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krízového štábu v meste
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Starajú sa
o naše zdravie
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MUDr. Bodo Bartošová

Tri zlaté
medaily
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z ME v silovom trojboji

Michalovce sú na mape bojovníkov proti odpadu

VEZMI SI MA!
Mesto Michalovce sa zapojilo do kampane Vezmi si ma!, ktorá bojuje proti voľne
pohodenému odpadu, tzv. litteringu. Azda všetci máme tú skúsenosť, že počas prechádzky v prírode vidíme na zemi či v kríkoch pohodené odpadky, ktoré tam ostali
po nezodpovedných návštevníkoch. Kampaň Vezmi si ma! je tu práve pre tých, ktorým takýto pohľad prekáža a chcú to zmeniť.

I

nformuje ľudí o probléme voľne
pohodeného odpadu a inšpiruje
k dvom veciam – aby voľne pohodený odpad vzali zo zeme a hodili
ho do správneho koša a zároveň, aby
inšpirovali ďalších, svojho kamaráta, rodičov, kolegov či kohokoľvek
blízkeho. Pretože v skupine ide všetko ľahšie. Aj zbieranie odpadkov.
Podujatie spojené so zbieraním
voľne pohodeného odpadu môže
zorganizovať ktokoľvek, zástupcovia
miest a obcí, neziskové organizácie,
voľné združenia, skupiny občanov,
rôzne spolky, ale aj bežní ľudia –
dobrovoľníci, ktorým záleží na životnom prostredí a svojom okolí.
Do zbierania odpadkov sa zapojilo
aj množstvo známych hercov, hudobníkov či moderátorov ako Lujza Garajová Schrameková, Michal
Sabo, Braňo Deák, Juraj Kemka,
Števo Martinovič a mnoho ďalších.
Navyše, Svetový čistiaci deň
2020, ktorý bude 19. septembra, je
ideálnou príležitosťou, ako spraviť
zo Slovenska opäť o niečo čistejšiu krajinu. Projekt Vezmi si ma!
sa v tento deň spojí s iniciatívou
Upracme Slovensko a budeme naozaj radi, ak sa pridáte aj vy. Minulý
rok sa doň zapojilo 150 krajín s miliónmi dobrovoľníkov. Zorganizovať
vlastné Vezmi si ma! nie je vôbec
ťažké, stačí sa len odhodlať a vyplniť žiadosť. Túto žiadosť aj ďalšie
potrebné informácie nájdete na https://www.vezmisi.ma/ako-na-to/.
Mesto Michalovce všetkých zapojených v tejto aktivite podporí

pozývame...
VEĽKÉ ZÁHADY,
ALEBO TROCHA
KONŠPIRÁCIE
NEZAŠKODÍ
prednáška
2.časť

24. septembra
o 17.00 hod.
Hvezdáreň Michalovce

EUGEN HOCHMAN
PANORÁMA
ZEMPLÍNA
autorská výstava

do 30. septembra
malá galéria
MsKS

ŠPACIRKI
PO VAROŠU

kaplnka sv. Antona
Paduánskeho
Facebook
TV Mistral
v spolupráci s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce, a to poskytnutím vriec
a zabezpečením zhodnotenia alebo
zneškodnenia vyzbieraného odpadu.
Pre tých, ktorí ešte stále váhajú,
vedeli ste, že sedem percent všetkého odpadu na Slovensku tvorí plast?
Vedeli ste, že v každom štvorcovom
metri oceánu pláva 460 tisíc plastových čiastočiek? Odborníci odhadujú, že do roku 2050 bude hmotnosť
rýb v našich oceánoch prevážená
hmotnosťou plastového odpadu.
Skládky sú také plné, že sa väčšina
odpadu rozkladá bez prístupu vzdu-

chu. V dôsledku toho vzniká metán,
ktorý spolu s CO2 prispieva ku globálnemu otepľovaniu. A to sa týka
nás všetkých. Veľa nezrecyklovaného
odpadu končí aj v prírode a rozkladá
sa stovky až tisícky rokov. Niektoré
materiály sa však nerozložia nikdy.
Preto by sme sa problému s odpadom mali venovať všetci. Mali
by sme ho produkovať menej, viac
triediť a vziať ho zo zeme, keď ho
vidíme na miestach, kam nepatrí.
Len spoločne dosiahneme, aby bolo
odpadu menej.
Tak čo? Pridáte sa?
anma

HISTÓRIA
A MYTOLÓGIA
V OBRAZOCH
výstava

do 30. septembra
Zemplínska knižnica
G. Zvonického
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Aktuálne opatrenia
pre Michalovce

S teplom
hospodárne
Už tretí rok po sebe
dodávateľ tepla
spoločnosť Domspráv,
s.r.o., Michalovce dodal
a nainštaloval na vlastné
náklady v materských
a základných školách
v Michalovciach
termostatické ventily.
Stalo sa tak počas týždňov, keď
boli školy pre pandémiu zatvorené
a následne počas letných prázdnin.
Namontovanie tejto regulačnej techniky na vykurovacie telesá
umožňuje v jednotlivých miestnostiach regulovať spotrebu tepelnej
energie tak, aby nedochádzalo k jej
plytvaniu. V tomto roku išlo o objekt Materskej školy na Ulici Komenského, objekt Materskej školy
na Školskej ulici a objekt Základnej
školy na Školskej ulici. V ďalšom

Krízový štáb Mesta
Michalovce sa opätovne
zišiel 10. septembra, aby
sa oboznámil s aktuálnou
epidemiologickou
situáciou.

období spoločnosť Domspráv nainštaluje na vlastné náklady termostatické ventily aj do ostatných
základných a materských škôl, ktoré odoberajú teplo z centrálnych
kotolní. Realizáciou chceme prispieť k hospodárnej spotrebe tepla
a k znižovaniu nákladov zriaďovateľa na prevádzku týchto zariadení.
Na záver sa chceme poďakovať vedeniu aj zamestnancom týchto zariadení za ústretovosť a spoluprácu
počas vykonávaných prác.
Domspráv

Z úcty k michalovským
zdravotníkom
S pokorou a úctou sa mi
žiada vyjadriť poďakovanie
za zdravotnú starostlivosť
na internom a urologickom
oddelení michalovskej
nemocnice Svet zdravia.
Prvé, čo mi napadlo po oznámení diagnózy, nebola dilema „Prečo
ja?“, ale pevné rozhodnutie, že mojím dočasným liečebným domom
bude Urologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia v Michalovciach.
A tak sa aj stalo. Tu žijem, tu som

doma, tu som pracoval a teší ma,
že som sa rozhodol správne. Moja
vďaka a úcta patrí primárke MUDr.
Vapnárovej za jej odbornoť a zanovitosť, MUDr. Drábovi, ktorý zistil
príčinu mojej choroby, držiac sa ľudovej múdrosti „Kto hľadá, nájde.“
Mimoriadne poďakovanie patrí
vyhľadávanému odborníkovi par
excellance primárovi MUDr. Polákovi za skvele vykonaný operačný
výkon. Nezabúdam ani na tím jeho
spolupracovníkov. Oni všetci mi
vrátili pocit optimizmu.
MUDr. Ján Mydlo

DEŇ BEZ ÁUT
22. september

Presadnite zo svojho motorového vozidla
na bicykel, autobus či vlak,
alebo vykročte za svojimi aktivitami pešo.
Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

Po jej zhodnotení pristúpil
k rozhodnutiu ponechať v platnosti až do 18. septembra obmedzený
vstup do budovy Mestského úradu
na Nám. osloboditeľov (budova
„A“) z bočného vchodu. Vstup regulujú príslušníci mestskej polície,
ktorí zároveň kontrolujú nosenie
rúška, použitie dezinfekcie na ruky
a merajú teplotu. Obmedzený a regulovaný vstup platí aj pre budovu

„B“ na Nám. slobody, aj tu na dodržiavanie ochranných opatrení dohliadajú príslušníci mestskej polície.
V súvislosti so seniormi, najviac
zraniteľnou skupinou občanov, krízový štáb rozhodol ponechať činnosť denných centier pre seniorov
v obmedzenom režime až do odvolania. Naďalej ostáva v platnosti
aj prísny zákaz návštev v Michalovskom domove seniorov.
Na základe výzvy o spoluprácu
z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Michalovce krízový
štáb odporúča nepredávať alkoholické nápoje v zariadeniach poskytujúcich tieto služby na území mesta po 22.00 hod.
rr

Bedminton je bezpečný
šport pre všetkých
Akciou, ktorá mala
názov Rodinný športový
deň, sa občianskemu
združeniu Materské
centrum Drobec podarilo
úspešne ukončiť projekt
Bedminton – bezpečný
šport pre všetkých.
Posledný júlový deň patril športu, deťom a ich rodinným príslušníkom. V telocvični Základnej školy
na Krymskej ulici v Michalovciach
sa mohli hýbať aj zabávať počas
pohybových hier, zahrať si rôzne
loptové hry a, samozrejme, aj bed-

minton – obľúbený medzi deťmi
aj dospelými. Akcia sa uskutočnila
v závere projektu, ktorý podporila
Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Športujem rád a bezpečne,
zriadeného poisťovňou Kooperativa v rámci nadačného fondu Deti
v bezpečí.
Týmto sa chceme donorom
poďakovať za finančnú podporu
projektu a všetkým účastníkom za
to, že sa stali súčasťou športových
aktivít a zároveň nadšencami nekontaktného olympijského športu
– bedmintonu.
MC Drobec

pobačeňe Miž a z varoš a

Pri pive
Ňe žebi mi chodzil na pivo sam abo z dajaku partiju, no raz za čas
zajdzem posluchac, o čim še u karčme hutori. Bo pivne reči dakedi i o tim,
dze ľudzi bokanča ciska. A pivo še ňeda cez rušku pic, ta vidno, jak še pri
tim chto ksichci. Či ľem tak slamu mlaci, abo to duma z rozumom. Znam
pri jednim pive še dluho šedzec ňeda. I ňe každe šedzeňe ma ten smak.
Zato to teraz spominam, bo ostatňe mi natrafil na barz vašňivu partiju. I tema bula aktualna. Jak je to možne, že od začatku tej coroni buľi
prisne opatreňa, hraňice še zavarľi, život še skoro zastavil a kec to vižiralo,
že še staňeme zašľubenim ostrovom, ta naraz to uderilo a každi novi dzeň
je to horši a horši. Jeden pri pive tverdzil, že hraňice maľi ostac zavarte jak
za socika. Druhi samozrejme ňesuhlašil a tverdzil, že maľi zavric veľke
obchodi. Treci še čudoval, jak še mohľi nakažic, kec še všadzi noša ruška.
Štvarti še odvažil opitac, či dachto z nas ňebul testovani na coronu a spolu
pijeme pivo z rušku na uchu.
Nato karčmar šickich prekvapil: „Chlopi, ňichto z tich, co su u špitaľu,
u mňe na pivoj ňigda ňebul. Spokojňe pijce pivo i daľej, tu še ňichto bizovňe ňenakažil. A pridzce i jutro, kec koronu dagdze indze ňechopice.“
Vaš Mižo z varoša
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Minister školstva navštívil michalovské školy
Minister školstva Branislav
Gröhling do Michaloviec
pricestoval v piatok
4. septembra spolu
s riaditeľkou Štátneho
pedagogického ústavu
Miroslavou Hapalovou.
Na tlačovej konferencii
v priestoroch Základnej
školy, Okružná 17,
predstavili projekt
pilotného overovania
upravených Rámcových
učebných plánov
a vzdelávacích štandardov.
Celkovo je na Slovensku do tohto
projektu zapojených 25 škôl a táto
michalovská škola je jednou z nich.
Podstatou úpravy vzdelávacích
štandardov je umožniť preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu
troch viacročných cyklov. Učiteľom
to umožní sústrediť sa na individuálne potreby žiakov a pochopenie učiva – deti totiž budú mať
na zvládnutie štátom predpísaného
učiva viac času. Prvý cyklus začína
prvým a končí tretím ročníkom,

druhý cyklus spája štvrtý a piaty
ročník, tretí cyklus trvá od šiesteho
do deviateho ročníka základnej školy. Pre každý cyklus je určené, aké
spôsobilosti má žiak v škole nadobudnúť. „Školy si samostatne určia,
ako si usporiadajú učivo do ročníkov
a ako si ho rozdelia do jednotlivých
hodín aj podľa potrieb a tempa žiakov,“ zdôraznil šéf rezortu.

Pilotné overovanie je trojročné,
až následne – v prípade úspechu
sa predpokladá uplatnenie nového modelu na celom Slovensku.
Zapojené školy získajú pri zavádzaní zmien podporu Štátneho
pedagogického ústavu a ďalších
rezortných inštitúcií. Do programu
je možné sa zaregistrovať cez webstránku ŠPÚ.

Pracovná cesta ministra pokračovala návštevou Základnej školy
T. J. Moussona a Základnej školy
Pavla Horova. Na všetkých navštívených školách absolvoval minister
stretnutia so žiakmi ale hlavne s pedagógmi, s ktorými v priateľskej
atmosfére diskutoval o aktuálnych
problémoch v školstve.
ma

Každý deň stretnúť človeka
Do správ mi prichádzajú
rôzne prosby o reťazové
modlitby, podpisy
pod petície, oznam
o požehnávaní z lietadla.
Nie, nechcem o tom písať
s iróniou. Pre mňa je to
jasná rétorika strachu
a obáv z budúcnosti.
Každá minca má dve strany.
Uznávam, že aj strach je prirodzený, lebo nás vystríha pred nebezpečenstvom. Iná vec je forma cho-

rého strachu, ktorý je spúšťačom
všetkých možných i nemožných
chorôb, ktoré nijako nepomôžu
rozvoju osobnosti človeka. Psychózy a neurózy bývajú často príčinou
toho, že z človeka sa stáva troska, pre mnohých určená na odpis
a zbytočné predsudky.
Tiež nie je vždy správne pri
každom človeku v jeho konkrétnej
situácii vyťahovať z talónu problematiku súvisiacu s otázkou viery,
náboženstva a duchovna. Môže
sa totiž celkom ľahko stať, že tým
niekomu budeme liezť na nervy.
Aj keď vo vzťahoch, ktoré tvorí-

me a v ktorých žijeme, je to reálne. Dnešná doba vôbec nie je
jednoduchá, ale je veľmi dôležité
vedieť ju čítať a napriek jestvujúcej zložitosti vidieť veci s nadhľadom. Do každej akokoľvek zložitej
situácie je možné vniesť pokoj,
aj vtedy, ak sa v nej sami ocitneme.
Ak už z konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitáme, niet východiska,
myslím, že aj o biologickej smrti
sa dá hovoriť a pripraviť sa na ňu
s pokojom. (Lebo je pokračovaním života v plnosti.)
Keby bola reálna petícia, ktorá
je za zachovanie pokoja, pridala by

som sa k nej. Ba vlastne nemusím,
lebo mám zodpovednosť za šťastie
človeka vedľa mňa. Pretože šťastie
iných, je aj mojím vlastným šťastím. Sme tí, ktorí majú siať život
a nie smrť do životov ľudí. Som
vďačná za všetkých ľudí, ktorí v tomto mediálnom pretlaku
a svete internetu vedia to, čo je
skutočne umenie. Priblížiť sa človeku a prijať ho v jeho jedinečnosti
a originalite presne takého, aký je.
V jeho biede i veľkosti zároveň.
Mám dar a milosť voňajúcej človečiny vedľa seba.
PaedDr. Ivana Mochorovská

KRÁSNY ČAS V PIENINÁCH
Mestská organizácia Združenia
vojnových poškodencov – invalidov a ich
sympatizantov zorganizovala 8. septembra
pre svojich členov autobusový výlet
do Pienin. Cestou navštívili Ľubovnianske
kúpele, prešli časť lesoparku a osviežili
sa vodou z minerálneho prameňa.
V Červenom Kláštore absolvovali
prehliadku Kláštora kartuziánov a plavbu
plťami po Dunajci. Počasie im prialo
a tak aj počas splavu vlnitej rieky
sa mohli dosýta kochať krásami okolitej
prírody. Tento zážitok im bol umožnený
aj vďaka finančnému príspevku od Mesta
Michalovce, za čo sú veľmi vďační.
Terézia Pavlíková
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Starajú sa o naše zdravie
V tomto čísle vám prinášame rozhovor s primárkou, ktorá stojí na čele urgentného príjmu. K michalovskej nemocnici
má aj úzky osobný vzťah. Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pred 21 rokmi nastúpila
do tejto nemocnice na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Práve tento odbor spĺňal presne to, čo chcela počas
lekárskej kariéry robiť: starať sa o pacientov v kritickom stave, s priamym ohrozením života, kde sú potrebné rýchle
reakcie v diagnostike, rozhodovacom procese a liečbe. Získala atestáciu 1. a 2. stupňa v odbore, následne si dopĺňala
vzdelanie prácou a štúdiom vo Veľkej Británii, v Záchrannej zdravotnej službe a na ambulancii prvého kontaktu.

MUDr. Miriam Bodo Bartošová

primárka urgentného príjmu Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Môžete našim čitateľom priblížiť hlavnú náplň vašej každodennej práce?
Urgentný príjem sa v našej nemocnici otvoril 8. decembra 2017.
Pracovisko poskytuje akútnu medicínsku starostlivosť nepretržite 24
hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní
v roku, pričom našou hlavnou úlohou je naplniť základnú filozofiu urgentných príjmov po celom Slovensku: poskytovanie nepretržitej, včasnej a komplexnej medicínskej starostlivosti všetkým pacientom. Primárne by však mal urgentný príjem
slúžiť najmä pre pacientov s náhlou
zmenou zdravotného stavu. Reálne
v praxi to znamená, že pacient môže
byť vyšetrený lekármi viacerých špecializácií v rovnakom čase, bez potreby presúvania sa medzi ambulanciami jednotlivých oddelení. Súčasťou
urgentného príjmu sú ambulancie
internej medicíny, chirurgie, traumatológie a neurológie, ostatné odborné špecializácie fungujú na báze
konziliárnych vyšetrení, teda nie sú
stálou súčasťou nášho pracoviska,
no pri ich dostupnosti na iných oddeleniach našej nemocnice ich vieme
v krátkom čase zabezpečiť. Na riešenie mimoriadne závažných a život
ohrozujúcich stavov nám slúži tzv.
“crash - room” – resuscitačná miestnosť, ktorá má špičkové prístrojové
vybavenie, podobné tomu na operačnej sále. Pacient na urgentnom
príjme prechádza procesmi registrácie, triedenia, samotného vyšetrenia,
diagnostiky, liečby a prepustenia
domov, eventuálne hospitalizácie,
či transportu na vyššie špecializované pracoviská v Košiciach.
Čo je to triáž pacientov a aký
je jej účel?
Triáž je názov odvodený z francúzskeho slovesa trier (triediť, selektovať) a znamená triedenie pacientov. V rámci siete nemocníc Sveta
zdravia sme si osvojili anglosaský
spôsob triedenia – tzv. Manchester
Triage Systém (MTS). Ten pozostáva z 52 rôznych symptómov (opisov
ťažkostí), ktoré najlepšie a najvýstižnejšie popisujú aktuálne ťažkosti pacienta. V rámci jednotlivých
symptómov sú však pacienti triedení
podľa presne určených kritérií, ktoré
im pridelí náležitú kategóriu závaž-

Koľko pacientov ste od vzniku
novej nemocnice na urgentnom
príjme ošetrili?
V roku 2018 sme ošetrili 31 495
pacientov, v roku 2019 to už bolo
35 014 pacientov. V tomto roku
sme doposiaľ, teda do konca augusta ošetrili vyše 21 000 pacientov.
Pokles návštevnosti z dôvodu pandémie koronavírusu bol len krátkodobý. Reštrikčné opatrenia pri
návštevách iných zdravotníckych
zariadení spôsobili plné nasadenie
a využívanie nášho urgentu širokou
verejnosťou. Za celý čas pôsobenia
urgentného príjmu sme vyšetrili
viac ako 87 000 pacientov. Chorobnosť našich pacientov v jednotlivých kategóriách triáže kopíruje
európske aj svetové štatistiky.
nosti. Týmto triedením vyselektujeme pacientov do piatich skupín,
so zostupnou mierou závažnosti
a diferenciáciou naliehavosti lekárskeho ošetrenia. Najvážnejšie, čiže
život ohrozujúce stavy, sú klasifikované do červenej skupiny, tie vyžadujú okamžitú a často multiodborovú starostlivosť. Nasleduje oranžová
skupina zahŕňajúca závažné stavy,
pri ktorých zdržanie a oddialenie
ošetrenia môže viesť k nezvratnému
poškodeniu zdravia. V tomto prípade je našou povinnosťou pacienta ošetriť do 10 minút. Farby žltá,
zelená a modrá sú vyhradené pre
pacientov, ktorých ťažkosti znesú
určitý odklad, s optimálnym limitom doby čakania na ošetrenie od 60
do 240 minút.
Aké úrazy sa u vás najčastejšie
vyskytujú?
Najčastejšími úrazmi sú vo všeobecnosti úrazy detského veku – vyvrtnutia, pomliaždeniny mäkkých
tkanív a zlomeniny končatín, vo vyššom veku prevažujú zlomeniny krčka
stehennej kosti a iných dlhých kostí.
Najviac detských úrazov evidujeme
počas letných mesiacov a prázdnin,
v zimných mesiacoch pribúda najviac zlomenín v staršom veku. Závažné polytraumy, teda poranenia viacerých častí tela či orgánových systémov, nie sú už tak časté. Rovnako sú
zriedkavé úrazy elektrickým prúdom
či iným fyzikálnym pôsobením.

Stávajú sa aj prípady, že urgentný príjem využívajú pacienti
neopodstatnene. Pre koho je urgentný príjem primárne určený?
Neexistuje univerzálne pravidlo,
kedy ísť na urgentný príjem. Určitým odporúčaním by mohlo byť to,
že urgentný príjem je prednostne
určený na riešenie život ohrozujúcich stavov alebo stavov, ktorých
neskoré riešenie vedie k smrti
alebo k závažnej invalidizácii pacienta. Sú to stavy náhleho bezvedomia, poruchy dýchania v zmysle
dušnosti, bolesti na hrudníku, poruchy srdcového rytmu, kŕčové stavy, náhle poruchy reči a motoriky
pri mozgových porážkach, závažné
otravy, alergické reakcie s dusením, prudké bolesti brucha spojené najmä s teplotami či zvracaním,
závažné krvácania a všetky úrazy
spojené s deformitami kĺbov, úrazy
mozgu a najmä polytraumy, kde sú
ohrozené viaceré životné systémy.
Aké sú vaše odporúčania pre
pacientov pred návštevou urgentného príjmu?
Byť uvedomelým, racionálne
zvážiť svoje ťažkosti a možnosti ich
riešenia. Nezneužívať urgentný príjem na riešenie ťažkostí, ktoré sme
nestihli vyriešiť u svojho obvodného lekára počas ordinačných hodín
alebo preto, lebo na iných špecializovaných ambulanciách sa dlho
čaká na vyšetrenie a podobne. To
sú naozaj reálne spomenuté dôvody

návštevy urgentného príjmu našich
pacientov. Pacient musí byť pripravený na poplatok 2 € alebo 10 €,
čo je dané zákonom, nie naším výmyslom. Treba byť trpezlivým a solidárnym k druhému. Uvedomiť si, že
mnohokrát sa za dverami odohrávajú drámy, ľudské tragédie, resuscitácie, ktoré verejnosť v čakárni nevníma, lebo to nevidí. Byť slušným, lebo
krik, nadávky a ani vyhrážky médiami nezmenia pridelenú kategóriu závažnosti pri triedení a veľmi sťažujú
prácu personálu.
Počas svoje praxe ste sa stretli
s množstvom ťažkých a komplikovaných prípadov. Priblížite nám
nejaký?
V mysli mám mnohé prípady,
tváre a osudy ľudí, ktorým sme
spolu s kolegami zachránili život
či pomohli v jednoduchej medicínskej veci. Úspešné prípady hrejú
na srdci, avšak v duši si nesiem aj
smutné príbehy ľudských tragédií
a okamihov smrti, kedy aj moja
najväčšia snaha nedokázala odvrátiť to najhoršie. Musím sa priznať,
že aj po dlhých rokoch medicínskej
praxe ma smrť stále rozplače.
Ako by ste opísali prácu v michalovskej nemocnici?
Práca v michalovskej nemocnici
a najmä aktuálne na urgentnom príjme je veľmi zaujímavá, s množstvom
každodenných medicínskych ako
aj ľudských výziev. Veľmi si vážim
všetkých svojich skvelých kolegov,
ktorí priamo alebo nepriamo participujú na chode urgentného príjmu,
lekárov rovnako ako aj sestry, ktorých
spoločnou a prvoradou snahou je pomôcť pacientom. Otvorením nových
pracovísk a príchodom nových odborníkov sa rozširujú aj naše možnosti poskytovanej diagnostiky a liečby.
Aké sú vaše vízie a plány do budúcna?
Aktuálne pôsobíme ako urgent
1. typu. Vyšším štandardom v poskytovaní akútnej medicínskej starostlivosti sú urgenty 2. typu, ktorých je
v rámci Slovenka len zopár. Bolo by
mojím, a dovolím si tvrdiť, že snáď
aj naším, nemocničným splneným
snom, ak by sa nám podarilo zaradiť
náš urgentný príjem do siete urgentných príjmov vyššieho štandardu.
Bola by to ďalšia odborná výzva a posun vpred.
red
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
pozorovanie oblohy, 23., 30. septembra o 19.30 hod.
Hvezdáreň Michalovce
STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
24. septembra o 17.00 hod., Hvezdáreň Michalovce
ŽIVÉ PLANETÁRIUM
špeciálny typ pozorovania oblohy, 25. septembra o 19.30 hod.
Hvezdáreň Michalovce
ŠPACIRKI PO VAROŠU
kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Facebook TV Mistral

Výstavy

Prvácka alej
Slávnostné otvorenie
školského roka sa pre
prvákov Základnej školy,
Krymská ulica 5, nieslo
nielen v duchu privítania
našich najmenších
vo ,,veľkej škole“, ale najmä
v duchu priateľstva
s environmentálnym
podtextom.
Riaditeľstvo školy sa rozhodlo
začať školský rok netradične a inšpiratívne. Naši prváci si vyhrnuli rukávy a vlastnými rúčkami
zasadili v areáli školy ich vlastný
„strom priateľstva“. Javor, ktorý

spoločne zasadili, symbolizuje
priateľstvo medzi žiakmi prváckych tried. Myšlienka výsadby
stromčeka vznikla tiež s cieľom
podporiť u žiakov empatiu a viesť
ich k ochrane a tvorbe životného
prostredia. Riaditeľka školy Katarína Novotná odovzdala žiakom
aj certifikát, ktorý ich zaväzuje
k spoločnej starostlivosti o stromček. Žiaci majú totiž javor v opatere až do deviateho ročníka, kým
opustia brány svojej školy.
Rokmi takto pribudnú vždy
v septembri nové stromčeky, ktoré časom vytvoria nádhernú alej.
Prvákom a ich stromčeku želáme
k rastu veľa síl a elánu.
Mgr. Mária Vodhanelová

EUGEN HOCHMAN – PANORÁMA ZEMPLÍNA
autorská výstava, do 30. septembra, malá galéria MsKS
MIROSLAV BABINČÁK – POP ART
do 25. septembra, Zemplínske osvetové stredisko
HISTÓRIA A MYTOLÓGIA V OBRAZOCH
historické reprodukcie a remeselné výrobky, do 30. septembra, ZKGZ
POD TMAVOU OBLOHOU
fotografie oblohy astrofotografov, do 30. októbra,
Hvezdáreň Michalovce
REVOLUČNÉ UDALOSTI 1917 A OSUDY RUSKÉHO KOZÁCTVA
historicko-dokumentárna výstava, do 25. októbra
Zemplínske múzeum
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

My vodiči
Mesto Michalovce má
12 kruhových objazdov.
Urýchlila sa doprava
v meste. Vo výstavbe je
ďalšia križovatka, pri hoteli
Družba. No aj tak sa stále
všetci ponáhľame. Kam?
Vidieť to hlavne na priechodoch
pre chodcov. V poslednej dobe
približne 60 – 70 % vodičov dáva
prednosť chodcom. Ostatní akoby
to ignorovali. Prečo? Predpisy sú
na to, aby sa dodržiavali. V týchto

dňoch, keď sa začal školský rok, by
sme zvlášť mali dávať pozor, aby
nedošlo k dopravnej nehode. Žiaci
základných a stredných škôl mali
pre pandémiu takmer pol roka voľno. Sú nesústredení, čo má vplyv
na zníženie ich pozornosti.
Dbajme všetci vodiči áut, cyklisti ale aj chodci na ochranu druhých
ale aj seba! Upozorňujme zvlášť
tých, čo cez slúchadlá v ušiach počúvajú hudbu, aby aj oni zvýšili pozornosť na priechodoch pre chodcov.
J.G.

Zemplínska knižnica G. Zvonického
oznamuje čitateľskej verejnosti,
že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude

24. septembra od 9.00 do 13.50 hod.

KNIŽNICA ZATVORENÁ
Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie
a ďakujeme za pochopenie.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach,
kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja
v spolupráci s OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach
a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce,
odbor sociálnych vecí a rodiny
vyhlasujú

2. ročník výtvarno-literárnej súťaže

pre žiakov základných a základných umeleckých škôl
v okrese Michalovce

KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
Súťaž sa uskutoční pod záštitou národného koordinačného
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
uzávierka: 30. október 2020
miesto realizácie: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
v Michalovciach
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Tamara Hvizdošová
Sofia Šarová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
PhDr. Martin Ivanko
a Mgr. Veronika Šoltinská
Ing. Jaroslav Bela
a Ing. Nikola Gavrecká

TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI

Ing. Peter Patlevič
a Ulrike Brugger

V rámci policajnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici
realizovali policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Michalovciach 11. septembra dopravno-bezpečnostnú akciu,
ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania základných
povinností motorových a nemotorových účastníkov v blízkosti
železničných priecestí.
OR PZ MI

Ing. Peter Cigánek
a MDDr. Veronika Bašistová
Marek Lalo
a Simona Buxarová
Milan Greško
a Ing. Lucia Sabadošová
Rudolf Rešo
a Mgr. Sláva Mihalčiková
Ing. Martin Mészáros
a Mgr. Jana Mrázová
Juraj Gurňák
a Lenka Kráľová
Mgr. Matej Štitnický
a Mgr. Natália Butalová
Ing. Ján Hrabovský, PhD.
a Mgr. Simona Kušnírová
MUDr. Peter Štefanič, PhD.
a Mgr. Lucia Vartášová

Noviny Mistral

a športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu
s výnimkou vysielania záznamu a Žihadla

Záznam

Otvorenie Zemplínskeho múzea
z októbra 2019
vo vysielaní TV Mistral od piatka 18. 9. od 14.00 hod.

Žihadlo

Špacirki na kaveju: Michalovce a II. svetová vojna
Hostia: M. Molnár, historik ZM
a J. Dobrovolský, zberateľ známok, pohľadníc a fotografií
v piatok 18. 9., v pondelok 21. 9. a v stredu 23. 9.
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.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
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malý oznamovateľ
Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.
Tel.: 0944 009 259
n Hľadám do prenájmu 1,5-izbový byt, nezariadený, na najvyššom
poschodí. Tel.: 0907 474 907
n Predám rohovú gaučovú súpravu zelenej farby, rozťahovacia
s úložným priestorom + kreslo, slovenská výroba, vo veľmi dobrom
stave. Cena 300 €. Dohoda možná. Tel.: 0907 769 185

prerušenie distribúcie elektriny
n 24. septembra od 09.00 hod. do 13.50 hod., úseky: Ul. J. Alexyho
1, ČOM: 0000372293, EIC: 24ZVS0000047365N, Ul. Štefánikova 1,
ČOM: 0000434621, EIC: 24ZVS00000181398
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
po ďakovan ie
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným
na poslednej rozlúčke s naším drahým

VLADIMÍROM LOVÁSOM

ktorý zomrel 6. septembra.
manželka Magdaléna, dcéry Scarlett a Nikola
s rodinami, brat Janko s rodinou

spo mie n ka

MÁRIA
A FRANTIŠEK
FARKAŠOVCI

Navždy vám prestali hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, ktorí vás mali radi, nikdy neprestali spomínať.
Uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustili.
spomínajú syn Juraj a dcéra Gabika s rodinami

Športová akadémia
olympijského klubu
Olympijský klub
Michalovce v spolupráci
so Základnou školou T. J.
Moussona a Florbalovým
klubom Eastern Wings opäť
otvára Športovú akadémiu
pre deti predškolského
veku, narodené v období
medzi 1. septembrom 2014
až 2016.
Hlavným cieľom projektu je
obohatiť pohybový režim detí, rozvíjať kondičné a najmä koordinačné
schopnosti v senzitívnom období.
Pohybová príprava bude zameraná
na všeobecný rozvoj pohybových
schopností. Deti prejdú základmi at-

SUCHOU NOHOU PO LABORCI
Skoro jubilejný 39. ročník podujatia v najstaršom michalovskom Klube
slovenských turistov Turista, ktorý tiež vznikol pred 39. rokmi, sa po určitom čase vrátil na už v minulosti odskúšanú trasu. Ľavá strana rieky,
hneď za Sobranským mostom a turisti už kráčali po vykosenom tejteši
(hrádzi) v smere toku Laborčanky priamo na juh. Tešila ich pohodová
chôdza ešte za letného bezoblačného počasia a teplote 25 °C a už sú skoro
v cieli.
Anton Hasák

letiky, gymnastiky a spoznajú rôzne
športové hry. Cieľom je vybudovať
ich trvalý vzťah k športu ale aj objaviť a podporovať talenty.
Tréningy začnú 5. októbra, vždy
v pondelok a v stredu o 16.30 hod.
v telocvični ZŠ T. J. Moussona. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky u PaedDr. Radmily Hajdúkovej na tel. čísle 0905 967 930 alebo
mailom na olympijskyklub.michalovce@gmail.com (počet miest je
obmedzený). Tréningy trvajú 45 min
a sú bez poplatku.
Prípadné zmeny spôsobené pandemickou situáciou budú zverejnené na webovej stránke www.okmichalovce.webnode.sk alebo na Facebooku Olympijský klub Michalovce.
rh

8

ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM D. ŽDAŇA
26. 9., 19.00 hod., FORTUNA liga muži
MFK ZEMPLÍN – FC TJ ORAVSKÝ PODZÁMOK
19. 9., 15.00 hod., II. liga ženy
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
19. 9., 11.00 a 13.15 hod.,
MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
26. 9., 11.00 a 13.15 hod.,
I. LMD U17, U16
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – 1. ŠK TATRAN SPIŠSKÉ VLACHY
20. 9., 15.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

LETNÝ BASKETBALOVÝ KEMP
Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok zorganizoval klub 1. BK Michalovce
letný basketbalový kemp pre kategóriu starších mini žiakov. Sústredenie prebiehalo v termíne od 27. do 30. augusta na Zemplínskej šírave. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené na hoteli Chemes. Počas celého kempu boli k dispozícii pre našich malých orlov tri ihriská – trávnaté ihrisko priamo pri hoteli
Chemes, basketbalové pri hoteli Poštár a taktiež basketbalové ihrisko pri moteli
Kamenec, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti vodnej nádrže Šírava. Pre chlapcov to bola príjemná zmena a spestrenie tréningov. Tréningy boli zamerané
najmä na koordináciu, tímovú spoluprácu, techniku prihrávky a ovládanie
lopty. Samozrejme nechýbali ani súťaže a hry, ktoré nadväzovali na témy tréningov. V posledný deň kempu malí orli súťažili v disciplínach „najlepší strelec“
a „najlepší driblér“. Víťazi si prevzali pamätné trofeje. Veríme, že nadobudnuté
skúsenosti budú chlapci využívať aj v tréningovom procese počas sezóny. Ďalšie
fotografie nájdete na facebookovej stránke Official 1. BK Michalovce.
1. BK Michalovce

TJ SOKOL MOČARANY – FK TJ LOKOMOTÍVA ŠM MICHAĽANY
20. 9., 15.00 hod., V. zemplínska liga muži, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC
19. 9., 19.00 hod., MOL liga žien – 4. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – HK AS TRENČÍN
19. 9.,13.00 hod, I. LSD – 4. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – HK AS TRENČÍN
19. 9., 15.45 hod, I. LMD – 4. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – HC SLOVAN BRATISLAVA
25. 9., 17.45 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HC SLOVAN BRATISLAVA
26. 9., 11.15 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
25. 9., 15.15 hod., I. liga kadeti
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

Turistika
ZA HISTÓRIOU HORNÉHO ZEMPLÍNA
20. 9.

V KLUBE MÁME ĎALŠÍCH MAJSTROV EURÓPY
ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj sa so svojimi zverencami zúčastnil
začiatkom septembra Majstrovstiev Európy v silovom trojboji, drepe, tlaku
na lavičke a mŕtvom ťahu, ktoré sa konali v Trnave. Náročná príprava
bola korunovaná úspechom a domov si priniesli tri zlaté medaily. Ladislav
Lechan ml. získal zlato v mŕtvom ťahu aj v tlaku na lavičke s pokusom
o národný rekord. V tej istej disciplíne medzi ženami zvíťazila Eva Padová.
Teší nás, že sme odprezentovali náš klub, Maticu slovenskú a mesto Michalovce, ako sa patrí. Ďakujeme nášmu hlavnému sponzorovi U Grolla
a ďalším za podporu nášho klubu, vážime si to a veríme, že sme našimi
výkonmi nesklamali.
ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj

VEĽKÝ SLAVKOV – VEĽKÁ SKALKA
27. 9.
Info: www.kstmichalovce.sk
EURÓPSKY DEŇ TURISTIKY – MEDZILABORCE
19. 9.
VEĽKÝ A MALÝ ŽIAR – DARGOV
26. 9.
Info: www.kst-turista.sk
ŠTYRI HRADY ZEMPLÍNA
27. 9., 7.00 hod.,
Info: http://www.navraty.szm.com/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

michalovce_srdce_zemplina

