ NAJ...
hlasovanie o naj predmet zo zbierok Zemplínskeho múzea, máj – jún 
Facebook Zemplínske múzeum 

Výstavy
VÝBER Z TVORBY
autorská výstava Anky Demskej, do 30. júna, malá galéria MsKS

MARIANNA CHVASTOVÁ – MOJE TIFFANY
prezentácia autorských šperkov
Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

OBRAZY Z TREZORU
výstava, do 30. júna, galéria ZOS

ZBIERKA VÝŠIVIEK ANNY HADVÁBOVEJ
videoprojekcia, Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

MATÚŠ MAŤÁTKO – VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ DETSKÝCH KNÍH
virtuálna prehliadka
YouTube – Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Odborná prax v Prahe 
Študenti Obchodnej 
akadémie v Michalovciach 
sú zapojení 
do medzinárodného 
projektu Erasmus plus, 
ktorý je financovaný 
z fondov Európskej 
únie. Pravidelne v jeseni 
skupina 15 až 20 študentov 
cestovala do Talianska, 
kde absolvovali 
povinnú odbornú prax 
na ekonomických 
oddeleniach. 

V  tomto školskom roku vyces-
tovala skupina tretiakov do Prahy. 
Odbornú prax absolvovali v medzi-
národnej firme Sportisimo. 

Pracovali na rôznych oddele-
niach ekonomického zamerania 
a  taktiež vo veľkoskladoch firmy. 
Náplňou praxe bolo triedenie a za-
kladanie faktúr a  iných účtovných 
dokumentov do šanónov, evido-
vanie fakturačných a  iných údajov 
do počítačov, či zoznámenie sa 
s  českým účtovným programom. 
Žiaci si vyskúšali aj prácu na perso-
nálnom oddelení, kde kontrolovali 
chýbajúce dokumenty zamestnan-
cov. Keďže Sportisimo je medzi-
národná firma, tri naše študentky 
dostali príležitosť preložiť návody, 
pokyny, či záručné listy k expedo-
vanému tovaru do štyroch jazykov 
– do slovenčiny, ruštiny, ukrajinči-
ny a maďarčiny. Veľmi zaujímavou 
bola pre študentov práca v  obrov-

ských skladoch, v ktorých vykoná-
vali monitorovanie uskladneného 
tovaru, kontrolu a  revíziu sklado-
vých zásob, kontrolovali prípravu 
tovaru a  potrebných sprievodných 
dokumentov na jeho vyexpedova-
nie. Vidieť, ako stlačením jedného 
gombíka na počítací sa riadi práca 
takého obrovského veľkoskladu, je 
ozaj zaujímavé. Českí partneri  si 
našich žiakov obľúbili a ponúkli im 
prácu počas letných prázdnin.

Študenti počas praxe bývali v 
hoteli a firma pre nich pripravila 
v rámci kultúrneho programu  vý-
let na  hrad Karlštejn aj celodennú  
exkurziu po Prahe. Navštívili Hrad-
čany, Pražsky hrad a jeho nádvoria, 
Zlatú uličku,  Chrám svätého Víta, 
Staromestské námestie, Orloj, Kar-
lov most, Václavské námestie a iné 
pamiatky. Bol pripravený aj ďalší 
program, ale koronavírus zmaril 
všetky plány. Študenti s  ľútosťou 
museli odísť z Prahy o týždeň skôr 
a pre mimoriadne opatrenia sa vrá-
tili domov do 14-dennej karantény. 

Aj keď prax trvala kratšie, žiaci 
si Prahu obľúbili. Domov si pri-
viezli okrem spomienok, fotografií 
a suvenírov aj dobrý pocit, že niečo 
dokázali a  stali sa samostatnými, 
zodpovednejšími. Absolvovaním 
praxe získali certifikát Europas 
Mobility a  s ním aj lepšie predpo-
klady uplatniť sa na pracovnom 
trhu v našom regióne aj v krajinách 
Európskej únie. Poďakovanie za 
túto príležitosť patrí vedeniu školy 
a koordinátorke projektu Mgr. Ire-
ne Leczovej. 

študenti 3. ročníka OA

Hvezdáreň Michalovce 
je opäť otvorená. 
Pre návštevníkov platia 
nasledujúce pravidlá:

n  pri vstupe do budovy hvezdárne 
musia mať prekryté ústa a nos 
(rúška, šatka a pod.)

n  vo vestibule si pripraveným 
roztokom dezinfikujú ruky ale-
bo použijú vlastné ochranné ru-
kavice

n  návštevníci (okrem členov ro-
dín) musia od seba navzájom 
dodržiavať dvojmetrový odstup

n  je zakázané dotýkať sa prístrojov 
a učebných pomôcok hvezdárne

V období jún až august ponúka 
Hvezdáreň exkurzie, ktorých obsa-
hom je:
n  prednáška z astronómie, koz-

monautiky, ekológie či geografie 
(výber po dohode s prednášajú-
cim)

n  diskusia
n  prehliadka kupoly s ďalekohľa-

dom, za jasného počasia pozo-
rovanie Slnka projekciou 

n  návšteva terasy a ukážka meteo-
rologickej stanice

V mesiacoch jún, júl a august 
sú do hvezdárne možné vstupy len 
v týchto termínoch:

pondelok, utorok, streda
o 8.00, 10.00 a o 13.00 hod.
štvrtok
o 8.00 a 10.00 hod.
piatok – sanitárny deň

Maximálny počet návštevníkov 
na jeden vstup je 7 osôb. V prípade 
väčšieho počtu záujemcov je potreb-
né prísť na iný termín vstupu. Náv-
števníci vstupujú do budovy v pora-
dí, v akom prišli.

Vstupné: 
dospelí – 2 eurá, deti (od 3 ro-

kov) a mládež (do 18 rokov): 1 euro 
zdarma – dôchodcovia, držite-

lia Senior karty mesta Michalovce, 
držitelia preukazu ZŤP, držitelia 
Jánskeho plakety a Kňazovického 
medaily, členovia Slovenskej astro-
nomickej spoločnosti pri SAV a Slo-
venského zväzu astronómov

Hvezdáreň Michalovce

Návšteva hvezdárne
s novými pravidlami
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sára Vargová
Daniel Maskaľ

Karolína Pekarová

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Odkalisko Poša 

Hostia: T. Malý, starosta obce Poša, M. Pčolinská, starostka obce 
Nižný Hrabovec a J. Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov

uvidíte v piatok 12. júna, v pondelok 15. júna 
a v stredu 17. júna vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Ako baba Pačmaga ženícha hľadala

Záverečný koncert SZUŠ TalentUm
repríza z mája 2019

od piatka 12. júna počas celého týždňa vždy o 14.00 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 SENIOR. 

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

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. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@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 foto-
grafií 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.

Riaditeľstvo 
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY MICHALOVCE

oznamuje

PRIJÍMACIE POHOVORY 
na školský rok 2020/2021 

sa uskutočnia 
od 24. augusta do 10. septembra

Konkrétny termín prijímacích pohovorov 
na jednotlivé druhy štúdia a odbory škola oznámi 

najneskôr do 15. augusta 2020. Oznam bude 
zverejnený na webovom sídle základnej umeleckej 

školy, na webovom sídle zriaďovateľa – Mesto 
Michalovce a na verejne dostupnom mieste. 

Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky 
v čase od 15 mája do 19. júna 2020. Vyplnenú 
prihlášku si môžete vytlačiť a priniesť so sebou 

na prijímacie pohovory, neposielajte ju poštou.

Viac informácií nájdete 
na www.talentovanedeti.edupage.org 

Anketa, prostredníctvom 
ktorej chceme zistiť, 
ako Michalovčania prežívajú 
život počas pandémie 
koronavírusu, má iba tri 
jednoduché otázky: 

1. Akými aktivitami ste trávili čas, 
kým ste boli doma? Čo osožné ste 
počas tejto doby urobili pre seba/
pre iných ľudí? Pomohli ste niekomu, 
resp. pomohol niekto vám?
2. Čo bolo pre vás počas týchto dní 
najťažšie?
3. Na čo sa najviac tešíte, keď sa vrá-
time do normálneho života?

Z odpovedí, ktoré sme dostali vy-
beráme dve od respondentov, ktorí si 
želali ostať v anonymite: „Po zavedení 
mimoriadnych opatrení som pracoval 
z domu a neskoršie začal chodiť aj do 
práce. Venoval som sa rodine a podľa 
možností sme popoludní chodili na vý-
lety do blízkeho okolia (peši, bicyklami 
aj autom). Urobil som poriadok v ko-
more, nanovo som zatmelil vaňu v kú-
peľni a vykonal drobné úpravy v byte, 
na ktoré som predtým nemal čas. 
Najťažším pre mňa bolo obmedzenie 
cestovania, stretávanie sa s priateľmi, 
zrušenie športových a  spoločenských 
podujatí. Bol by som rád, keby sme sa 
čo najskôr dostali do normálneho ži-
vota, aby sme sa bez obmedzení mohli 
stýkať s  rodinou, priateľmi, navštevo-
vať rôzne podujatia, robiť svoju záuj-
movú činnosť a tiež si podebatovať pri 
pive.“

Ďalšia naša čitateľka nám napísala: 
„Čas ušetrený cestou do práce a z práce 
som využila na každodenné vypekanie 
sladkých dobrôt. Rodina počas karan-
tény pribrala dokopy 6 kíl. Okrem ich 
žalúdkov som sa postarala aj o ich 
bezpečnosť. Všetkým som ušila rúška 
a vyrobila domácu dezinfekciu. Mne 
a vlastne aj mojej rodine pomohla 
kamarátka, ktorej sa akoby zázrakom 
vždy podarilo zohnať nejaké droždie. 
V čase pandémie som oslavovala naro-
deniny a bolo mi ľúto, že svoju okrúhlu 
40-ku nemôžem osláviť s celou rodinou 
a  priateľmi. No verím, že to čoskoro 
dobehneme. Najviac sa teším na cel-
kom obyčajné veci a maličkosti, ktoré 
mi spríjemňovali deň – chvíle s deťmi 
na ihrisku, káva s kamarátkou, pokec 
s kolegami počas obednej pauzy a po-
dobne.“

Napíšte nám aj vy, ako ste prežívali 
a  stále prežívate dni počas pandémie. 
Anketový formulár nájdete aj na webo-
vej stránke www.michalovce.sk v časti 
aktuality, kde môžete priamo vpísať 
svoju odpoveď, alebo nám odpovede 
pošlite na email marcela.sabovcikova@
msumi.sk. Odpovede môžete spestriť 
aj fotografiami. Upozorňujeme, že ich 
zaslaním nám zároveň dávate súhlas 
na ich zverejnenie.

Ak nemáte možnosť poslať nám 
e-mail, môžete svoje príbehy poslať 
aj poštou na adresu novín Michalov-
čan. Príspevky zverejníme na webo-
vom portáli mesta, na mestskom pro-
file Facebooku, Instagrame a v našich 
novinách Michalovčan.

rr

Môj život počas 
pandémie



n	22. júna od 08.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ulica J. Murgaša 1

n	23. júna od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ulica J. Murgaša 3

n	24. júna od 08.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ulica J. Murgaša 5

n	25. júna od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ulica J. Murgaša 7

n	25. júna od 08.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. kyjevská č. 13, 11, 9, 
7, 5, 3, 1

n	26. júna od 08.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. odeská č. 2, Ul. 
moskovská č. 8, 10, 12

n	30. júna od 08.40 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. Štefana Fidlíka č. d. 
39 – 71 nepárne a 34 – 64 párne, Ul. SNP č. d. 2 – 40 párne, 20B, 
31 – 59 nepárne, 65 – 79 nepárne, 341, 5723, 3963, 6294, 6751/301 
a parcely č. 355/3, 359, 437

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici mlynskej 
v bytovom dome „D" (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 8. 6. 2020 do 23. 6.2020.
Počet bytov: 1  
Číslo bytu   Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
 5     Ul. mlynská   prízemie          „D“            2- izbový           48,80 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,60 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bliž-
šie informácie nájdete na webovej stránke mesta Michalovce www.micha-
lovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Mi-
chalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v  Michalovciach, 
kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Otestovali vodičov 
autobusov 
Vodiči autobusov slúžia, 
podobne ako príslušníci 
ďalších povolaní, prakticky 
nepretržite svojim 
klientom – v tomto prípade 
cestujúcim.

Ochrana a  bezpečnosť cestujú-
cich a vodičov sú preto pre najväč-
šieho súkromného poskytovateľa do-
pravných služieb, spoločnosť Arriva 
na Slovensku, prvoradé. Aj preto Ar-
riva Michalovce privítala rozhodnu-
tie objednávateľa služieb verejnej do-
pravy – Košického samosprávneho 
kraja – otestovať zamestnancov vo 
verejnej doprave. Testy prvých 110 
zamestnancov zo strediska Micha-
lovce dopadli výborne – všetci boli 
na Covid-19 testovaní negatívne. 

Všetky spoločnosti Arriva na 
Slovensku prijali hneď v marci 
opatrenia na obmedzenie šírenia 
pandémie. Na zvýšenie bezpečnos-
ti cestujúcich i vodičov zabezpečili 
popri ochranných pomôckach pre 
vodičov aj dôkladnú dezinfekciu 
vozidiel a ďalších priestorov. 

„Rozhodnutie objednávateľa na-
šich služieb – Košického samospráv-
neho kraja – zabezpečiť testovanie 

ľudí z prvých línií sme privítali. Je to 
ďalší krok na zvýšenie bezpečnosti 
našich cestujúcich i kolegov. V troch 
termínoch budú postupne pretesto-
vaní všetci zamestnanci – vodiči, 
dispečeri, pracovníci zákazníckych 
centier, vedúci a ďalší zamestnanci 
dopravných závodov,“ uviedol Gej-
za Sačko, generálny riaditeľ spo-
ločnosti Arriva Michalovce.

S postupným uvoľňovaním opat-
rení a  nástupom detí do školských 
a  predškolských zariadení i  zamest-
nancov do zamestnaní je predpo-
klad zvýšenej koncentrácie aj v pro-
striedkoch verejnej dopravy, preto je 
nevyhnutné nepoľaviť v dodržiavaní 
bezpečnostných opatrení a aj naďalej 
nosiť rúška, prípadne rukavice. Chrá-
nime tým seba aj svojich blízkych. 

V  dôsledku prijatých zmien 
a opatrení počas pandémie vytvori-
la Arriva, na zlepšenie dostupnosti 
informácií pre cestujúcich, špeciál-
nu sekciu Live, kde sú správy prie-
bežne aktualizované. Po prihlásení 
sa na odber noviniek na interneto-
vej stránke spoločnosti, majú cestu-
júci možnosť aktuálne informácie 
dostávať online do svojich emailo-
vých schránok.

Petra Helecz
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Káder pre nastávajúcu 
sezónu sa rozrastá

Fortuna liga spúšťa projekt #spoluzafutbal

HK Dukla Ingema má 
podpísaných ďalších 
hráčov. Pokračuje s nami 
náš hráč Peter Galamboš. 
So skúseným stredným 
útočníkom sme predĺžili 
zmluvu aj pre ďalšiu 
sezónu. Ofenzívu vystuží 
aj Kanaďan Jordan 
Hickmott. 

Tridsaťročný útočník v  lanskej 
sezóne obliekal dres Banskej Bys-
trice. Aktuálne tak máme podpí-
saných šiestich hráčov. Obrancov 
Jána Ťavodu a Vladimíra Mihálika 
a útočníkov Mareka Bartánusa, To-
máša Matouška a Petra Galamboša 
s Jordanom Hickmottom.

Jordan Hickmott sa narodil v ka-
nadskom meste Mission. Postupne 
prešiel viacerými súťažami za mo-

rom. V  troch zápasoch si zahral aj 
v AHL za Toronto Marlies. Známej-
ší sa stal pôsobením v Európe. V se-
zóne 2016/2017 bol ťahúňom Ban-
skej Bystrice za jej prvým titulom. 
Následne odišiel do Rakúska, kde 
pôsobil vo Villachu a Linzi. Na štyri 
zápasy odišiel aj do druhej nemec-
kej ligy. V  lanskej sezóne bol opäť 
oporou „Baranov“. V  55 zápasoch 
zaknihoval 54 bodov, čo je priemer 
skoro jedného bodu na zápas.

Zaujímavým hráčom do našej 
mozaiky je aj Peter Galamboš. Skú-
sený center, ktorý onedlho oslávi 31 
rokov, sa narodil v Martine, kde aj 
robil prvé hokejové kroky. Po pôso-
bení v Liberci sa opäť vrátil do ma-
terského klubu. V  sezóne 2018/19 
podpísal zmluvu Košiciam, v  lan-
skej už obliekal náš dres. V 53 zá-
pasoch zaznamenal 27 kanadských 
bodov.

HK Dukla

Koronavírus zasadil 
nielen športu tvrdé 
rany. Futbal to ustál 
a po vyše troch mesiacoch 
sa najvyššia futbalová 
súťaž na Slovensku opäť 
rozbieha. 

Na štadiónoch Fortuna ligy 
môže byť však v čase zápasu maxi-
málne 500 ľudí aj s hráčmi a organi-
začným tímom. Fortuna liga preto 
spúšťa projekt #spoluzafutbal, ktorý 

prináša model virtuálneho fanúšika. 
Virtuálnym fanúšikom sa môže stať 
každý. Stačí kliknúť na  web spo-
luzafutbal.sk, kliknúť na „svoj“ klub 
a vyplniť povinnú registráciu. Dob-
rovoľná je aj forma donácie. Na fa-
núšikov, ktorí sa rozhodnú podporiť 
svoj klub čakajú pekné ceny.

Najvernejším a najväčším fanú-
šikom Fortuna ligy je jej generálny 
partner spoločnosť Fortuna. Na 
každý štadión si zakúpila symbo-
licky 1000 virtuálnych lístkov a po-
mohla každému klubu zaplniť ich 

štadión. „Ako hlavný partner For-
tuna ligy sa veľmi tešíme z návratu 
futbalistov na ligové trávniky a verí-
me, že rovnako tak sa tešia aj všetci 
fanúšikovia. V  rámci projektu sme 
ako najväčší fanúšik Fortuna ligy za-
kúpili 1  000 virtuálnych vstupeniek 
na každý štadión,“ hovorí generálny 
riaditeľ spoločnosti Fortuna SK Ľu-
dovít Vyskoč.   

Aby mali ale aj fanúšikovia mo-
tiváciu plniť svoje štadióny, v hre je 
aj finančná prémia 4 000 eur pre ví-
ťazný fanklub. Tá po skončení nad-

stavbovej časti bude patriť fanklu-
bu, ktorému sa podarí zaplniť svoj 
štadión najväčším počtom fanúši-
kov. Kapacita jednotlivých štadió-
nov sa môže i  presiahnuť. Jedinou 
podmienkou je, že víťazný fanklub 
musí výhru odovzdať organizácii, 
bojujúcej v  čase pandémie v  prvej 
línii. „Sme radi, že takouto formou 
podporíme víťazný fanklub, prémia 
následne poputuje priamo ľuďom bo-
jujúcim v prvej línii proti Covid-19,“ 
dopĺňa generálny riaditeľ Fortuny.

zdroj: fortunaliga.sk

dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

Futbal
FC DAC 1904 D. STREDA – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
13. 6. o 20.00 hod., Orange Sport

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – MFK RUŽOMBEROK
21. 6. o 18.00 hod., RTVS 

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FC SPARTAK TRNAVA
27. 6. o 18.00 hod., RTVS 

ŠK SLOVAN BRATISLAVA – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
4. 7. o 18.00 hod., RTVS 

MŠK ŽILINA – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
11. 7. o 18.00 hod., Orange Sport 
Info: www.mfkzemplin.sk

michalovce_srdce_zemplina


