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Mimoriadne rokovanie mestských poslancov

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Rokovanie otvoril a  viedol 
primátor Viliam Zahorčák. 
V  úvode mestskí zákono-

darcovia schválili program zasad-
nutia a zvolili návrhovú komisiu. 
V  nasledujúcom bode predniesla 
riaditeľka Mestského kultúrne-
ho strediska Michalovce Milada 
Tomková návrh na prvú zmenu 
rozpočtu, ktorou sa bežné príjmy 
po zapojení finančných operácií 
a  po znížení vlastných príjmov 
a transferu od zriaďovateľa znižujú 
o 234 500 eur. Rovnakou sumou sa 
znižujú aj bežné výdavky. Riaditeľ 
Technických a  záhradníckych slu-
žieb mesta Michalovce Július Oleár 
predložil návrh na prvú zmenu roz-
počtu organizácie. Touto zmenou 
sa zvyšujú bežné príjmy o  74 618 
eur a bežné výdavky o 79 125 eur. 
Kapitálové príjmy a výdavky sa ne-
menia. Finančné operácie príjmové 
sa zvyšujú o  4  507 eur a finančné 
operácie výdavkové sa nemenia.

Zasadnutie pokračovalo prero-
kovaním návrhu nakladania s  ko-
munálnym odpadom v  meste Mi-
chalovce po roku 2021. V súvislosti 
s  touto problematikou bola zria-
dená komisia, ktorá mala za úlo-
hu prerokovať, vyhodnotiť, vybrať 
a  následne odporučiť zastupiteľ-
stvu najvhodnejší model naklada-
nia s odpadom. Komisia zvažovala 

dve alternatívy. Jednou možnosťou 
bolo likvidovať odpad prostredníc-
tvom externej firmy na jej skládke 
s mechanicko-biologickou úpravou 
alebo v spaľovni aj v nasledujúcich 
rokoch. Táto alternatíva síce nevy-
žaduje žiadne investície Mesta, ale 
vyvolá výdavky na externú prepra-
vu odpadu, ktoré sa v  konečnom 
dôsledku premietnu do zvýšenia 
poplatku za odpad o  vyše 11 eur 
na občana za rok. 

Druhou možnosťou, o ktorej ko-
misia rokovala, bolo vybudovanie 
III. etapy skládky Žabany a tiež linky 
na mechanicko-biologickú úpravu 
odpadu v priestoroch skládky. Táto 
alternatíva bude vyžadovať investí-
ciu formou úveru, pričom výstavba 
je podmienená výkupom pozem-
kov. Súbežne s  procesom výstavby 
tretej kazety skládky je potrebné za-

čať projektovú prípravu na vybudo-
vanie linky mechanicko-biologic-
kej úpravy odpadu v  zmysle výzvy 
operačného programu Ministerstva 
životného prostredia SR zameranej 
na  mechanicko-biologickú úpravu 
zmesových komunálnych odpadov. 
Celkovo si táto alternatíva vyžiada 
zvýšenie poplatku za odpad o 2,52 
eur na občana za  rok. Komisia 
po  prerokovaní obidvoch návrhov 
zvolila druhú alternatívu. Na zákla-
de tohto odporúčania komisie bol 
mestskému zastupiteľstvu predlo-
žený návrh na vybudovanie tretej 
etapy skládky Žabany a návrh začať 
s  prípravou na vybudovanie linky 
na mechanicko-biologickú úpravu 
odpadu v  priestoroch skládky Ža-
bany. Zastupiteľstvo tieto návrhy 
prijalo. Problematike spracova-
nia odpadov sa poslanci venovali 
aj  v  ďalšom bode. Od 1. januára 
2021 vznikne mestám povinnosť 
zaviesť a  zabezpečovať vykonáva-
nie triedeného zberu komunálneho 
odpadu pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. Doteraz mesto 
jeho zber nezabezpečovalo a  tento 
odpad je súčasťou zmesového od-
padu. Poslanci na zasadnutí schvá-
lili spolufinancovanie k  žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu projektu, ktorý zabezpečí 

Poslanci mesta Michalovce sa stretli v utorok 30. júna na ôsmom zasadnutí, ktoré 
prebiehalo za mimoriadnych opatrení. Do programu bolo zaradených 11 bodov, 
v  ktorých  sa  venovali  okrem  finančných  tém  aj  problematike  nakladania  s  ko-
munálnym odpadom v meste a osobitne s biologicky rozložiteľným kuchynským 
odpadom.

pokračovanie na 2. strane 
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pobačeňe Miža z varoša

I najvekši a najľepši kamaraci še zvikňu rozkmotric. Ňemuši to buc ľem 
pre frajirku. Das pred štiroma rokami še šescero spolužjakov mojoho vnuka 
Patrika dalo dokopi a založiľi sebe kapelu. Znal mi o tim, bo chodziľi bavic 
do mojej garaži. Jak to biva, bulo kolo toho i  veľo ňeprijemnojsci. Raz to 
bulo, že še zapomľi, keľo je hodzin a mušel mi jim to pripomenuc. Druhi 
raz straciľi kľuče od garaži. I bľizko bivajucim to ňebulo po voľi. No ňeľem 
garaž nanovo ovakovaľi, daľi zdnuka polistiren, dotrimovaľi čas treningov, 
aľe naučiľi še i porjadku. I nazov kapeloj daľi. Volaľi še „Mihaľovski frajeri“. 
Ňedavno, po jednim treningu, mi bul zvedavi, či šicko je, jak ma buc, ta mi 
išol do garaži. Vidzim na sceňe novi plagat: „Novi mihaľovski frajeri“. Doma 
še pitam Patrika: „Co še stalo? Neľem, že mace inakše meno, no vidzel mi, 
že tam ňebul gitarista Milan.“ Patrik na to, že Milan chcel privejsc do kapeli 
išče jednoho kamarata, chtoroho voňi ňechceľi, ta staru kapelu zrušiľi a za-
ložiľi sebe novu, bez Milana. Podumal mi sebe: „Išče take mlade a už teľo 
ňeznašanľivojsci.“

Vaš Mižo z varoša  

Naš kompas

MESTSKÁ PLAVÁREŇ 
je zatvorená 

z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie. 
Ukončenie prác je plánované do konca 

budúceho roka.

Mesto Michalovce získalo 
z Úradu vlády Slovenskej 
republiky z programu 
Podpora rozvoja športu 
na rok 2019 finančný 
príspevok vo výške 37 000 
eur na projekt Výstavba 
multifunkčného ihriska 
s umelým trávnikom 
a mantinelmi na Základnej 
škole, J. A. Komenského 1. 

Na financovaní sa mesto podie-
ľalo sumou 27  985,57 eur. Cieľom 
projektu bolo podporiť mládež-
nícky šport a zatraktívniť ponuku 
športového vyžitia pre žiakov školy 
i obyvateľov mesta. 

Viacúčelové športové zariade-
nie vytvorilo nové možnosti pre 
športovú činnosť rôzneho charak-
teru, najmä minifutbal, tenis, vo-
lejbal, bedminton, nohejbal a  há-
dzaná. Ihrisko je miestom, ktoré 

ponúka možnosti na realizáciu 
vyučovacích hodín telesnej výcho-
vy, poslúži na voľnočasové aktivity, 
súťaže rôzneho športového charak-
teru, športové akcie aj pravidelné 
tréningy športovej prípravy žiakov 
a  mládeže. Všestranne využiteľ-
né ihrisko bezpochyby prispeje 
k  zmysluplnému využitiu mimo-
školského a voľného času detí žijú-
cich v blízkosti školy, k ich fyzické-
mu rozvoju a procesu začleňovania 
sa do sociálnej skupiny i  spoloč-
nosti. Zároveň pozitívne ovplyvní 
ďalší dôležitý faktor, a tým je pre-
vencia a boj proti kriminalite. 

Multifunkčné ihrisko bolo do-
končené koncom roka 2019. Pre 
situáciu, ktorú sme prežívali v sú-
vislosti so šírením koronavírusu, 
bolo ihrisko skolaudované až tento 
rok v máji. Pevne veríme, že teraz, 
keď sa život pomaly vracia do bež-
ných koľají, ihrisko poteší všetkých 
priaznivcov športu.

Petra Šuličová

Nové multifunkčné 
ihrisko 

zhodnocovanie biologicky rozloži-
teľného kuchynského odpadu. 

Nasledovalo prerokovanie návr-
hu na prijatie úveru na účely zabez-
pečenia financovania kapitálových 
výdavkov – výkupu pozemkov pre 
rozšírenie skládky Žabany a  spra-
covanie projektových dokumen-
tácií pre odpadové hospodárstvo. 
Poslanci tento návrh schválili. 
V  ďalšom bode sa rokovalo o  roz-
počtovom opatrení č. 2. V  tejto 
zmene dochádza k úprave príjmov 
a  výdavkov a  zohľadňuje, okrem 
iného, aj prijaté opatrenia súvisia-
ce s  pandémiou Covid-19, ktorá 
značne nepriaznivo ovplyvnila 
chod mesta a má negatívne dopady 
na  rozpočet mesta. Bežné príjmy 
Mesta sa znižujú celkom o 1 606 466 
eur. Bežné výdavky Mesta sa zvyšu-
jú celkom o 249 792 eur. Kapitálo-
vé príjmy sa znižujú o 809 580 eur 
a  kapitálové výdavky sa  zvyšujú 
celkom o 592 400 eur. Rozdiel me-

dzi príjmami a výdavkami bežného 
a  kapitálového rozpočtu po úpra-
vách predstavuje schodok vo výške 
1  655 725 eur. Príjmové finančné 
operácie sa  zvyšujú o  1  931 891 
eur a výdavkové finančné operácie 
sa znižujú o  1  326 347 eur. Týmto 
rozpočtovým opatrením je celkový 
rozpočet mesta, vrátane finančných 
operácií, vyrovnaný.

Jedným z  posledných bodov, 
ktorému sa poslanci venovali, bol 
návrh personálno-organizačného 
zabezpečenia základných škôl, zá-
kladnej umeleckej školy a  mater-
skej školy s  právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. 
Predložený návrh zohľadnil zvý-
šenie, resp. zníženie počtu žiakov 
v triedach, počtu tried, predpísané 
delenie tried na skupiny v  jednot-
livých predmetoch, zmeny v  rám-
covom učebnom pláne a  úpravy 
úväzkov zamestnancov. 

marsab

Mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva

dokončenie z prvej strany 

HOKEJOVÝ SEN V PREDPREMIÉRE
V predpremiére sme si pozreli Hokejový sen v sobotu 4. júla 
v Michalovciach v Kine Centrum. Hokejista Ladislav Nagy 
skončil po vlaňajších majstrovstvách sveta v Košiciach 
a Bratislave. Po skončení filmu bola debata so zaujímavými 
hosťami: Gabriel Spilar, Peter Boltun, Lenka Čurmová, 
Samuel Solenský a Pavol Regenda. Všetcí títo robia dobré 
meno michalovskému hokeju. Besedy sa zúčastnili aj 9-ročný 
Jonáš Pahuli a tvorcovia filmu Marek Vaňous a Dominik 
Kríž.

Michal Oros
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Projekt Veľvyslanectvo 
mladých je zárukou 
niekoľkoročnej kvality. 
Vo štvrtok 18. júna 
sa v Bratislave konal 
10. ročník tejto 
celoslovenskej súťaže, 
ktorú každoročne 
organizuje vydavateľstvo 
Starproduction. 

Študent menovaný do tejto čest-
nej funkcie bude pôsobiť ako zá-
stupca názorov mladých ľudí (štu-
dentov) žijúcich na Slovensku. Bude 
nápomocný pri riešení problémov 
týkajúcich sa študentov vo  svojom 
meste a aktívny pri organizácii rôz-
nych kultúrno-športových aktivít 
mesta, ale hlavne dostane mož-
nosť realizovať svoj vlastný pro-
jekt. Súťaž vytvára podmienky pre 
študentov, ktorí sú nadaní a majú 
potenciál pre nadviazanie nových 
kontaktov. Tie im neskôr môžu po-
môcť pri uplatnení sa na trhu práce, 
ale tiež v kariérnom rozvoji na úze-
mí Slovenska ako aj zviditeľniť našu 
krajinu v zahraničí.

Tohtoročná súťaž, ktorá sa ko-
nala pod záštitou poslanca Európ-
skeho parlamentu Ivana Štefanca, 
umožňuje žiakom stredných a  vy-
sokých škôl odprezentovať vlastné 
nápady zamerané na rozvoj regió-
nu. Zapojila sa do nej aj Stredná 
odborná škola obchodu a  služieb 
v  Michalovciach. Študent Stanislav 
Badžo sa s prácou Poznaní a pred-
sa iní pod vedením učiteliek Jany 
Mrázovej a Drahomíry Marjovej 
umiestnil na treťom mieste. Získal 
týždenný pobyt v Európskom parla-
mente v Bruseli, kam ho pozval eu-
roposlanec Štefanec, a stáž na Brit-
skom veľvyslanectve v Bratislave.

Vo svojej práci sa snažil vysvet-
liť a zaujímavo spracovať túto tému 
pre obyčajných čitateľov rôznych 
vekových kategórií. Objasnil his-
tóriu a pôvod Rómov, poukázal 
na  ich tradície, zvyky a remeslá. 
Predstavil svojim spolužiakom 
významné osobnosti tohto etni-
ka. V praktickej časti sa snažil dať 
množstvo nápadov a aktivít, ako 
preklenúť rozdiely medzi nami. 
Aktivity boli zamerané na zvýšenie 
spolupráce a  komunikácie medzi 
rodičmi a školou. Súčasťou jeho 

práce bol aj slovník, v ktorom zo-
skupil najviac používané výrazy 
v  gastronómii a  následne ich pre-
ložili do anglického jazyka s cieľom 
obohatenia slovnej zásoby. Prácu 
obohatil aj o typické rómske tance 
a piesne.

 Členmi hodnotiacej poroty boli 
bývalý minister hospodárstva Juraj 
Miškov, veľvyslanec Veľkej Británie 
J. E. Andrew Garht, veľvyslanec 
Ruska J. E. Alexey Leonidovič Fe-

dotov, veľvyslanec Činy J. E. Sun 
Lijia, zástupcovia vysokých škôl 
a  iných dôležitých ekonomických 
subjektov. Porota hodnotila projek-
ty podľa viacerých kritérií: nápad, 
spôsob vypracovania projektu, jeho 
realizovateľnosť z pohľadu finanč-
nej náročnosti a ďalších paramet-
rov a  komunikačný a prezentačný 
talent študenta. Bola to skvelá re-
prezentácia školy i regiónu.

SOŠOaS

Počas posledných 
mesiacov poznačených 
koronakrízou sa činnosť 
mnohých organizácií 
preniesla do online 
priestoru. Aj Olympijský 
klub Michalovce reagoval 
na vzniknutú situáciu 
a pripravil pre širokú 
verejnosť množstvo kvízov. 

Pri príležitosti Dňa vody to boli 
výučbové kvízy o tejto vzácnej teku-
tine a ku Dňu Zeme klub pripravil 
výzvu #trashtagmichalovce, v ktorej 
nabádal ľudí upratať si svoje okolie. 
Reagovalo mnoho ľudí, malí i veľkí 
posielali fotografie, ako vyčistili bre-
hy Laborca či lesopark Biela hora. 
Najaktívnejších klub ocenil malým 
darčekom. Plánovanú Olympijskú 
kvapku krvi nahradil výzvou na da-
rovanie krvi. Pomaly sa blížil máj, 
čas školských športových olympi-
ád, a  tak si ich pripomenul sériou 
výučbových videí na tému olympij-
ských symbolov. Pridal Rozprávku 
o Olympii pre základné školy a roz-
právku Viktorov olympijský deň pre 
materské školy. Postupne s uvoľňo-
vaním opatrení prenášali sa aj akti-
vity klubu späť medzi ľudí. Prvým 
podujatím na športovisku bol tra-
dičný turnaj seniorov v  tenisovej 
štvorhre Olympic cup. V júni nám 

priatelia z Národného olympijského 
výboru Ukrajiny poslali videovýzvu, 
na základe ktorej sme zorganizovali 
charitatívny beh Krosák pod hra-
dom s prívlastom Beh olympijského 
dňa. Výťažok z podujatia putoval na 
onkológiu a  do útulku pre psíkov. 
Seniorky z  MO JDS oslávili Olym-
pijský deň na okruhu pri jazierku 
Baňa nordic walkingom. 

Nezaháľali ani prváci zo Zák-
ladnej školy na Okružnej ulici, pre 
ktorých si dvaja deviataci spolu 

s  pani učiteľkou pripravili dopo-
ludnie plné spoznávania, zábavy 
a  športu, čím naplnili tri základné 
piliere olympizmu: Hýb sa – Uč sa 
– Poznávaj. Výzvu na prekonanie 
kilometrov chôdzou, behom, bi-
cyklom, na vode i  inak prijalo veľa 
ľudí s nadšením a hneď v prvý deň 
posielali svoje kilometríky prejdené 
na večernej prechádzke či na víken-
dovej túre. Pribúdali kilometre prej-
dené bicyklom, prebehnuté po bre-
hu Laborca i  prejdené mladými 

ľuďmi na DofE expedícii. Poslanie 
Olympijského dňa sa naplnilo, ľudia 
sa hýbali a mali z toho radosť. 

Môžeme povedať, že Michalovce 
boli v júni ozaj na olympijskej vlne, 
napriek tomu, že Olympijské hry To-
kio 2020 sa preložili o rok. V olym-
pijskom klube veríme, že situácia 
s koronakrízou sa nezhorší a pláno-
vaný Olympijský pedál pre najmen-
ších i olympiáda seniorov prebehne 
v septembri bez obmedzení. 

-rh-

Veľvyslanectvo mladých 2020

Na olympijskej vlne aj v Michalovciach
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Starajú sa o naše zdravie

Aké sú najčastejšie, resp. naj-
nebezpečnejšie onkogynekologic-
ké ochorenia?

Mimo karcinómu prsníka u nás 
tvoria zhubné nádory ženských 
pohlavných orgánov približne pät-
násť percent všetkých rakovinových 
ochorení žien. Najpočetnejšiu sku-
pinu predstavujú nádory tela a krč-
ka maternice a  vaječníkov. Pokiaľ 
ide o  karcinóm krčka maternice, 
sledujeme stabilizovaný trend vý-
skytu ochorenia, pričom evidujeme 
mierny pokles úmrtnosti na toto 
ochorenie. Na druhej strane výskyt 
rakoviny tela maternice a  vaječní-
kov má stúpajúcu tendenciu, ale na-
šťastie aj pri týchto diagnózach 
sa nám darí znižovať úmrtnosť.

Ako sme na tom v prípade ra-
koviny krčka maternice v  porov-
naní s inými krajinami?

Karcinóm krčka maternice je 
celosvetovo druhým najčastejším 
onkologickým ochorením žien. 
Každý rok pribúda vyše pol milió-
na nových prípadov, čo predsta-
vuje okolo desať percent všetkých 
ženských nádorových ochorení. 
Až  osem z  desiatich prípadov pri-
padá na rozvojové krajiny. Žiaľ, táto 
diagnóza si každý rok celosvetovo 
vyžiada približne 266-tisíc úmrtí. 
Ani na  Slovensku nie je v  tomto 
smere situácia ideálna. Radíme sa 
medzi štáty s vyšším výskytom ra-
koviny krčka maternice. Ročne ju 
diagnostikujeme u 600 až 650 žien, 
pričom 200 až 230 na ňu zomrie. 

Ako je to možné? Veď patríme 
k vyspelým krajinám.

Nedarí sa nám znižovať výskyt 
rakoviny krčka maternice vo vyš-
ších štádiách ochorenia. Príčinou je 
predovšetkým nízka účasť rizikovej 
populácie žien na preventívnych 
prehliadkach. Máme tiež nízku pre-
očkovanosť populácie proti HPV 
vírusu. Zmenu by mal priniesť ná-
rodný onkologický program, ktorý 
bol schválený v auguste 2018.

Ako sa prejavuje rakovina krč-
ka maternice?

Ide o zhubný nádor, ktorý vzni-

ká v tkanive krčka maternice. Vyví-
ja sa väčšinou cez jednotlivé pred-
chorobné štádiá v  rozpätí ôsmich 
až dvanástich rokov. Spočiatku 
rastie pomaly, no neskôr, vo fáze 
intenzívneho rastu, sa správa veľmi 
agresívne a  ďalší priebeh choroby 
je pomerne rýchly. V počiatočných 
štádiách sa  choroba nemusí preja-
vovať žiadnymi príznakmi. Ak sa 
rakovina krčka maternice nezachytí 
včas a nelieči sa, dochádza k úmr-
tiu. Na druhej strane, pri včasnom 
diagnostikovaní je veľká šanca 
na  celkové uzdravenie. Dokonca 
v niektorých prípadoch, ak sa jedná 
o malý rozsah ochorenia a histolo-
gicky priaznivý typ nádoru, môže 
pacientka po liečbe ešte aj otehot-
nieť, treba však prihliadať na riziko 
možnosti návratu choroby.

Akým spôsobom sa žena môže 
nakaziť?

Rakovina krčka maternice je 
jediný zhubný nádor, pri ktorom je 
vierohodne preukázané, čo ho vy-
voláva. Ochorenie začína tým, že sa 
žena pri pohlavnom styku infikuje 
niektorým typom vysoko rizikové-
ho ľudského papilomavírusu HPV. 
Ak imunitný systém nedokáže in-
fekciu potlačiť, postupne dochádza 
k vzniku karcinómu krčka materni-

ce. Je takmer isté, že sexuálne aktív-
ni ľudia počas svojho života prídu 
do kontaktu s týmto vírusom. Väč-
šine žien nespôsobuje žiadne ťaž-
kosti a ich organizmus ho eliminuje 
bez akejkoľvek liečby. Pre rozvoj ra-
koviny krčka maternice sú dôležité 
aj ďalšie, vedľajšie faktory. Okrem 
oslabeného imunitného systému sú 
to najmä vek, sexuálne správanie, 
pohlavne prenosné choroby či faj-
čenie, ktoré sa môžu spolupodieľať 
na vzniku ochorenia.

Má prevencia pri rakovine krč-
ka maternice skutočne taký výz-
nam, aký sa jej pripisuje?

Kým pri včasných štádiách 
prežíva päť rokov po liečbe vyše 
90 percent pacientiek, pri  treťom 
štádiu už len 33 až 48 percent 
a pri  štvrtom štádiu menej ako 14 
percent, takže dôležitosť prevencie 
je neodškriepiteľná. V krajinách 
ako Fínsko, Luxembursko a predo-
všetkým Austrália vďaka skrínin-
govému a  očkovaciemu programu 
v  súčasnosti vykazujú menej ako 
štyri prípady rakoviny krčka mater-
nice na 100-tisíc žien, čo už možno 
považovať za eradikáciu ochorenia. 

Ako často by ženy mali navšte-
vovať lekára, aby mohli mať isto-
tu, že im na krčku maternice ne-
rastie nádor?

Na Slovensku má nárok na bez-
platný skríning rakoviny krčka 
maternice v rámci preventívnych 
gynekologických prehliadok každá 
žena od 23. do 64. roku života. Skrí-
ning pozostáva z bežného fyzikál-
neho vyšetrenia a onkocytologické-
ho steru. Na začiatku sa vykonáva 
raz ročne dva roky po sebe. Ak sú 
oba výsledky negatívne, v prehliad-
kach sa pokračuje každý tretí rok. 
So skríningom sa končí, keď žena 
dosiahne uvedenú hornú hranicu 
veku s podmienkou, aby mini-
málne posledné tri vyšetrenia boli 
v  poriadku. Okrem toho sa krček 
maternice vyšetruje pomocou gy-
nekologických zrkadiel a  hmatom 
aj v  rámci ročných preventívnych 
gynekologických prehliadok.

Ako prebieha samotné vyšet-
renie?

Gynekologické vyšetrenie po-
zostáva z prehliadky vonkajších 
a  vnútorných pohlavných orgánov 
ženy a  prsníkov. Počas vyšetrenia 
môžeme realizovať cytologické vy-

šetrenie. V prípade potreby možno 
pod kolposkopickou kontrolou am-
bulantne vykonať aj biopsiu. Vyšet-
renia nie sú bolestivé.  

Kedy sa pristupuje k  vakciná-
cii a čo sa ňou sleduje?

Vďaka očkovaniu sa v tele vytvo-
ria protilátky proti HPV vírusom, 
ktoré ich následne zničia. V  súčas-
nosti sú dostupné 2-, 4- a 9-valentné 
HPV vakcíny. Rozdiel medzi nimi 
je v  počte sérotypov, voči ktorým 
poskytujú ochranu. Všetky tri však 
chránia pred dvoma najnebezpeč-
nejšími vírusmi HPV. Správne zrea-
lizovaný vakcinačný program môže 
znížiť výskyt rakoviny krčka mater-
nice o viac než sedemdesiat percent.
Najlepšie je, keď dievčatá podstú-
pia očkovanie ešte pred začiatkom 
sexuálneho života, ideálne medzi 
deviatym až  dvanástym rokom ži-
vota. Vakcinácia je vhodná aj pre 
chlapcov, tiež ideálne pred začiat-
kom sexuálneho života. Očkovanie 
proti HPV totiž poskytuje ochranu 
aj pred inými druhmi rakoviny spo-
jovanými s HPV, napríklad karcinó-
mom hrtana či konečníka. 

Má vakcinácia nejaké vedľajšie 
účinky?

Popísané vedľajšie účinky sú len 
minimálne, väčšinou ide o ojedine-
lé prípady lokálneho začervenania, 
ktoré v priebehu krátkeho času 
ustúpia. Úplne raritné prípady váž-
nych komplikácií boli zaznamenané 
iba v  súvislosti so súbežne prebie-
hajúcou, nerozpoznanou infekciou 
spôsobenou iným typom vírusu.

Čo nasleduje, ak je nález pozi-
tívny?

Pacientka v  závislosti od štádia 
ochorenia musí podstúpiť jeden lie-
čebný úkon alebo viacero. Cieľom 
chirurgického zákroku je odstrániť 
nádorové bunky. Rozsah operač-
ného výkonu závisí od pokročilosti 
ochorenia. Súčasťou dnešných pro-
tokolov chirurgickej liečby niekto-
rých štádií rakoviny krčka maternice 
je aj vyšetrenie tzv. strážnych lymfa-
tických uzlín, pričom v prípade ich 
postihnutia sa upúšťa od radikálne-
ho chirurgického výkonu a pacient-
ke je poskytnutý iný druh liečby. 
Príkladom takejto liečby je chemo-
rádioterapia, čo je kombinácia che-
moterapie a rádioterapie, ktoré však 
môžu byť aplikované aj samostatne. 

red

V aktuálnom čísle vám prinášame rozhovor s hlavným lekárom pre gynekológiu a pôrodníctvo siete nemocníc 
a polikliník Svet zdravia a ProCare, ktorý zároveň vedie onkogynekologické centrum michalovskej nemocnice. 
Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo 1. a 2. stupňa absolvoval počas pôsobenia v trebišovskej nemocnici. V rokoch 2008 až 2017 pracoval 
vo Východoslovenskom onkologickom ústave, kde zároveň obhájil akademický titul PhD. Špecializačnú skúšku 
v odbore onkológia v gynekológii absolvoval v roku 2018. Špecializuje sa na onkogynekológiu a mammárnu chirurgiu.

MUDr. Ján Bujňák, PhD. 
primár onkogynekologického oddelenia, 
hlavný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo 
siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare
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Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

ŠUPOLIENKA MARTINKA
tradičná remeselná tvorba so šúpolím Martiny Sivčovej, Facebook 
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK

SMELÝ ZAJKO – HÁDANKOVÁ HRA
online kvíz pre detských čitateľov, www.zkgz.sk

VALENTÍN ŠEFČÍK – BOLA RAZ JEDNA LÁSKA
dramatizované online čítanie
Facebook Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce

Výstavy
EUGEN HOCHMAN – LITERÁRNA A HUDOBNÁ INŠPIRÁCIA 
autorská výstava, do 31. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VÝBER Z TVORBY
Marián Kopko, do 31. júla, malá galéria MsKS

ROZMANITÝ SVET HÚB
výstava, do 31. júla, Zemplínske múzeum

Toto ponúka v čase 
nadchádzajúcej 
hubárskej sezóny výstava 
inštalovaná do 31. augusta 
v zariadení Košického 
samosprávneho kraja – 
v Zemplínskom múzeu 
v Michalovciach. 

Výstava prezentuje ich rozma-
nitosť a krásu prostredníctvom 
modelov húb českého farmaceu-
ta a významného mykológa Karla 
Voneša. Vďaka spolupráci dvoch 
župných zariadení, Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach a Baníckeho 
múzea v Rožňave, môžu návštevníci 
v Michalovciach obdivovať takmer 
250 jedinečných modelov plodníc 
húb vytvorených mykológom Vone-
šom z pilín a modelárskej hliny. Tie 
sa do zbierkového fondu Baníckeho 
múzea v Rožňave dostali kúpou ešte 
v 70. rokoch 20. storočia. Aj po ta-
kej dlhej dobe pôsobí väčšina veľmi 
realisticky. Sú medzi nimi aj modely 
vzácnych druhov, ktoré sú kriticky 
ohrozené, chránené a nájsť ich v prí-
rode je dnes už raritou. „Sme veľmi 
radi, že po úspešných inštaláciách vo 
Východoslovenskom múzeu v Koši-
ciach či v Múzeu Spiša v Spišskej No-
vej Vsi môžeme aj v našich priesto-
roch prezentovať túto unikátnu, na 

Slovensku ojedinelú zbierku modelov 
húb“, povedala riaditeľka Zemplín-
skeho múzea Stanislava Rovňáková. 
Doplňujúce informácie o  autorovi 
modelov, o význame húb, ich lieči-
vých účinkoch, či ohrozených dru-
hoch si návštevník výstavy prečíta 
na informačných paneloch. 

PhMr. Karel Voneš (1908 – 1980) 
vyštudoval Farmaceutickú fakultu 
Univerzity Komenského v  Prahe. 
Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, 
Jihlave a nakoniec, 24 rokov, v Měří-
ne na Vysočine. Mykológii sa začal 
amatérsky venovať ešte počas svojho 
pôsobenia v Prahe v roku 1930, kde 
ho ovplyvnili známi mykológovia 
František Smotlach a Rudolf Veselý. 
Postupne sa vypracoval na význam-
ného mykológa, uznávaného nielen 
v  bývalom Československu, ale aj 
v zahraničí. Karel Voneš mal okrem 
iného aj výtvarné nadanie, ktoré 
v rámci svojich mykologických akti-
vít zužitkoval spočiatku maľovaním 
akvarelov húb, ktorých vytvoril vyše 
tri stovky. Neskôr začal s výrobou 
modelov húb. Celkovo zhotovil cca 
5000 modelov reprezentujúcich 980 
druhov húb. PhMr. Karel Voneš 
svojimi početnými a  dlhoročný-
mi aktivitami v oblasti mykológie 
prispel k jej rozvoju ako vedného 
odboru a popularizácii medzi širo-
kou verejnosťou.

zm

Na začiatku leta galéria 
kultúrneho strediska 
ponúka milovníkom 
výtvarného umenia výber 
z tvorby amatérskeho 
výtvarníka Mariána Kopka. 
Autor už dlhší čas žije 
a tvorí vo Vranove. 

Jeho výtvarný prejav je zobra-
zením reality prírody a krajiny, 
ktorá ho obklopuje a kde nachá-
dza inšpiráciu pre svoju tvorbu. 
Nechýbajú kvetinové zátišia, kra-
jina, v ktorej je zachytený takmer 
každý kút malebného Slovenska. 

Autor sa vo svojej realistickej 
tvorbe zameriava aj na stvárnenie 
prírodného prostredia krajín v za-
hraničí. Prechádzka touto krajinou 
je povzbudivá. Kam sa nemôžete 
dostať osobne, presuniete sa  tam 
aspoň mysľou. Autor používa 
dvojakú techniku. Olej na plátne 
a sololite a grafiku. Možno práve 
preto, aby sme chápali, že svet nie 
je možné vnímať len čiernobielo, 
ale predovšetkým farebne. Výtvar-
ník Marián Kopko je príkladom 
človeka, ktorý ani v  seniorskom 
veku nezaháľa, ale plodne využíva 
svoj čas, aby potešil milovníkov 
výtvarného umenia. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Jedinečný pohľad 
do sveta húb

Výber z tvorby

Aj Zemplínsku knižnicu 
Gorazda Zvonického 
ochromila pandémia 
koronavírusu. Pracovníčky 
knižnice však v tomto 
období nezaháľali a urobili 
časovo náročnú revíziu 
knižničného fondu, ktorý 
obsahuje 85 000 titulov.

Nezabudli ani na svojich čita-
teľov. Umožnili im objednávať si 
knihy telefonicky. Čitatelia uviedli 
tituly, o ktoré majú záujem, kni-
hovníčky ich pripravili a čakateľom 
oznámili, kedy si po ne môžu prísť. 
Nezvyčajná situácia nastala 18. mája 
po znovuotvorení knižnice. Tvorili 
sa pred ňou rady ako na pošte alebo 
pred úradmi. Bol to dôkaz, že knihy 
sa pre mnohých ľudí stali spoľahli-
vými spoločníkmi aj v čase, keď fy-
zické kontakty boli obmedzené.

Aby knižnica mohla uspokojiť 
svojich čitateľov, je veľmi dôležité 
knižničný fond dopĺňať. Michalov-
ská knižnica v  roku 2019 získala fi-
nančne prostriedky z Fondu na pod-
poru umenia na zakúpenie nových 
knižných titulov. Prostredníctvom 
projektu Nové knihy pre všetkých 
bol obohatený knižničný fond 
o 1481 nových titulov. Je to napríklad 
beletria pre dospelých, detská i náuč-
ná literatúra. Knihy si možno poži-
čať v ZKGZ ale i v pobočkách v Den-
nom centre seniorov, Ul. obrancov 
mieru, a v troch základných školách.

Záujem o nové knihy je obrovský. 
Najviac sú žiadané ženské romány 
z  edície Evitovky, detektívky a die-
la severských autorov. Vďaka tomu, 
že naša knižnica pravidelne dopĺňa 
knižničný fond s finančnou podpo-
rou Fondu na podporu umenia, či-
tatelia sa ľahšie dostanú ku knižným 
novinkám.

Jela Timková

Nové knihy pre všetkých
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Dovolenka a oddych bez 
nepríjemností
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Zemplínska šírava 
a Vinianske jazero patria 
počas letnej turistickej 
sezóny k vyhľadávaným 
a často navštevovaným 
rekreačným oblastiam. 
V  súvislosti so vzniknutou 
situáciou pandémie Covid-19 
je veľká pravdepodobnosť, 
že turisti budú tento rok 
dovolenkovať na Slovensku. 

Zemplínska šírava a Vinianske ja-
zero určite nebudú výnimkou a budú 
lákať nielen rodiny s deťmi.

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v  Michalovciach vyzýva všet-
kých návštevníkov a rekreantov Zem-

plínskej šíravy a  Vinianskeho jazera 
k maximálnej opatrnosti a ostražitos-
ti pri ochrane svojho majetku, osob-
ných dokladov, vecí a cenností, ktoré 
by nemali byť ponechávané bez dozo-
ru v autách, stanoch, či na pláži. Záro-
veň je dôležité pri odchode z chatiek, 
hotelov, či ubytovní skontrolovať uza-
tvorenie okien a uzamknutie dverí. 

Polícia v  neposlednom rade upo-
zorňuje rekreantov, aby na parkovanie 
vozidiel využívali osvetlené a  podľa 
možnosti platené parkoviská, nikdy 
nie tmavé a odľahlé miesta. 

Dodržaním týchto zásad a upozor-
není je možné predísť rôznym situáci-
ám, ktoré by mohli pobyt a rekreáciu 
na Zemplínskej šírave a  Vinianskom 
jazere znepríjemniť.

OR PZ MI

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sára Lajčáková

Sebastián Sirý

Teodor Drobňák

Ema Modráková

Viliam Burinský

Peter Ženčák

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Jakub Šulc  
a PharmDr. Alica Pakánová

Matúš Dzurjaník  
a Ing. Stanislava Tuchová

Ing. Viliam Golmic  
a MUDr. Katarína Čornejová

Mgr. Michal Porvaz  
a Martina Štofirová

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Materiál budúcnosti – baktériový módny štýl 

Hostia: Zuzana Gombošová, dizajnérka, 
zakladateľka projektu Malai v Indii

repríza z novembra 2019 
piatok 10. júla, pondelok 13. júla, streda 15. júla 

vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Budúcnosť sa začala včera

Akadémia Gymnázia P. Horova  k 95. výročiu založenia školy
repríza z roku 2017 

od piatka 10. júla 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

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 pre stavbu: „NOVOSTAVBA BYTOVÝ 
DOM S POLYFUNKCIOU“ na pozemku register "C" parc. č. 820/4, 

819/3, 819/4, 810, 811, 812, 813, 809/4, 853/8, register "E" parc. 
č. 843/3, 838, 836 v katastrálnom území Michalovce. Celé znenie 
oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.“



n	13. júla od 08.20 hod. do 16.30 hod., úseky: Kostolné námestie č. 1, 
9, Ul. farská č. 1, Ul. Jána Hollého č. 1

n	14. júla od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. Jána Hollého č. 3, 5, 
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 1188 a garáže pri kotolni za 
Tuzexom

n	16. júla od 08.20 hod. do 16.30 hod., úseky: Nám. osloboditeľov 9, 
11, 13, 944/13, 19

n	16. júla od 08.20 hod. do 16.30 hod., úseky: Nám. osloboditeľov 
944/11, ČOM: 0001435504, EIC: 24ZVSOOO742499F

n	24. júla od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Močarany – celá 
Ulica J. Barč-Ivana, celá Ulica krásnovská, Ul. močarianska č. d. 65 – 
119 nepárne, 74 – 128 párne

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž v Michalovciach (pri cintoríne).  

Tel.: 0908 435 573
n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach (pri Zekone).  

Tel.: 0949 716 152
n	Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.  

Tel.: 0944 009 259
n	Hľadám dlhodobý prenájom do 250,00 € pre matku a syna,  

bez depozitu. Tel.: 0908 164 380

malý oznamovateľ

Prevencia domáceho 
násilia 
Policajný zbor upozorňuje 
na riziko nárastu prípadov 
domáceho násilia v čase 
prijatých mimoriadnych 
opatrení proti šíreniu 
COVID-19. Domáca izolácia 
v spoločnom priestore 
s násilníkom môže spôsobiť 
stupňovanie agresívnych 
prejavov násilníka a zároveň 
môže predstavovať 
prekážky na vyhľadanie 
pomoci a kontaktovanie 
polície, keďže obeť je pod 
dohľadom násilníka.

Policajný zbor v tejto súvislosti:
n upozorňuje obete, že domáce 
násilie neprestane samo a môže sa 
stupňovať,
n odporúča obetiam neváhať a kon-
taktovať Policajný zbor na telefón-
nom čísle 158, ktoré je dostupné ne-
pretržite, pričom na telefonické kon-
taktovanie môžu vyžiť situácie bez 
prítomnosti násilníka v domácnos-
ti, pripadne situácie, kedy sa sami 
môžu vzdialiť z domácnosti bez prí-
tomnosti násilníka, napríklad počas 
vysýpania odpadkov, vyprázdnenia 
poštovej schránky, nákupu potravín, 
liekov a podobne,

n odporúča, aby obete o domá-
com násilí nemlčali a  zdôverili sa 
inej osobe (nemusí to byť príbuzný, 
môže to byť akákoľvek iná osoba, 
ktorej dôverujú, napr. kamarátka, 
susedia a podobne),
n dáva do pozornosti bezplatnú 
non-stop Linku pre ženy zažívajú-
ce násilie 0800 212  212, poradkyne 
tejto linky disponujú aktuálnymi 
informáciami o  pomáhajúcich or-
ganizáciách a sú pripravené poskyt-
núť obetiam domáceho násilia rady 
a odporúčania na riešenie situácie,
n apeluje na občanov, ktorí majú 
poznatok o tom, že v ich okolí do-
chádza k  domácemu násiliu, aby 
kontaktovali políciu na telefónnom 
čísle 158, oznámenie domáceho 
násilia môže zábrániť v jeho pokra-
čovaní.

Policajný zbor ubezpečuje, 
že  venuje zvýšenú pozornosť prí-
padom domáceho násilia a  k  jeho 
obetiam pristupuje citlivo. Poli-
cajný zbor je povinný prijať a pre-
veriť každé oznámenie domáceho 
násilia, to platí aj v čase vyhlásenia 
núdzového či  mimoriadneho sta-
vu. Príslušníci Policajného zboru 
každý jednotlivý prípad domáce-
ho násilia vyhodnocujú a realizujú 
v súlade s platnou legislatívou a sú 
na tieto prípady vyškolení.

OR PZ MI

Michalovčan informujespoločenská rubrika

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej 
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 01.07.2020 do 20.07.2020. 
Žiadosti podané pred termínom alebo po ňom nebudú brané do úvahy.  

Číslo bytu         Adresa           Poschodie      Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
A-01-ZŤP     Ul. konečná 16      prízemie           2-izbový               50,91 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bliž-
šie informácie získate na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalov-
ce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Micha-
lovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach, kance-
lária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu 
písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

poďakovanie
S bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 24. júna 
vo veku 84 rokov nás navždy opustila milovaná 
mamka, babka, starká, príbuzná a známa 

ANNA JABLONOVSKÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na poslednej rozlúčke.
smútiaca rodina

ŠTYRI DESAŤROČIA LETNÝCH ZRAZOV 
Na jubilejné podujatie, trvajúce od vzniku najstaršieho 
michalovského Klubu slovenských turistov, si jeho členovia 
vybrali túru na Viniansky hrad. Zo slnkom zahaleného 
Vinianskeho jazera miernym stúpaním po žltej značke 
cez lokalitu Pod dlhou k posedeniu nad muničákom cestou 
s peknými výhľadmi na zemplínske more došli až do sedla 
Vápenisko, križovatke modrej a žltej značky. Odtiaľ ešte 
štvrť hodinka stúpania a boli na rozrumenom hrade, 
na ktorom už pár rokov prebiehajú rekonštrukčné práce. 
Už len zbehli prudším klesaním do Trnavy pri Laborci, 
známej pamiatkovo chránenými kamennými mostíkmi cez 
miestny potok a úspešný výlet bol ukončený.

Anton Hasák
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Čokoládová tretra Slovensko 2020
Čokoládová tretra 
sú medzinárodné 
atletické preteky pre deti 
mladšieho školského veku, 
na Slovensku jediné svojho 
druhu. 

Je to udalosť, vďaka ktorej sa 
v  Michalovciach objavili mladé 
športové talenty v  podobe šikov-
ných bežkýň a bežcov. Minulý rok 
zorganizovala Základná škola T. J. 
Moussona ako prvá na Slovensku 
základné kolo tohto podujatia. 
Po vlaňajšom úspechu sme sa opäť 
rozhodli dať žiakom prvého stup-
ňa základných škôl príležitosť sú-
ťažiť o postupové miesta do kraj-
ského kola.

Oproti roku 2019, kedy nás po-
trápilo aprílové počasie, bola streda 
24. júna príjemná a slnečná. Na an-
tukovej dráhe si v behu na 100, 200 
a  300 metrov zmeralo sily približ-
ne 200 malých atlétov. Tento rok 
pribudla deťom najstaršej vekovej 
kategórie aj nová disciplína – hod 
vortexovou raketkou.

Odhodlanie bolo veľké, malí 
bojovníci bežali, čo im sily stačili 
a  niektorých neodradil ani pád. 
Medzi súťažiacimi boli aj minu-

loročné víťazky celoslovenské-
ho kola, Sofia Devečková a  Nela 
Kucáková, ktoré svoje ambície 
potvrdili. Práve Nela predvied-
la aj tentokrát neprekonateľný 
výkon, keď svojich 300 metrov 
zabehla za 49,18 sekúnd  a  zvíťa-
zila aj v  hode raketkou. Úspešní 
boli aj ďalší vlaňajší medailisti 

Jakub Sebastián Bednár a  Lukáš 
Vinc, obaja zo ZŠ T. J. Moussona, 
Marco Dlugoš zo ZŠ, Okružná či 
Lucia Andrisová zo ZŠ P. Horova. 
Najmladšou víťazkou v  behu na 
100 m sa stala škôlkarka Viktória 
Devečková.

Do štvrťfinále, ktoré by sa malo 
konať 20. augusta v Košiciach po-

stúpilo celkovo až 25 mladých 
pretekárov z  rôznych michalov-
ských škôl. O tom, aký budú mať 
medzi ostatnými atlétmi úspech, 
rozhodne ich odhodlanie a  sve-
domitý tréning počas teplých let-
ných mesiacov. Budeme im držať 
palce.

Ingrid Štefanisková

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

Strelectvo
KLUBOVÝ PRETEK – STRELECKÝ VIACBOJ 
19. 7., strelnica, Klub vojakov v zálohe Michalovce 
Info: Ing. J. Barna, tel.: 0907662553

Turistika
BICYKLOM ZA HISTÓRIOU HRADU SLANEC
12. 7.  

BICYKLOM ZA HISTÓRIOU HRADU TIBAVA
12. 7. 

KAPUŠIANSKY HRAD 
19. 7. 
Info: www.kstmichalovce.sk

Bedminton – bezpečný šport pre všetkých
Projekt s názvom Bedminton 
– bezpečný šport pre všetkých, 
ktorý podporila Nadácia pre deti 
Slovenska prostredníctvom 
Grantového programu Športujem 
rád a bezpečne zriadeného 
poisťovňou Kooperativa v rámci 
nadačného fondu Deti v bezpečí, bol 
na istý čas pozastavený. 

Po uvoľnení opatrení a vďaka spolupráci so Slo-
venským červeným krížom sa v júni podarilo zre-
alizovať prednášky o  častých úrazoch pri športe 
a základoch poskytnutia prvej pomoci. Uskutočni-
li sa ďalšie bedmintonové tréningy a aktivity pro-
jektu budú pokračovať aj počas prázdnin. V  júli 
budú tréningy trikrát v  týždni (pondelok, streda, 
piatok) vo veľkej telocvični Základnej školy na Ul. 
Krymskej v Michalovciach. Plánujeme zrealizovať 
druhý seminár s fyzioterapeutkou a akciu Rodin-
ný športový deň. Nesúťažné pohybové aktivity 

sú  určené pre deti aj dospelých, športovať môžu 
rodičia s deťmi aj manželské páry, kamaráti, či sú-
rodenecké dvojice. Vstup na tréningy, pod odbor-
ným vedením bedmintonového trénera, je v rámci 
projektu zdarma. Športového náradia je dosť pre 
všetkých záujemcov o  projekt zameraný na bez-
pečné športovanie, predovšetkým na bedminton. 
Veríme, že počas prázdnin si príde zahrať čo naj-
viac detí, mladších i starších ľudí. Týmto všetkých 
na aktivity projektu srdečne pozývame. 

Mgr. Adriana Jacečková

MAJOROŠ PREDĹŽIL ZMLUVU SO ZEMPLÍNOM 
Vedenie MFK Zemplín Michalovce koncom júna predĺžilo 
zmluvu s hlavným trénerom A-tímu Jozefom Majorošom 
o ďalšie dva roky. Jeho asistentom bude v nasledujúcej 
sezóne aj naďalej Marek Ondrík.

MFK Zemplín


