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Michalovská nemocnica slávnostne predstavila nové pracovisko

ODDELENIE

NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

Najprv boli komplexne zre-
konštruované priestory 
na  podzemnom podlaží 

onkologického centra. Vymenili 
sa elektrické rozvody, vodoinšta-
lácia, okná, podlahy a uskutočnila 
sa kompletná obnova stien. V rám-
ci prác sa zmenila aj dispozícia 
priestoru, niektoré priečky boli 
zbúrané, iné sa postavili. Náklady 
na stavebné a rekonštrukčné práce 
sa vyšplhali na vyše 776-tisíc eur. 
Následné zariadenie priestorov 
štandardným a  medicínskym mo-
biliárom stálo takmer 141-tisíc eur. 

Významnou investíciou bol 
nákup hybridného dvojhlavového 
SPECT/CT prístroja (Siemens He-
althineers Symbia Intevo Excel) za 
549-tisíc eur, ktorý nahradí doteraj-
šiu jednohlavovú SPECT gamaka-
meru a značne rozšíri diagnostic-
ké možnosti, skráti čas vyšetrenia, 
skvalitní zdravotnú starostlivosť 
i zvýši komfort pacientov. Jeho vý-
hodou je spojenie scintigrafického 
vyšetrenia SPECT s  nízkodávko-
vým CT vyšetrením, ktoré umožňu-
je lepšiu lokalizáciu a  diagnostiku 
patologického ložiska. 

„S pomocou nového prístroja 
spájame dve vyšetrovacie metódy. 
V  rámci vyšetrenia SPECT, kedy 
sa podáva pacientovi rádioaktívna 
látka, dokážeme odhaliť nádor ale-
bo zápal v tele aj niekoľko mesiacov 
skôr, ako pri iných zobrazovacích 
metódach. Pri viacerých ochore-
niach totiž dochádza najprv k poru-

che funkcie orgánov, no v  tom čase 
ešte nemusia byť viditeľné zmeny ich 
tvaru či veľkosti, ktoré sa zisťujú rá-
diologickým vyšetrením. Pri tomto 
vyšetrení by nevzbudili žiadne po-
dozrenie, no v rámci nukleárnej me-
tódy choré tkanivo odhalíme. Nedo-
kážeme ho však presne lokalizovať. 
A na to nám už slúži CT vyšetrenie, 
ktoré v  tomto štádiu ešte ochorenie 
neodhalí, ale dokáže nádor presne 
lokalizovať. Najmä u onkologických 
pacientov je skoré a  presné odhale-
nie nádoru rozhodujúce,“ vysvetľu-
je primárka oddelenia nukleárnej 
medicíny MUDr. Monika Málin-
cová. 

Nový prístroj bude podľa nej 
nenahraditeľný pri diagnostike 
kostných metastáz, napríklad pri ra-
kovine prostaty, prsníka a pri iných 
onkologických ochoreniach, taktiež 
pri diagnostike závažnej a niekedy 
až život ohrozujúcej embólie do pľúc 
ventilačno-perfúznou scintigrafiou. 
Pomôže pri diagnostike a hodnote-
ní efektu liečby nielen onkológom, 
ale aj ortopédom, chirurgom, inter-
nistom, pneumológom, urológom 
a ďalším lekárom. Primárka podotý-
ka, že hybridný prístroj zároveň pra-
cuje s možnosťou celotelového a to-
mografického zobrazenia, prípadne 

Na pracovisku nukleárnej medicíny začínajú zdravotníci pracovať s novým hybrid-
ným prístrojom SPECT/CT, ktorý nádor odhalí o niekoľko mesiacov skôr a v tele 
pacienta ho presnejšie lokalizuje. Nemocnica slávnostne predstavila okrem prí-
stroja aj kompletne nové priestory pracoviska nukleárnej medicíny.
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XII. ŠPORTOVÁ 
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27. augusta 
o 9.00 hod.

športový areál 
ZŠ T. J. Moussona
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o 10.00 hod.

pri pamätníku 
na Bielej hore

ĽUDMILA 
TOKÁROVÁ 

ANJELSKÉ LETO
autorská výstava 

do 28. augusta
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

POD TMAVOU 
OBLOHOU

výstava fotografií

do 30. októbra
Hvezdáreň Michalovce

Nový hybridný dvojhlavový SPECT/CT prístroj, ktorý spája scintigrafické 
vyšetrenie SPECT s nízkodávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu 
lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska.

pokračovanie na 3. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Pres každe ľeto, kec šumňe a ceplo, vidumac pre dzeci zabavku, je menši 
problem, jak kec britko. I kec dňeška, choč i šumňe, dostac jich na dvur, 
je ňe tak ľechko. Bo perše treba skric mobili i  tableti, co tiž chce falatok 
kumštu. Ňešľebodno jich ochabic zapnute, bo skriša je prezradzena takoj. 

Pokušil mi še pribľižic Patrikovim kamaratom našo baveňa. Pri bedmin-
toňe mi jich mušel učic, jak chopic totu raketu do ruki, žebi mohľi odražic 
košik. Išče horši to bulo pri pigoch. Skoro ňichto ňetrafil pigu tak, žebi viľecela 
tam, dze vun chcel, a už vobec malokomu še podarilo ju trafic. Ruki jim be-
haľi naprazdno a šmichu mi še nemuch strimac pri jich prazdnich šermova-
ňoch. Pedagogicki mi jim predvadzal, že to ňe žadni kumšt. No  spomenul 
mi sebe, že i za našich časov to robilo problem i našim dachtorim rovesni-
kom. Že u tim spočival cit u rukoch i koordinacija pohibov, mi ukazoval spo-
maľeňe. Jak mi jim to višvetľil a ukazal, ostal mi v užaše, že še tote pigi baviľi 
i druhi i treci dzeň. Až vtedi mi sebe spomenul, že toto baveňe nas naučil naš 
dzedo. Ozdaľ ostaňe stopa a budu ho bavic i Patrikovo vnuci. 

Vaš Mižo z varoša

No jak to utrimac
V nedeľu 16. augusta 
sa uskutočnilo 
podujatie z cyklu Deň 
s..., ktoré organizuje 
Zemplínske múzeum. Bolo 
venované hrnčiarstvu. 

Návštevníkov privítala riaditeľ-
ka múzea Mgr. Stanislava Rovňá-
ková a  predstavila program, ktorý 
na nich čakal. Pre deti bolo pri-
pravených množstvo činností. Svo-
ju zručnosť si mohli vyskúšať pri 
hrnčiarskom kruhu za asistencie 
vyučeného hrnčiara Jána Mokríša, 
taktiež si mohli vyskúšať modelo-

vanie a kreslenie vzorov typických 
pre pozdišovskú keramiku. Pre 
malých aj veľkých bola pripravená 
výstava v priestoroch múzea a tak-
tiež premietanie filmu Deň s  mi-
chalovskými hrnčiarmi. Na  záver 
podujatia Mgr. Jozef Hrabovský 
predstavil zborník Hrnčiarstvo 
v  Pozdišovciach a  okolí a  priblížil 
jeho jednotlivé časti. Zaujímavá 
bola aj komentovaná výstava kera-
miky a po jej skončení sa účastníci 
opäť presunuli pred múzeum a vy-
chutnávali si príjemnú atmosféru 
končiaceho letného dňa pri zábav-
ných činnostiach.

Simona Pažinková

Deň s hrnčiarstvom

Táto zaujímavá myšlienka 
vznikla počas toho, keď sa 
sociálne pracovníčky 
so svojimi klientmi 
venovali aktivitám v areáli 
komunitného centra. 

Výsledkom bolo, že si v auguste 
dali za cieľ skrášliť prostredie, v kto-
rom každodenne poskytujú sociál-
nu pomoc obyvateľom marginalizo-
vanej rómskej komunity. Myšlienka 
sa medzi obyvateľmi lokality Angi 
mlyn stretla s pozitívnym ohlasom, 
čo vyústilo do početnej účasti klien-
tov na realizácii skrášľovania areálu 
komunitného centra.

Prvotnou úlohou bola vizuálna 
úprava areálu opakovaným kosením 
trávnatej plochy. Za pomoci členov 

miestnej komunity sa podarilo osa-
diť do zeme 10 starých pneumatík, 
ktoré pestrofarebne pomaľovali a te-
raz slúžia ako lavičky vytvárajúce 
zónu oddychu. Zároveň sa stali zau-
jímavým spestrením exteriéru. 

Keďže tvorba hniezdnych pod-
mienok patrí u  nás k najstarším 
metódam ochrany vtáctva, ďalšou 
úlohou bola výroba vtáčej búdky. 
Pri vstupe do budovy komunitného 
centra svojím vzhľadom teraz zauj-
me nejedného klienta. K  závereč-
ným skrášľovacím činnostiam, kto-
ré si klienti mali možnosť vyskúšať, 
bolo maľovanie farebných zviera-
tiek na kamene. Tie sa stali skvelým 
materiálom pre rôzne kreatívne 
nápady, vďaka ktorým je exteriér 
komunitného centra štýlovejší. 

Mgr. Lucia Bazyľaková

Zveľaďujeme areál 
komunitného centra

Arcidiecézna charita 
Košice aj v tomto roku 
spustila zbierku, ktorej 
cieľom je pomôcť 
deťom. Odštartovala tak 
už 11. ročník úspešnej 
zbierky školských 
pomôcok spojený s výzvou 
na darovanie radosti 
školákom aj študentom. 

V období od 1. júna do 15. sep-
tembra môžete prispievať darova-
ním nových i použitých, no stále 
funkčných školských pomôcok, ale 
aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom 
zo sociálne slabých rodín, detských 
domovov či krízových zariadení. 
Vlani takto bola poskytnutá pomoc 
asi stovke rodín a ich školákom. 

V  Michalovciach toto podujatie 
zastrešuje Denný stacionár sv. Kláry 
so sídlom na Okružnej ulici 3657. 
Sem môžu záujemcovia priniesť pí-
sacie potreby, zošity a  papiere, vý-
tvarné pomôcky, temperové a vodo-
vé farby, rysovacie potreby, školské 
tašky, ruksaky, obaly na zošity, dosky 
na knihy. Novinkou zbierky v  tom-
to roku je, že ľudia môžu darovať 
aj elektroniku, nové alebo zachovalé 
tablety, notebooky alebo počítače. 
Stacionár je otvorený počas pracov-
ných dní od 8.00 do 14.00 hod. 

Ak školské pomôcky doma ne-
máte, zbierku môžete podporiť aj fi-
nančne zaslaním dobrovoľného pe-
ňažného príspevku. Viac informácií 
nájdete na webovej stránke https://
www.charita-ke.sk/zbierka-skol-
skych-pomocok/.

nč

Školské pomôcky deťom

So zármutkom sme prijali 
informáciu, že vo veku 
82 rokov navždy odišiel 
emeritný prednosta 
II. chirurgickej kliniky 
Univerzitnej nemocnice 
Louisa Pasteura v Košiciach 
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Narodil sa v  dedinke Kopčany 
v  okrese Michalovce. Pôsobil ako 
krajský chirurg východoslovenské-
ho kraja aj ako hlavný odborník pre 
chirurgiu Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky. Význam-
nou mierou prispel k  zavádzaniu 
trvalej kardiostimulácie v  liečbe 
porúch srdcového rytmu, nových 
angiochirurgických techník, no-
vých operačných techník hlavne 
pažeráka, kolorektálnej chirurgie 
a  endokrinochirurgie. Za zásluhy 
o  rozvoj zdravotníctva, profesio-
nálny a ľudský prístup k svojej práci 
bol ocenený viacerými významný-
mi oceneniami. Vedecká rada UPJŠ 
v Košiciach mu v  novembri 2012 

udelila čestný titul profesor emeri-
tus. V roku 2013 Mestské zastupi-
teľstvo v Michalovciach profesorovi 
Vajóovi udelilo Čestné občianstvo 
za zásluhy o rozvoj zdravotníctva.

Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 
v piatok 7. augusta. Posledná rozlúč-
ka so zosnulým sa konala vo štvrtok 
13. augusta na cintoríne Rozália 
v Košiciach. Česť jeho pamiatke.

ma

Navždy nás opustil 
profesor Július Vajó
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Občianske združenie 
Močarany v spolupráci 
s Mestom Michalovce 
a Domom Matice slovenskej 
v Michalovciach pripravilo 
už 8. ročník Močarianskych 
dní. V nedeľu 2. augusta 
2020 v dopoludňajších 
hodinách prichádzali veriaci 
do kostola sv. Gorazda 
a spoločníkov, aby si 
pripomenuli 20. výročie 
posviacky kostola. 

Hlavným celebrantom bol bý-
valý žiak dona Šándora, don Štefan 
Turanský, ktorý zároveň požehnal 
vitráže kostola a nový zvon.

Zvon nám pripomenul nášho 
vzácneho rodáka Gorazda Zvo-
nického, ktorému bola venovaná 
druhá časť programu pri príleži-
tosti 25. výročia jeho smrti. Go-
razdov večer bol v  réžii Štefánie 
Sabolovej ako pásmo hovoreného 
slova, básní i  piesní v  podaní za-
nietených členov. Program oživili 
svojimi piesňami o kráse Zemplí-
na aj členovia speváckej skupiny 
Močaranka. Záverečnou milou 

bodkou bolo vystúpenie Dašky 
Kostovčík s  hudobným doprovo-
dom jej manžela. Vyznanie lásky 
k  rodnej hrude prítomných po-
vzbudilo k hrdosti na našich rodá-
kov. Malé námestie žilo aj aktivi-
tami detí. Maľovanie na tvár, malé 
súťaže a  pekné odmeny potešili 
malých i veľkých. V sobotu sa hral 
futbalový zápas O pohár Močaran. 
Na záver programu predsedníčka 
OZ Anna Kostovčíková odovzda-
la ocenenie „Srdce pre Močara-
ny“ don Turanskému, Michalovi 
Kaňovi a bývalým žiakom dona 
Šándora. Všetkým poďakovala 

za  účasť i  vytvorenie krásnej ro-
dinnej atmosféry. 

Na slávnosti sa zúčastnili pri-
mátor mesta Viliam Zahorčák, 
riaditeľka Domu Matice sloven-
skej Michalovce Karin Obšatní-
ková, naši poslanci Erika Šimková 
a  Marián Sabovčík, bývalí žiaci 
Gorazda Zvonického, rodinní prí-
slušníci i ďalší pozvaní hostia. Ve-
ríme, že záverečný potlesk a druž-
né debaty pri malom občerstvení 
boli znamením, že sa posilnili 
naše rodinné vzťahy a znova ožili 
spomienky rodákov.

ak

Slnečný Deň Močarian 2020

Z otvorenia nového oddelenia nukleárnej medicíny
aj s  anatomickým CT zobrazením.  
Ak lekári hľadajú v  tele pacienta 
niečo, čo vykazuje chorobnú akti-
vitu, ale nevedia, kde sa to presne 
nachádza a ako to vyzerá, celotelové 
zobrazenie im veľmi pomáha. Prí-
stroj zároveň pomáha zvýšiť komfort 
pacienta, keďže absolvuje na jednom 
prístroji dve vyšetrenia.

Pri vyšetrení na oddelení nukle-
árnej medicíny je pacientom vnútro-
žilne alebo inhalačne podané rádio-
farmakum a prechodne sa sami stá-
vajú zdrojom ionizujúceho žiarenia. 
Pacient musí byť na istý čas rádioak-
tívny a lekár tak vďaka snímaniu žia-
renia vychádzajúceho z tela pacienta 
z  rádiofarmaka získa trojrozmerný 
obraz vyšetrovanej časti. Pri rádio-
logickom vyšetrení sa na rozdiel od 
nukleárnej medicíny využíva von-
kajšie ionizujúce žiarenie, teda zdroj 
žiarenia je mimo tela pacienta. 

„Keď sú už pacienti rádioaktívni, 
čakajú vo  vymedzených priestoroch 
– v  čakárni pre  rádioaktívnych pa-
cientov. Pri  vyšetrení je však podaná 
dávka rádioaktívnej látky skutočne 
malá, preto môžu byť vyšetrované aj 
deti. Ľudia si často neuvedomujú prí-

tomnosť prírodného žiarenia vo  von-
kajšom prostredí, aj pri  dlhšom lete 
v lietadle dostanú niekedy vyššiu dáv-
ku žiarenia ako pri  našom vyšetrení. 
Pacienti po absolvovaní vyšetrenia nie 
sú nebezpeční pre svoje okolie, ale upo-
zorníme ich, aby sa v  deň vyšetrenia 
vyhýbali kontaktu s tehotnými ženami 
či malými deťmi,“ vysvetľuje primár-
ka oddelenia nukleárnej medicíny.

Rádiofarmaká pripravujú rádio-
farmaceuti v osobitných priestoroch. 
Na  prípravu rádiofarmák nemoc-
nica bude využívať nový laminárny 
box, ktorý je prvým laminárnym 
boxom na  slovenskom pracovisku 
nukleárnej medicíny od  slovenské-
ho výrobcu.

Najčastejšie na pracovisku nuk-
leárnej medicíny uskutočňujú diag-
nostiku kostí pre  onkologických, 
ortopedických a neurologických 
pacientov. Starajú sa aj o pacientky 
s  rakovinou prsníka či krčka ma-
ternice, ale pravidelne vykonávajú 
aj  perfúznu scintigrafiu pľúc, vyšet-
renie obličiek a  diagnostiku štítnej 
žľazy. Nový prístroj zároveň prine-
sie nové možnosti vyšetrení v  ob-
lasti pneumológie, endokrinológie, 

ortopédie či neurológie, napríklad 
DatScan pri stanovení diagnózy 
Parkinsonovej choroby. 

Vyšetrenie môžu absolvovať 
aj pacienti s poruchou funkcie obli-
čiek a s alergiou na jód (kontrastné 
látky), ktorí nemôžu byť vyšetrení 
napríklad CT prístrojom. Rádioak-
tívnou látkou sa bežne nevyšetrujú 
tehotné ženy (iba vo výnimočných 
prípadoch, napr. pľúcna embólia), 

dojčiaca matka musí prechodne 
na  krátku dobu prerušiť dojčenie. 
Pacient nemusí byť nalačno, môže 
užiť pred vyšetrením lieky, ktoré dl-
hodobo užíva.

Projekt bol spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja Európskej únie v rámci In-
tegrovaného regionálneho operač-
ného programu.

Jana Fedáková

dokončenie z prvej strany

Na prípravu rádiofarmák farmaceuti budú využívať nový laminárny box, 
ktorý je prvým laminárnym boxom na pracovisku nukleárnej medicíny 
od slovenského výrobcu.

Oddelenie nukleárnej medicíny poskytuje služby, za ktorými museli 
pacienti v minulosti cestovať minimálne do Košíc či Prešova. Tím lekárov 
pracuje pod vedením primárky MUDr. Málincovej.

Nové pracovisko nemocnice slávnostne otvorili vo štvrtok 13. augusta
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Starajú sa o naše zdravie

Čo je hepatobiliárne centrum?
V michalovskej nemocnici sme 

uskutočnili projekt hepatobiliárne-
ho centra, ktorý je v rámci Sloven-
ska výnimočný svojou štruktúrou 
a  zameraním. Spája sa v ňom kla-
sická ambulancia s lekárom a  ses-
trou, v ktorej sa vyšetrujú a sledujú 
pacienti s chorobami pečene, žlční-
ka či pankreasu. Priamo v ambu-
lancii sa vykonáva sonografické vy-
šetrenie brucha, pacient sa nemusí 
objednávať k ďalšiemu lekárovi na 
RTG pracovisko. V ambulancii sa 
robia aj endoskopické vyšetrenia. 
Pacient tak pri jedinej návšteve 
hepatobiliárneho centra môže ab-
solvovať klinické vyšetrenie, krvné 
vyšetrenie, sonografiu aj gastrosko-
piu. Celá návšteva môže trvať aj 
dve – tri hodiny, no vtedy sú už k 
dispozícii všetky výsledky vrátane 
krvných parametrov. 

Dvakrát týždenne je v centre 
intervenčný deň, keď sa vykonáva-
jú špičkové endoskopické a sono-
grafické invazívne výkony: biopsie 
pečene, pankreasu, lymfatických 
uzlín, brušných nádorov, biopsie 
stien tráviacej trubice, vypúšťanie 
tekutiny (ascitu) z brušnej dutiny. 
Súčasťou centra je miestnosť s dvo-
mi posteľami na niekoľkohodinové 
pozorovanie stavu pacientov pri 
výkonoch. Staráme sa o ambulant-
ných aj o hospitalizovaných pacien-
tov. Centrum je úzko prepojené 
s  internistickým klastrom nemoc-
nice, vyšetrujú sa tu aj pacienti os-
tatných oddelení, pacienti onkolo-
gického ústavu i chorí z iných miest 
Slovenska.

Akí pacienti vás najčastejšie 
vyhľadávajú?

Prichádzajú k nám pacienti 
s poukazom od praktického lekára 
alebo od iného špecialistu. Vyšetru-
jeme všetkých pacientov, nezávisle 
od bydliska, poistených v  rámci 
Slovenska a Európskej únie.

Často sa spomína pojem rege-
nerácia pečene. Dokáže sa pečeň 
skutočne regenerovať?

Pečeň má rozvinutú regeneračnú 
schopnosť. Staré a poškodené bun-
ky sa rozpadávajú a nahrádzajú sa 
novými, pričom sa zachováva archi-
tektúra a tvar pečene. Ak na pečeň 

zaútočí alkohol alebo vírus, alebo ak 
chirurg odstráni časť pečene s  ná-
dorom, v organizme odrazu chý-
ba množstvo pečeňových buniek. 
To  spúšťa v organizme veľkú regu-
lačnú reakciu a pečeňové bunky 
sa vďaka hormónom a  cytokínom 
regenerujú tak, že sa obnoví ich pô-
vodné množstvo. Potom sa regene-
račný proces zastaví. 

Aké sú prejavy choroby pečene?
Najvýraznejším prejavom cho-

roby pečene je zožltnutie očných 
bielkov, kože a slizníc. Žltá farba 
kože a slizníc však v drvivej väčšine 
pečeňových chorôb chýba. V sko-
rých štádiách pečeňových chorôb 
sú príznaky málo zreteľné a necha-
rakteristické: unavenosť, poruchy 
sústredenia, poruchy trávenia, úby-
tok svalov, krvácavosť. 

V pokročilých štádiách, ako je 
cirhóza pečene, sú už prejavy veľmi 
pestré a príznačné: unavenosť, spa-
vosť, poruchy vedomia a správania, 
nažltnutá koža, rozšírené cievy 
na koži, modriny, výrazný úbytok 
svalov, opuchy dolných končatín, 
tekutina v bruchu. Lekár pri vy-
šetrení zistí veľkú hrboľatú pečeň, 
zväčšenú slezinu, krvné testy ukážu 
málokrvnosť, podvýživu, nedosta-
tok faktorov zrážania. Súčasťou vy-
šetrení je sonografia a gastroskopia. 
Medzi vážne komplikácie pokroči-
lej choroby pečene patrí masív-

ne vracanie krvi pri prasknutých 
pažerákových varixoch, pečeňová 
(hepatálna) kóma, inokedy sa pri-
druží zlyhávanie obličiek. Cirhóza 
pečene je prekanceróza, v pečeni 
vzniká rakovina – hepatocelulárny 
karcinóm.

Prečo ste si ako zameranie vy-
brali práve pečeň?

V ostatných desaťročiach vznik-
la medicínska potreba osobitne 
sa venovať chorobám pečene. Pred 
dvadsiatimi rokmi sme preto s prof. 
MUDr. Jozefom Holomáňom, CSc. 
a ďalšími slovenskými odborník-
mi založili špecializačný medicín-
sky odbor hepatológia. Nasledoval 
program prevencie a liečby víru-
sových hepatitíd, program liečby 
cirhózy a rakoviny pečene, prvé 
série transplantácií pečene v Brati-
slave a v Banskej Bystrici. 

Aké sú najčastejšie ochorenia 
pečene v súčasnosti?

Najčastejšia je alkoholová cho-
roba pečene. Spolu s nesprávnym 
stravovaním, obezitou a cukrov-
kou prudko narastá výskyt neal-
koholovej tukovej choroby pečene. 
Ďalšími chorobami sú vírusové 
hepatitídy a zápaly pečene spôso-
bené poruchou imunity – autoimu-
nitné hepatitídy. Alkohol však stále 
dominuje, okrem iného aj preto, 
že zhoršuje priebeh všetkých ostat-
ných chorôb pečene.

Môže na pečeň negatívne pô-
sobiť aj strava?

Pečeň spracúva akúkoľvek po-
travu a dokonca aj liečivá, či škodli-
viny, chemické látky a jedy. Pečeň je 
orgán na spracovanie živín, vytvá-
ranie rozličných nových zlúčenín 
a živín potrebných pre organizmus, 
ale má aj dôležitú detoxikačnú úlo-
hu – rozkladá a odstraňuje toxické 
látky a splodiny, ktoré už organiz-
mus nepotrebuje. Pri pečeni platí 
dobrá zásada: pestrá strava a všet-
ko s mierou. Pestrosť a dodržiava-
nie miery v stravovaní zaručuje, 
že nepreváži jedna látka, ktorá sa 
v nadbytku ľahko stane toxickou. 
Typický je alkohol: v minimálnej 
miere liek, v nadbytku jed. Na lep-
šie trávenie alebo hoci aj na psy-
chické uvoľnenie postačuje pohár 

vína počas hlavného jedla. Kto však 
nepozná mieru, konzumuje v prie-
behu týždňa nezriedka aj desiatky 
litrov piva, celé litre vína či pálenky. 
To spôsobuje poškodenie pečene 
a  môže mať za následok skrátenie 
dĺžky života na dve tretiny alebo na 
polovicu. 

Aké sú štatistiky ochorenia 
pečene v  porovnaní napríklad 
s Francúzskom? 

Trendy v štatistike ukazujú po-
kles konzumácie alkoholu vo  Fran-
cúzsku, no narastanie, resp. stagná-
ciu na Slovensku. Pred stopäťdesiati-
mi rokmi sa vo Francúzsku rozšírila 
najväčšia pliaga – pitie škodlivých 
alkoholov, osobitne absintu. Kom-
plexnou a systematickou politikou 
sa vládam podarilo v priebehu de-
saťročí nahradiť pálenku vínom. 
Kvalitné víno aj niečo stojí, a tak sa 
konzumuje zväčša s mierou. Dnes 
je Francúzsko krajinou dobrého 
vína. Podobne úspešne sa táto kra-
jina neskôr vďaka veľmi účinnému 
zdravotníckemu systému popaso-
vala s  vlnou vírusových hepatitíd. 
Slovensko zachytilo moderné spo-
ločenské a medicínske trendy, vďa-
ka ktorým zaznamenalo úspechy, 
no ostávajú rezervy v boji s alkoho-
lizmom. Medzi prvé opatrenia v boji 
proti pečeňovým chorobám by mo-
hol patriť zákaz propagácie alkoho-
lických nápojov, ako je účinný zákaz 
ich reklamy v médiách. Takéto opat-
renia sú zasa zvyčajné v  severských 
krajinách, ako je Fínsko. 

Existuje nejaký prírodný liek 
na pečeň?

Netreba hľadať lieky. Princíp je 
v životnom štýle a myšlienke „všet-
ko s mierou“. To platí v plnej miere 
aj pri pečeňových chorobách.

red

V aktuálnom čísle prinášame rozhovor s internistom a špecialistom v odbore gastroenterológia a hepatológia. 
Niekoľko rokov pôsobil aj vo Francúzsku ako lekár v Univerzitnom hospitalizačnom centre v Besançone. Do nedávnej 
minulosti bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v odbore hepatológia. 
Profesor Štefan Hrušovský, držiteľ Dérerovej ceny, je známy nielen svojou vysokou odbornosťou a profesionalitou, 
ale aj ľudským a ústretovým prístupom k svojim pacientom. Od roku 2018 pracuje ako hlavný lekár novozaloženého 
hepatobiliárneho centra. 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS. 
hlavný lekár Hepatobiliárneho centra, Nemocnica Svet zdravia Michalovce 

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
28. augusta o 10.00 hod., pri pamätníku na Bielej hore

ŠPACIRKI PO VAROŠU
michalovská rotunda, čo (ne)viete o michalovskom kaštieli
Facebook TV Mistral

DEŇ S... VÝROBCOM PASTIERSKYCH BIČOV
videofilm, Facebook Zemplínske múzeum

ADELA, ANI TO NESKÚŠAJ!
čítanie z knihy Petra Karpinského
Facebook Knižnica G. Zvonického Michalovce

Výstavy
VINIANSKY HRAD V SRDCI ZEMPLÍNA
výstava fotografií spojená s prezentáciou knihy
od 2. septembra, malá galéria MsKS

POD TMAVOU OBLOHOU
fotografie oblohy od slovenských a českých astrofotografov
do 30. októbra, Hvezdáreň Michalovce

ĽUDMILA TOKÁROVÁ – ANJELSKÉ LETO
autorská výstava, do 28. augusta, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VTÁČIA LEGENDA
minivýstava ilustrácií Vladimíra Krála, do 28. augusta, ZKGZ 

VÝBER Z TVORBY
Michal Závacký, do 31. augusta, malá galéria MsKS

MIROSLAV BABINČÁK – POP ART
do 25. septembra, Zemplínske osvetové stredisko

ROK 1938 – FOTOGRAFIE A DOKUMENTY
putovná panelová výstava, na chodbe vedľa antikvariátu
1. poschodie MsKS

ROZMANITÝ SVET HÚB
do 31. augusta, Zemplínske múzeum

Počas prvého augustového 
týždňa pripravila Základná 
škola P. Horova letný tábor, 
ktorého sa zúčastnilo 56 
detí. Program, bezpečnosť, 
plavčícky dozor a stravu 
zabezpečovali štyria 
pedagógovia a školská 
kuchyňa.

Pre účastníkov bol priprave-
ný príťažlivý program a  všetci si 
organizáciu aj  realizáciu letného 
tábora pochvaľovali. V  pondelok 
v  spolupráci s  1. BK Michalovce 
boli pre deti pripravené mode-
lové tréningy basketbalu a  špor-

tové aktivity v  priestoroch školy. 
Od utorka až do piatka boli každý 
deň pri vode, čo sa deťom z celé-
ho tábora páčilo najviac. Dvakrát 
boli na Vinnom jazere a  okúpali 
sa aj  na kúpaliskách Penziónu 
Juliana a  Thermalparku Šírava. 
V  cene pobytu boli zabezpečené 
raňajky, obed, olovrant a pitný re-
žim. Deti dostali aj pamätné trič-
ká a náramky.

Všetky deti chceme pochváliť za 
disciplínu, dobrú náladu a  ochotu 
podieľať sa na jednotlivých aktivi-
tách. Veľká pochvala patrí aj peda-
gógom, ktorí obetovali časť svojich 
dovoleniek, aby účastníkom tábora 
spríjemnili prázdniny.

Mgr. Slavko Pavolko

V priestoroch Základnej 
školy, Školská 2 sa počas 
druhého augustového 
týždňa konal detský letný 
tábor zameraný na rôzne 
pohybové aktivity. Hlavnou 
náplňou bolo spoznávanie 
ranča Klokočina. 

Prvý deň to bolo len vozenie 
na koňoch. Na začiatok boli deti po-
učené, ako sa správať v blízkosti koní, 
aké druhy koní sa na ranči nachádza-
jú a čo môžu a nemôžu jesť. Zozná-
mili sa nielen s koňmi ale aj s poník-
mi, ovcami, kozami, lamami a zatiaľ 
malým strážcom, huňatým bernar-
dínom, ktorý sa volá Bee. V  areáli 
ranča sa nachádzajú tiež exotické 
zvieratká agama, papagáj, akváriové 
rybky aj  farebný krab. Celý týždeň 
v dopoludňajších hodinách deti spo-
znávali krásu jazdenia na koni. Skú-
sili si gymnastiku na koňoch, učili sa 
samostatne sedieť na koni a pomo-
cou gymnastických cvičení trénovať 
rovnováhu a posilňovať svaly potreb-
né na jazdenie. Zoznámili sa so zák-

ladmi jazdenia, s  princípmi ovláda-
nia a  dorozumievania sa s  koňmi, 
skúsili jazdu cez malé prekážky a aj 
samostatné jazdenie. Po  jazdení 
sa tešili na kŕmenie zvierat. 

Popoludňajší program bol za-
meraný na rôzne pohybové aktivity 
v  telocvični a  v  prírode. Najväčším 
zážitkom bol výstup na Viniansky 
hrad. Okrem prehliadky hradu deti 
spoznali techniku výroby povrazov, 
niektorí si jeho výrobu aj vyskúšali. 
Jedno popoludnie deti strávili v pro-
stredí jazierka Baňa. Hojdačky, kolo-
toč, preliezky a outdorové ihrisko im 
ponúkli možnosť hýbať sa každému 
podľa chuti. V telocvični si vyskúšali 
posilňovacie cvičenia, gymnastiku, 
rôzne štafety a  loptové hry. Z telo-
cvične odchádzali príjemne una-
vené. Pred odchodom domov mali 
možnosť nakresliť, čo sa im najviac 
páčilo. 

Deti si počas tohto týždňa našli  
kamarátov nielen medzi vrstovník-
mi ale i medzi zvieratkami a viacerí 
z nich už pri odchode z tábora pre-
sviedčali rodičov, aby si s nimi išli 
zajazdiť na ich obľúbených koňoch.

ZŠ, Školská

Denný letný tábor Základnej školy Pavla Horova

Prázdniny v pohybe
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Zoja Lacová
Michal Kovalík

Ján Bajko
Gregor Demko
Matej Kalanin

Filip Bič
Stela Geročová 

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Špacirki na kaveju – Michalovčan storočnice

Hostia: Iveta Palečková, hovorkyňa 
a o. Metod Marcel Lukačik, redemptorista

reprízu relácie z októbra 2019 
uvidíte v piatok 21. 8., v pondelok 24. 8. a v stredu 26. 8. 

vždy o 18.00

Záznam 
Zemplínske slávnosti 2019

repríza slávnostného programu z augusta 2019 
vo vysielaní TV Mistral od piatka 21. 8. počas celého týždňa 

vždy o 14.00
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 
prerušenie 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 rozhodnutia je umiestnené na úradnej tabuli 

Mesta Michalovce.

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

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

Vladislav Petrilák  
a Denisa Stuľáková

Ing. Lukáš Karch, PhD.  
a Andréia Gonçalves Vaz

Matúš Ivan  
a Jana Hrebeňáková

Ing. Erik Maťaš  
a Bc. Miroslava Gallová

Dušan Oczeljak  
a Ľudmila Nováková

Jozef Čorný  
a Ľubica Čipkárová

Patrik Kotlár  
a Anna Koprdová

Dňa 17. augusta oslávila okrúhle jubileum 

BLANKA KORMANÍKOVÁ
Len to najkrajšie, čo život môže dať, 
chceme Ti pri Tvojom jubileu priať: 
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota 
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
Zo srdca Ti želá celá rodina.

blahoželanie

Po zhodnotení 
epidemiologickej situácie 
na území Slovenskej 
republiky a v zahraničí 
sa Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Úrad 
verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky 
a odborné konzílium rozhodli 
od prvého septembra 
pristúpiť k viacerým zmenám.

RIZIKOVÉ KRAJINY
Do 1. septembra sa nebude meniť 

zoznam tzv. menej rizikových krajín. 
Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, 
v ktorých sa v ostatnom období zhor-
šila epidemiologická situácia vo  vý-
skyte ochorenia COVID-19. Bude 
platiť odporúčanie zvážiť nevyhnut-
nosť cestovania do týchto regiónov. 
Rizikové regióny v menej rizikových 
krajinách budú v dohľadnom čase vy-
špecifikované na stránkach Minister-
stva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, Ministerstva zdravot-
níctva SR a  Úradu verejného zdra-
votníctva SR. Epidemiológovia v čase 
pretrvávajúcej pandémie ochorenia 
COVID-19 naďalej odporúčajú zvá-
žiť nevyhnutnosť cestovania do  za-
hraničia.

ŠKOLY/RÚŠKA
Na začiatku školského roka sa bude 

vyžadovať od zákonných zástupcov 
čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou 
bude dotazník, v ktorom rodič uvedie, 
či sa dieťa od 17. augusta nachádzalo 
mimo územia Slovenska, alebo či sa 
zúčastnilo na hromadnom podujatí. 
Zároveň zákonný zástupca podpíše 
čestné vyhlásenie o  bezinfekčnosti 
dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo Sloven-
ska, alebo sa zúčastnilo hromadného 
podujatia, bude povinnosťou zákon-

ného zástupcu sledovať zdravotný stav 
dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spo-
ločnej domácnosti. Ak sa u niektorého 
z nich vyskytnú počas najbližších 14 
dní príznaky respiračného ochorenia, 
bude potrebné telefonicky informovať 
ošetrujúceho lekára. 

Nosenie rúšok v triedach bude 
v  prvých dvoch týždňoch školského 
roka povinné pre žiakov druhého 
stupňa základných škôl a študentov 
stredných škôl. Naďalej nebude po-
vinné v triedach pre predškolské za-
riadenia a prvý stupeň základných 
škôl. Stále bude povinné pre pobyt 
žiakov v interiérových priestoroch 
mimo tried vo všetkých školách s vý-
nimkou konzumácie jedál a nápojov. 

Nosenie rúšok prvé dva týždne má 
u detí veľký význam. Deti sú v prípa-
de nákazy zväčša bezpríznakové, čiže 
ochorenie môžu nevedomky prenášať 
aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny 
ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú 
významnou prevenciou. Zabraňuje-
me tým explozívnemu šíreniu vírusov 
v  kolektíve a výrazne ho spomaľuje-
me.

HROMADNÉ PODUJATIA
Od 1. septembra do 1. októbra Mi-

nisterstvo zdravotníctva SR, Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR a odborné 
konzílium neodporúčajú vzhľadom 
na vývoj epidemiologickej situácie 
organizovať hromadné podujatia. Zá-
roveň na toto obdobie plánujú zaká-
zať organizáciu hromadných podujatí 
nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrá-
tane športových podujatí. Taktiež sa 
zakážu hromadné podujatia v interié-
ri nad 500 účastníkov. Tiež je v pláne 
uplatniť zákaz organizovania všet-
kých interiérových podujatí po 23.00 
hod. s výnimkou svadieb. Obmedzí sa 
aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, 
plán je na maximálne 50 percent ka-
pacity návštevníkov.

úvzsr

Zmeny po zasadnutí 
odborného konzília



Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku p. č. 3369/1, k. ú. Michalovce, o výmere 924 m2, nachádzajúci 
sa na Ulici okružnej v Michalovciach, za účelom využitia zelene, na dobu 
neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 14. septembra 2020 do 9.00 hod., sú zverej-
nené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

n	26. augusta od 10.00 hod. do 12.30 hod., úseky: Ul. kpt. Nálepku č. d. 
1 – 13 nepárne, 2 – 8 párne, 13A, 5211, 5217, 1215, 1210, 1219, 1217, 
1216, Ul. Samova č. d. 10, Ul. farská č. d. 1, 3, Kostolné námestie č. d. 
1, 9, 8/6, 15/15, 5, 6, Ul. Jána Hollého č. d. 1 – 5, 1056/6

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.  

Tel.: 0944 009 259
n	Predám starší RD, postavený v roku 1972 po čiastočnej 

rekonštrukcii – nová strecha a plastové okná v prekrásnom 
a tichom prostredí dedinky Husák, 37 km od Michaloviec. V dome 
je plynové kúrenie, možné kúrenie aj tuhým palivom. K domu 
prináleží vínna pivnica, sad, garáž. Tel.: 0908 446 411

n	Hľadám prenájom 1-izbového bytu, nezariadený, na najvyššom 
poschodí (7., 8. poschodie). Tel.: 0907 084 720 

n	Predám rohovú gaučovú súpravu zelenej farby, rozťahovacia 
s úložným priestorom + kreslo, slovenská výroba, vo veľmi dobrom 
stave. Cena 350 €. Dohoda možná. Tel.: 0907 769 185

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovanie

spomienky

touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 
zmierniť náš žiaľ svojou účasťou na poslednej 

rozlúčke 6. augusta s naším drahým synom 

IGOROM SEDLÁKOM
ktorý nás náhle opustil vo veku 46 rokov.

rodičia, sestra Gabriela s rodinou, priateľka

Dňa 17. augusta uplynulo 5 rokov 
od úmrtia drahého manžela, otca a dedka 

LADISLAVA KANTORA
s láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás...

Dňa 31. augusta uplynie 10 rokov, keď nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko 

MILAN ČIŽMÁRIK
s láskou spomína manželka, dcéry Judita, Blažena 

s rodinami a dcéra Katka

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Štefánikova č. 20 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 14. septembra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Ministerstvo vnútra SR, 
Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce, 

Mesto Michalovce,
Dokumentačné stredisko holokaustu

vás pri príležitosti 
Dňa obetí holokaustu a rasového násilia 

pozývajú na podujatie

SPOMIENKA NA OBETE 
HOLOKAUSTU 
7. septembra o 10.00 hod. 

v MsKS Michalovce

V prvej polovici septembra 
bude v galérii mestského 
kultúrneho strediska 
inštalovaná výstava 
fotografií, ktorej autorkou 
je Ingrid Šarlota Hrubá. 

Fotografie michalovskej rodáč-
ky zaujali verejnosť, ktorá má vzťah 
k  rôznym druhom umenia, na via-
cerých samostatných i kolektívnych 
výstavách. V priestoroch galérie 
strediska sa autorka predstavuje 
prvýkrát. Expozícia je ucelená a zá-
bery zachytávajú detaily Vinianske-
ho hradu a jeho okolie, krásnu prí-

rodu. Hrubá je okrem iného členkou 
turistického oddielu. Práve preto sa 
rada na hrad vracia, aby nezostalo 
len pri zvečnených záberoch. Tím 
ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do 
činností súvisiacich s pulzom života 
na hrade, sa tak pomyselne stal jej 
rodinou. Viniansky hrad možno pri-
rovnať k  pevnosti, v ktorej pulzuje 
život vďaka ochote ľudí. 

Avizovaná expozícia fotografií 
je organizovaná pri príležitosti ži-
votného jubilea fotografky. Bude 
na  nej prezentovaná aj publikácia 
o hrade. Výstava je verejnosti prí-
stupná do 14. septembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Hrad Vinné vo fotografii

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



OPÁLOVÁ BAŇA 
Viac kultúrno-poznávaciu ako turistickú činnosť 
si na dovolenkové obdobie naplánovali v najstaršom 
michalovskom Klube slovenských turistov Turista. 
Na západnej časti Slanských vrchov im v úvode nebolo 
dopriate vidieť erupciu Herlianskeho gejzíru, no vynahradili 
si to exkurziou v najstaršej opálovej bani na svete. V štôlni 
Jozef bolo približne hodinové putovanie pri stálej teplote 
podzemia 4 – 6 °C s erudovaným výkladom sprievodcu veľmi 
interesantné. Hlavne na našich piatich deťúrencoch vo veku 7 
– 10 rokov to zanechalo hlboký dojem. Škoda len, že aj napriek 
informáciám v médiách neboli poskytnuté avizované zľavy. 
Desať eur za dospelú osobu, vrátane dôchodcov a ZŤP, je dosť 
premrštené vstupné. V závere výletu poskytli turistom 
blahodarný relax bazény na Sigorde – v Kokošovciach.

Anton Hasák

NÁRODNÝ PARK POLONINY 
Augustové dni turistov prvého Michalovského KST 
nasmerovali do Národných parkov Poloniny a Slovenský raj. 
V mikroklíme Stužického pralesa s teplotou do 23°C sa príjemne 
schladili. Je to najkrajší prales európskeho významu 
na východnom Slovensku. Vystúpili na Kremenec a Veľkú Ravku. 

Miroslav Kuba

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE
28. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 4. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
30. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
22. 8., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 

MFK ZEMPLÍN – FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
21. 8., 14.00 a 16.00 hod., I. LMD U15, U14 

MFK ZEMPLÍN – 1. FC TATRAN PREŠOV 
29. 8., 10.00 a 12.00 hod., I. LMD U15, U14 
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
23. 8., 16.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Strelectvo
STRELECKÝ VIACBOJ – PRETEKY K VÝROČIU SNP
23. 8. 

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY – REPIKO
29. – 30. 8. 
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
BIEŠČADY
29. 8. – 1. 9. 

23. VÝSTUP NA VIHORLAT – BICYKLOM NA VIHORLAT
1. 9., info: www.kstmichalovce.sk

VÍZIA 2021
2. 9., info: www.kst-turista.sk

HVIEZDICOVÝ TURISTICKÝ VÝSTUP NA VIHORLAT
1. 9., 10.00 hod., pohorie Vihorlatu
Info:http://www.navraty.szm.com/

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


