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Prvé odbery krvnej plazmy na Slovensku v michalovskej nemocnici

PLAZMA CENTRUM
V MICHALOVCIACH
Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy, je na Slovensku značné množstvo, doteraz u nás neexistovalo žiadne darcovské centrum,
ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou).

P

lazma sa doteraz na Slovensku získavala len z klasických
odberov krvi, čo v porovnaní
s plazmaferézou znamenalo menšie
množstva získanej plazmy. Nemocnica Svet zdravia Michalovce otvorila v piatok 6. mája prvé plazma
centrum na Slovensku, vďaka ktorému bude možné pre pacientov
zabezpečiť dostupnosť a dostatočné
množstvo potrebných liekov.
„Slovensko výrazne zaostáva
v odbere krvnej plazmy. Kým napríklad Česká republika dokáže za jeden
rok získať približne 700-tisíc litrov
krvnej plazmy, na Slovensku je to len
takmer 40-tisíc litrov. Doteraz u nás
legislatíva dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy
za účelom vývozu tejto plazmy na jej
spracovanie pre výrobu jedinečných
a nenahraditeľných liekov. O to viac
nás teší, že naša sieť otvára prvé darcovské centrum s plazmaferézou,“
hovorí Radoslav Čuha, generálny
riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.
Lieky z krvnej plazmy sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne
3000 pacientov, ktorí sú na lieky
z krvnej plazmy odkázaní. Jeden
pacient s imunodeficienciou pre
svoju liečbu potrebuje 137 darcov,
pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

pozývame...
ICONITO
A FS ZEMPLÍN
KORENE
15. mája
o 14.00 hod.
o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

hra jednej herečky
ZDENA
STUDENKOVÁ
SHIRLEY VALENTINE

divadelné predstavenie
18. mája
o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

RUKOPISNÝ
SPEVNÍK KAROLA
S. SZEREDAYA
Z 19. STOROČIA
prednáška

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže
na odber môže ísť približne 16-krát
za rok. Odbery plazmy sú v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie
a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.
„Krvná plazma sa dá získavať
dvoma spôsobmi, a to odbermi celej
krvi, z ktorej sa získava približne
260 ml plazmy alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 ml. Odber je bezpečný,
pretože prebieha v jednorazovom,
sterilnom a uzavretom systéme
a trvá približne 45 minút,“ pokračuje Ingrid Mrázová, primárka hematologicko-transfuziologického
oddelenia Nemocnice Svet zdravia
Michalovce.

Darcovia krvnej plazmy sa na
odber môžu objednať na tel. čísle 0905 645 238. Vyčlenený je pre
nich odberový deň, každý utorok
od 10.00 do 14.00 hod.
Od začiatku roka 2022 je vďaka
legislatívnej zmene možné vyvážať
krvnú plazmu zo Slovenska viacerým zahraničným spracovateľom,
na Slovensku takýto spracovateľ
nie je. Plazma sa dostane k viacerým spracovateľom, čím zároveň
pre slovenských pacientov zvýšime
dostupnosť liekov z krvnej plazmy.
Po michalovskej nemocnici plánuje sieť Svet zdravia ďalšie plazma
centrá otvárať v krátkej budúcnosti
v nemocniciach v Galante a v Dunajskej strede.
Bianka Krejčíová

20. mája
o 16.30 hod.
Zemplínske múzeum

DEŇ MATIEK

program venovaný
ženám – matkám
vystúpi Igor Kucer
25. mája
o 16.00 hod.
veľká sála MsKS
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Gymnázium v Michalovciach do roku 1944
Neodmysliteľnou
súčasťou nášho mesta
je Gymnázium Pavla
Horova, ktoré si v roku
2022 pripomína 100.
výročie založenia. Pri tejto
príležitosti pripravilo
Mestské kultúrne stredisko
Michalovce výstavu
v Galérii pod nebom.
Keď budete prechádzať centrom
mesta, určite sa zastavte na Námestí osloboditeľov a nechajte sa vtiahnuť do zaujímavej histórie michalovského školstva. Na baneroch

Barokové skriňové
hodiny z 18. storočia

Zemplínske múzeum
v Michalovciach obohatilo
svoju zbierku o barokové
podlahové skriňové hodiny
z 1. polovice 18. storočia.
Pozostávajú z klasického
trojdielneho usporiadania
– sokel, driek a nadstavec
s hodinovým strojom. Stoja
na nosníkových pätkách.
Prezentujú vrcholnobarokový dizajn z rokov
1720 – 1740.

Hodinový nadstavec sa v častiach vrství do štítu. Driek i sokel
tumbového tvaru sú vypuklé. Dyhovanie dvierok drieku plne využíva estetické možnosti textúry dreva,
konkrétne orechového odtieňa. Rohové časti sokla sú vyplnené dyhou
z makasarského ebenu. Mosadzný
kľúčny štítok sa zdá byť pôvodný
z obdobia vrcholného baroka.
Na mosadznom kryte hodinového stroja je cínový popisný kotúč
(ciferník) s číslicami. Rímske číslice
ukazujú hodiny, arabské minúty.
V kotúči stroja sú tepané ažúrové
aplikácie s motívom maskarónu,
nad ciferníkom s motívom delfínov. Nad ciferníkom je malý cínový
kotúč s vygravírovaným heslom vyvedeným v rímskej majuskule – SIC
VOLVITUR AERAS (vo voľnom
preklade: Takto čas ide ďalej). Hodiny sú o to vzácnejšie, že ich (stroj)
urobil slávny švédsky hodinár Anders Polhammar (1705 – 1767)
z mestečka Stjärnsund. Na ciferníku sú skratky – iniciály.
Nákup jedinečného historického predmetu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Martin Urban

sú zobrazené a popísané zlomové
udalosti v histórii gymnázia, ale aj
predstavené osobnosti, ktoré na
škole pôsobili či študovali. Expozíciu autorsky pripravil Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Michalovce
v spolupráci s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska Miladou
Tomkovou.
Informácie pochádzajú z archívnych zdrojov, dobovej tlače,
historických fotografií a najmä
zo zbierky Jána Dobrovoľského
a samotného Gymnázia Pavla
Horova. Výstava potrvá do konca
septembra.
msks

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých
informácii nájdete na

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Maturanci
Veľo še treba učic a išče vecej znac
Do školi chodzic i pozorňe nasluchac
Spolužjakov bečeľovac i spolu z ňima znac
Ňeľem še učic, šepkac, odpisovac, no i inakši
Sebe i druhim pomahac.
Perše laski kuščok pohlaskac
Zasrandovac, pošportovac, potancovac, beťarovac
Pričuchnuc gu zakazanomu ovocju i pachotu spoznac
Bo šicko naraz prichodzi prekonac
Šak zoz dzecinskich nohavok muši še parobok stac.
Učeňa preveľo, treba to do sebe ukladac
Bo škola preveľo hodna dac.
No i doma še treba poučic i hotovac
Jak še patri do života porichtovac
Bo ňichto ce u živoce ňebudze sanovac.
Žeľena stuška dava na znamojsc novinu radostnu
Konči dzecinskojsc i novu dobu mame jasnu
Odteraz na vlastnu strunu še dame
Šicke važne kroki pre buducnojsc zrobime
Ľem pre sebe stavjame i co spravime sami, sebe žime.
Šmelo ku životu našomu še postavime
Naj nam maj pomaha, bo zaspac ňechceme
Radojsc i šicko viužic mušime
Bo život pred nami ňič ňeskrije
Ľem nam prekažki i zradi napolno odkrije.
Podzme na kridla šveta široho
Chopic še za pasi i do boja ľutoho
Naj nam šicki ľudze pomahaju
Robic spravnu i dobru to robotu
Naj chašen s toho maju i z daľšu generaciju.
Vaš Mižo z varoša
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Pietny akt kladenia vencov
Slovensko si 8. mája
pripomenulo
77. výročie víťazstva
nad fašizmom. Na hrôzy
vojny, ktorá zasiahla
milióny ľudí na celom
svete, nezabúdame
ani v Michalovciach.
V piatok 6. mája sme si túto
historickú udalosť uctili pietnym
aktom kladenia vencov na Cintoríne Červenej armády na Hrádku.
Prítomným sa prihovoril predseda
Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Michalovciach Miroslav Prega.
Spomienkového stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia primátora Michaloviec Jana Cibereová a Jozef Sokologorský, poslanci zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja,
poslanci mestského zastupiteľstva
Michalovce, zástupcovia ozbrojených síl aj štátnej správy a študenti
Gymnázia Pavla Horova.
ma

Oprava ciest 1. triedy v okrese má zelenú
Michalovce a okolie
si zaslúžia na rozdiel
od minulosti väčšiu pomoc
a tu je výsledok za viac
ako 10 miliónov eur.
Rozpočet KSK a rozpočet mesta Michalovce to nestálo ani jeden
cent. Len pre informáciu, suma
je investovaná zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR prostredníctvom SSC a IVSC, za čo im patrí
veľká vďaka.
Ak chceme východu efektívne
pomôcť, udržať tu ľudí, pracovné
miesta a prilákať sem investorov,

potrebujeme okrem diaľnice D1
z Ukrajiny až po Košice aj kvalitné
cesty 1. triedy. V poslednom období došlo k rekonštrukcii cesty I/18
Strážske – Voľa, v dĺžke v km 3,78,
kde sa realizovala výmena ložnej
a obrusnej vrstvy a stavba bola dokončená 15. júna 2021.
V roku 2022 však v okrese Michalovce dôjde k ďalším opravám
prostredníctvom Slovenskej správy
ciest, pričom pre vašu informáciu
zverejňujeme aj detailnejší technologický postup:
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji – I/18 Svinia – Michalovce (dĺžka

OZNAM PRE RODIČOV
Počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Michalovce takto:

OD 1. DO 15. JÚLA
MŠ, F. Kráľa 78 • MŠ, J. A. Komenského 2
MŠ, Masarykova 30 • MŠ, Okružná 19 • MŠ, Leningradská 1
• MŠ, J. Švermu 8 • MŠ, S. H. Vajanského 5
OD 18. DO 29. JÚLA
MŠ, S. H. Vajanského 5 • MŠ, J. A. Komenského 2
OD 1. DO 24. AUGUSTA
MŠ, Školská 5
Od 25. do 31. augusta nebude v prevádzke žiadna materská škola.
Školský rok začne 5. septembra. Informácie k prevádzke materských
škôl počas letných prázdnin poskytnú riaditeľky.

úpravy v km – 50,97 km). Technologický postup z úseku: doplnenie
a výmena zvislých a vodorovných
dopravných značiek, bezbariérová
úprava ostrovčeka, úprava križovatky, doplnenie prvkov pasívnej
bezpečnosti (tlmiče, EA koncovky,
zvodidlá nosiče ZDZ).
Zmluvná cena 9 319 999,97
s DPH.
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na
cestách I. triedy 2. etapa – I/19 –
351 Trhovište most. Technologický
postup z úseku: zbúranie mostného
objektu, zrealizuje sa sanácia násypu a vybuduje sa nový cestný násyp

a konštrukcia vozovky v požadovaných hrúbkach. Zmluvná cena 365
107,31 s DPH.
Po rokoch odkladania výstavby
ciest je možné konštatovať, že región
Zemplína bez modernej cestnej infraštruktúry výrazným spôsobom
zaostáva za inými regiónmi Slovenska. Z uvedeného dôvodu je mojou
prioritou okrem diaľnice na Zemplín, aj boj za rýchlejšiu opravu ciest
1. triedy v našom regióne. Preto vás
budem v najbližšom čase informovať o ďalších úsekoch, ktoré budú
realizované v rámci projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy.
Miloš Svrček

Výročné zasadnutie
Výročné zasadnutie
Okresnej rady Slovenského
zväzu zdravotne
postihnutých (OR SZZP)
v Michalovciach sa konalo
koncom apríla.

Na zasadnutí privítala predsedníčka rady Eva Hlodinková zástupcov Mestského úradu Michalovce,
viceprimátorku Janu Cibereovú
a poslanca Jozefa Makohusa.
OR SZZP je nepolitickou organizáciou. Riadi sa princípmi
humanity a charity. Spolupracuje
s občianskymi združeniami, s orgánmi verejnej správy, štátnej správy a masmédiami pri presadzovaní

oprávnených požiadaviek zdravotne
postihnutých občanov.
Výročná správa organizácie
zhodnotila činnosti v oblasti sociálnej, spoločenskej, kultúrnej i pracovnej integrácie. Ďalšie aktivity v roku
2021 boli zamerané na sociálno-rehabilitačnú, rekondično-integračnú
a vzdelávaciu činnosť. Na zasadnutí
bol schválený plán činnosti na rok
2022. Jeho súčasťou je aj spolupráca
s mestským úradom, ktorý podporuje aktivity v kultúrnej a športovej
oblasti. Úsilie organizácie sa v roku
2022 zameria na vytváranie vhodných spoločenských a kultúrnych
podmienok zdravotne znevýhodnených s cieľom ich sociálnej inklúzie.
Anna Mondoková
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Deň zeme
Deň Zeme sme si na
Základnej škole T. J.
Moussona pripomenuli
v piatok 22. apríla,
na zeleno. Úvod dňa
pozostával z rôznych
vzdelávacích aktivít.

v skupinách vo vonkajšom areáli
školy, hľadali rôzne informácie na
internete. Vhodnou formou spracované údaje potom zástupcovia
tried prezentovali pred celou školou. Zistili, že nech sme čokoľvek
na našej planéte, jeden bez druhého nedokážeme existovať a sú medzi nami silné putá. Druhá časť
dňa bola pracovná. Žiaci i pedagógovia sa rozbehli do blízkeho okolia školy a svedomito ho vyčistili
od odpadu.
Veľmi nás teší skutočnosť,
že vďaka kvalitnej a dlhodobej
environmentálnej výchove v našej
škole odpadu nebolo veľa. Týmto
dňom sme sa pridali k výzve Čo robím pre planétu Zem? programu
Zelená škola.
Lenka Paľová

Každá trieda predstavovala istú
časť Zeme, napríklad kyslík, more,
vodu, pôdu, rozkvitnutú lúku, les,
koraly, včielky, dážďovky, mravce,
slnko. Tejto časti Zeme symbolicky prispôsobili aj svoje oblečenie
a rekvizity.
Všetci skúmali a zisťovali, aká
je ich úloha v rámci Zeme ako
celku. Starší učili mladších, deti
vysvetľovali učiteľom, pracovali

Šikanovaniu predchádzame aj na gymnáziu
Predstava, že dieťa je vystavené šikanovaniu, násiliu,
diskriminácii alebo rasizmu v školských priestoroch,
ktoré sú považované za jedno z najbezpečnejších miest
v živote detí, je nepredstaviteľná a neakceptovateľná.
Gymnázium Pavla Horova organizuje rôzne aktivity
spojené s touto problematikou.
tugalska. Projekt je zameraný
na boj proti šikanovaniu, násiliu,
diskriminácii a rasizmu na školách a športoviskách. Zúčastňujú
sa ho desiatky ľudí, ktorí vytvárajú situačné videá, hry, testy a sa-

Jednou z nich je zapojenie sa
do medzinárodného projektu Erasmus+ Bulldog, na ktorom participuje spoločne s partnermi zo šiestich krajín – Slovenska, Grécka,
Rumunska, Talianska, Írska a Por-

mohodnotiace testy. Výsledným
produktom projektu Bulldog bude
aplikácia, v ktorej si žiaci a študenti
nájdu tieto videá, hry a testy s tematikou šikanovania a diskriminácie na športoviskách.
Tím Bulldog pri Gymnázium
Pavla Horova pripravuje v júni
veľké podujatie pre žiakov základných škôl a pre športové kluby
v našom meste, na ktorom si zúčastnení pomocou aplikácie Bulldog budú môcť vyskúšať rôzne
situácie, v ktorých sa môžu v škole

ocitnúť v spojení so šikanovaním.
Táto aplikácia im bude nápomocná
pri zvládaní prejavov negatívneho
správania na športoviskách. Ukončenie projektu Erasmus+ Bulldog je
naplánované na koniec júna 2022,
kedy sa v Michalovciach uskutoční
aj záverečné stretnutie koordinátorov tohto projektu.
Gymnázium Pavla Horova predstavuje zdravé školské prostredie
a my všetci sme si vedomí, že prevencia je účinnejšia ako represia.
Dagmar Herbecová

Noc odvahy
Skúškou odvahy si prešli
vo štvrtok 21. apríla
predškoláci z Materskej
školy na Masarykovej
ulici. Rodičia ráno
priniesli deti do materskej
školy a vyzdvihli si ich
až na druhý deň.
Pre deti bol pripravený bohatý
program. Navštívili mestské kino,
kde si pozreli rozprávku Myši patria do neba. Samozrejme, nechýbali voňavé pukance, ktoré si deti
samy zakúpili.
Po návrate do materskej školy
ich čakala chutná večera zo škol-

skej kuchyne. Po večeri si dopriali
ešte dobroty, ktoré im prichystali
mamky.
Zábava pokračovala baterkovou
šou a hľadaním pokladu. Do škôlky prišli aj mestskí policajti, ktorí
povzbudili deti v ich odvahe. Potom nasledovala pyžamová párty.
Až tá urobila bodku za krásne prežitým večerom.
Unavené deti zaspali s úsmevom na tvárach a na to, že im
chýbajú rodičia, ani nepomysleli.
Deťom sa akcia páčila a viacerí vyslovili myšlienku, že to je najkrajší
deň v živote.
Bol to pre nich zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.
MŠ, Masarykova

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

DEŇ MATIEK
Pracovníčky Komunitného centra si pre mamičky
v spolupráci s Materskou školou, Mlynská 1, pod vedením
riaditeľky Evy Maľarovej, pripravili pri príležitosti Dňa
matiek kultúrny program. Pozostával z vystúpenia detí
z materskej školy a žiakov zo Základnej školy, Moskovská 1.
Každý vystupujúci si pre svoju mamičku pripravil pieseň,
tanec alebo básničku. O veselú zábavu sa pričinili aj členovia
folklórneho speváckeho súboru, ktorí svojím vystúpením
potešili nejedného diváka. Na záver programu si vystupujúci
uctili svoje matky vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Lucia Bazyľaková
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Výber z tvorby
Dušana Ivanča
Mesiac máj bude patriť
v galérii mestského
kultúrneho strediska
amatérskemu
výtvarníkovi Zemplína
Dušanovi Ivančovi.
Ide o prvú autorskú výstavu,
na ktorej autor prezentuje prierez tvorbou za posledné obdobie.
Aj keď sa maľovaniu venuje od raného detstva, v dôchodkovom veku
si takto vypĺňa čas, ktorý nechce

premrhať. Jeho tvorba zahŕňa rôznosť štýlov. Od abstrakcie k realite
portrétov, kvetín a zátiší. Expozíciu
dotvára i realita zemplínskej krajiny. K nej ma autor osobitne blízky
vzťah. Z pochopiteľných dôvodov
sa práve ona stáva inšpiráciou
pre jeho ďalší rozvoj v tejto oblasti. Čo sa týka uplatnenia výtvarnej
techniky, ide o akryl na plátne. Expozícia pôsobí ucelene a hýri farebnosťou. Verejnosti bude dostupná
do konca mája.
MsKS

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
NEZNÁMY ZEMPLÍN
tipy na netradičné výlety, 13. mája o 16.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
13. a 20. mája o 22.00 hod., Hvezdáreň
NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ
koncertná show, 14. mája o 20.00 hod., Zemplínske múzeum
ICONITO A FS ZEMPLÍN – KORENE
15. mája o 14.00 hod. a o 19.00 hod., veľká sála MsKS
DEŇ MÚZEÍ 2022
15. mája o 14.00 hod. tvorivé dielne a interaktívne múzeum, o 16.00
hod. divadelné predstavenie Pyšná princezná
ZDENA STUDENKOVÁ – HRA JEDNEJ HEREČKY
Shirley Valentine, divadelné predstavenie
18. mája o 18.00 hod., veľká sála MsKS
SMEJKO A TANCULIENKA – TANCUJ, TANCUJ!
20. mája o 17.00 hod., veľká sála MsKS
RUKOPISNÝ SPEVNÍK KAROLA S. SZEREDAYA Z 19. STOROČIA
prednáška, 20. mája o 16.30 hod., Zemplínske múzeum
ĽUDOVÁ HUDBA STANA BALÁŽA
23. mája o 18.00 hod., veľká sála MsKS
DEŇ MATIEK
program venovaný ženám – matkám, vystúpi Igor Kucer
25. mája o 16.00 hod., veľká sála MsKS
JUBILUJÚCI LIERÁRNI DEJATELIA
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického
65 ROKOV ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
cyklus online prednášok, marec – december 2022, vždy 30. deň v mesiaci
Facebook Zemplínske múzeum, YouTube Zemplínske múzeum

Vrbovec na peršoho
maja
Občianske združenie
Vrbovčan v spolupráci
s Denným centrom
seniorov č. 10 už tradične
zorganizovalo 1. mája
v priestoroch denného
centra tejto mestskej časti
podujatie stavanie mája.
Akcia bola zameraná najmä
na najmladšiu generáciu
s cieľom zachovania
ľudových tradícií.
Podujatie sa začalo ozdobením
stromčeka pestrofarebnými stužkami. Do tejto aktivity sa zapojili
deti všetkých vekových kategórií za

spevu ľudových pesničiek. Ozdobený strom preniesli s pomocou
rodičov a vztýčili ho pri vchode
do denného centra. Do stavania
mája sa zapojil aj poslanec mestského zastupiteľstva Marián Sabovčík. Program pokračoval športovými aktivitami pre deti. Opekanie
klobások za tónov ľudovej hudby
prispelo k dobrej nálade, ktorá pretrvala až do neskorších popoludňajších hodín.
Ďakujeme Márii Marcinovej,
ktorá pripravila program s deťmi,
a členom výborov občianskeho
združenia a denného centra, ktorí
pomohli so zabezpečením vydarenej akcie.
Zlata Onušková

výstavy
GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
do 30. septembra, Galéria pod nebom
DIDIER LE MAR, LUCIA TAKÁČOVÁ – VIA SANCTA
(CESTA DUŠE)
výstava, do 30. júna, Zemplínske múzeum
TOGETHER IS BETTER
do 5. júna, Galéria moderného umenia BOD
PETER HORVÁTH – BUDE AKO NEBOLO
autorská výstava, do 20. mája
galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
UMENIE NÁS SPÁJA
výber z tvorby maďarských autorov, do 31. mája, mestská galéria Zlatý býk
DANIELA OLEJNÍKOVÁ
výstava ilustrácií, do 15. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického
NÁVRAT PO NOVEJ CESTE
prvá prezentačná výstava amatérskej maliarky Natálie Muchovej
do 15. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického
RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb
do 26. júna, Zemplínske múzeum
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady
Zemplínskeho múzea

michalovce_srdce_zemplina

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Marko Sinčák
Jakub Gujdan
Viktória Czerovská
Vladimír Špak
Laura Bihunová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ján Kováč
a Martina Mereničová
Štefan Béreš
a Dominika Faťolová
Šimon Lechman
a Ing. Kristína Tocíková
Ing. Patrik Semjan
a Bc. Michaela Šimonová
Ing. Daniel Garaj
a Alexandra Šajnová, MSc.

Jarni jurmarok
V dňoch 29. apríla až 1. mája
sa konal v Michalovciach
jarmok. Išlo už o dvadsiaty,
jubilejný ročník. Každého
poteší, ak sa jeho dieťaťu
darí. Výnimkou nie som
ani ja, keďže prvý nápad
s jarmokom vyšiel odo mňa
ako primátora mesta.
Spolu s poslancami sme pracovali
na tom, aby sa Michalovce stali prirodzeným centrom Zemplína. Z toho
dôvodu sme rozmýšľali, ako do mesta
prilákať čo najväčší počet ľudí. V minulosti túto úlohu plnili jarmoky. Preto sme ten náš novodobý jarmok nazvali po zemplínsky Jarni jurmarok.
Zachovali sme tradičný sortiment
v predajných stánkoch a Uličku remesiel. Ale v dvadsiatom prvom storočí
to chcelo aj nejakú inováciu. Preto
sme do programu pridali stavanie
mája a vyvoľovanie parobkov a vy-

stúpenia umelcov. Pre rodičov a deti
to boli púťové tradície. Svoje miesto
si tam našli aj športovci. Keďže v minulosti prichádzali ľudia do mesta
na 1. mája ako účastníci prvomájových sprievodov, nechali sme v nedeľnom programe blok mítingov pre
politické strany.
Jubilejný 20. ročník Jarnoho jurmarku ukázal, že myšlienka stretávania sa ľudí je stále aktuálna. Mesto
aj technické služby sa organizácie jarmoku zhostili dobre a aj vďaka počasiu sa tohoročný jarmok po dvojročnej
pauze vydaril.
Práve v sobotu 30. apríla mala
strana Za ľudí v Bratislave snem. Ten
bol zameraný na prípravu programu
strany na župné a komunálne voľby.
Nedávno som sa stal okresným predsedom strany Za ľudí, preto môžem
ubezpečiť obyvateľov Michaloviec
a michalovského okresu, že strana
bude na jesenné voľby programovo
a personálne pripravená.
Ing. Jozef Bobík

Helena Valková-Pleceníková

Májový dážď
Prší,
kvapky tichučko na smädnú
zem padajú,
tá akoby so všetkou nehou,
žehnala vzácne sivé mraky

Noviny Mistral
premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Klenotnicový program
Zemplínske slávnosti 2015
od piatka 13. mája počas celého týždňa
vždy o 14.00 hod.

Piatok

Oslobodenie Slovenska
historický dokument
v piatok 13.5., v pondelok 16.5. a v stredu 18.5.
vždy o 18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS

na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku, Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN, TV VÝCHOD,
v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

za tých, čo deťom chlebík dorábajú.
Ráno je čisté,
umyté voňajúcim dažďom,
dúha ako skvost sa nesie nad krajom.
Vzduch ľahkým ozónom po tichej jarnej búrke
dýchame všetci pokojom
a svet sa zdá rajom.
Bude hojnosť klasov,
vravia si starci na lavičkách,
deti hľadajú mláčky a čľapotajú sa v nich
navzdory prísnych rodičov.

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@msumi.sk, redakcia:
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@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.
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malý oznamovateľ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka

Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaile, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy,
porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné.
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

Dňa 5. mája uplynulo 15 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil milovaný manžel, otec
a dedko

n Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky
na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,
tel.: 0904 965 282

Hoci už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
s láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

n Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter
piva, hliník, 1944), medaile, plakety, odznaky, etikety, účtenky,
listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre,
podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák,
tel.: 0904 965 282
n Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.
Tel.: 0944 009 259
n Predám malotraktor zn. Quantum s príslušenstvom.
Tel.: 0915 644 483, tel. 056 642 3785
n Dám do prenájmu záhradu v záhradkárskej osade Vrbiny
v Michalovciach. Dohoda na tel.: 0915 344 170

prerušenie distribúcie elektriny
n 25. mája od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. obrancov mieru,
č. d. 1, 4, 4/87, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 1846/4, 1854, 1861
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovskí odbojári
na Liptove
Odbojári oblastnej
organizácie Slovenského
zväzu protifašistického
odboja Michalovce
sa v piatok 6. mája
zúčastnili pietneho
aktu kladenia vencov
pri príležitosti
77. výročia Dňa
víťazstva nad nemeckým
fašizmom a ukončenia
druhej svetovej vojny.
V ten deň skončila na európskom kontinente najstrašnejšia
vojna v dejinách ľudstva. Odbojári
spoločne s pozvanými organizáciami položili vence k pamätníku
pochovaných vojakov Červenej
armády na Hrádku. Pietny akt
sa konal v réžii oblastného výboru
aj za prítomnosti vojakov 22. mechanizovaného práporu Michalovce. S príhovorom vystúpil Ing.
Miroslav Prega, predseda Oblastnej organizácie SZPB Michalovce,
v ktorom zvýraznil význam 77. vý-

ročia Dňa víťazstva nad fašizmom
a nádej, že ťažko vybojovaný mier
pretrvá aj naďalej.
Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa prišli pokloniť padlým vojakom. Poďakovanie patrí
aj vedeniu Mesta Michalovce, zástupcom primátora Jozefovi Sokologorskému a Jane Cibereovej, ako
aj ostatným zo štátnych a neštátnych inštitúcií.
Odbojári oblastnej organizácie
8. mája zorganizovali pre svojich
členov a sympatizantov jednodňovú spomienkovú akciu, a to návštevu pamätníka padlých vojakov
1. čsl. armádneho zboru Ludvíka
Svobodu Háj Nicovô v Liptovskom
Mikuláši, kde je pochovaných 1361
českých aj slovenských vojakov.
Veniec k pamätníku položilo 45
odbojárov, následne navštívili Liptovský Mikuláš, kde niektorí z nich
boli po prvýkrát. Akciu pomohlo
zorganizovať aj Mesto Michalovce,
ktoré schválilo projekt na finančnú
pomoc za čo im veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli brať účasť
na tomto podujatí.
Ing. Marián Lukáč

MICHAL ĎURAŠKO

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície:
SAMOSTATNÝ(Á) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA)
ÚZEMNÝCH INVESTÍCIÍ
Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce – odbor informatizácie a grantov, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor stavebníctvo, architektúra
a urbanizmus alebo geodézia a kartografia
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b) bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný
okruh otázok testu a pohovoru: zákon o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, zákon o obecnom zriadení)
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
Ponúkaná základná zložka mzdy:
7. platová trieda v rozpätí od 922,50 do 1107,50 eur podľa odpracovaných rokov.
Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe,
znalostí a zručností
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku o bezúhonnosti, t. j. že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
d) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých
na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 16.05.2022, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená)
na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením "Výberové konanie – samostatný odborný referent územných investícií)". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka:
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci
podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely
výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu
v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1.BK MICHALOVCE – BA ČAŇA
14. 5., 10.00 hod., starší žiaci U15; ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
13. 5., 20.00 hod., FORTUNA liga muži/nadstavbová časť o udržanie
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
22. 5., 11.00 hod., I. LSD U19 – 25. kolo

AKO DOPADOL PODVIHORLATSKÝ
MINIMARATÓN
Podvihorlatský minimaratón sa konal v nedeľu 1. mája
ako súčasť sprievodných podujatí Jarného jarmoku.
Trasa, ktorú bežci mali zvládnuť, bola štyri okruhy
po centrálnej mestskej zóne na Námestí osloboditeľov.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 71 bežcov v kategórii
dospelých a 19 v kategórii deti do 10 rokov. Na stupienky
víťazov sa ako najlepší postavili Marek Lesník medzi
mužmi a Monika Coraničová medzi ženami. V kategórii
detí zvíťazili Samuel Honsch a Viktória Devečková.
Blahoželáme nielen víťazom, ale aj všetkým zúčastneným,
víťazom je totiž každý, kto v tento deň prekonal sám seba
a postavil sa na štart s odhodlaním dobehnúť do cieľa.
ma

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
15. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17 a U16 – 24. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/
AFK TOPOĽANY – TJ DVORNÍKY - VČELÁRE
15. 5., 16.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 25. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – HC DAC DUNAJSKÁ STREDA
15. 5., 17.30 hod. – 1. zápas finále národného play-off
MŠK IUVENTA – HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
21. 5., 13.00 hod., I. LMD, Chemkostav aréna
MŠK IUVENTA – HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
21. 5., 15.00 hod., I. LSD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Florbalový turnaj
Finálové kolo florbalového
turnaja Floorball SK Liga
sa konalo 4. a 5. mája
v Tatralandii po dvojročnej
kovidovej prestávke.
Odkladaný turnaj žiakov druhého stupňa základných škôl sa konal za účasti šiestich tímov. Zápasy
v skupinách žiaci Základnej školy,
Školská 2 odohrali proti ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky s výsledkom 4:1
a proti ZŠ D. Savia, Zvolen s výsledkom 11:0. So skóre 15:1 sa tak stali
víťazmi v skupine a postúpili do semifinále, kde porazili ZŠ Komenské-

ho, Púchov 6:1. Vo finále sa stretli
na turnaji neporazené družstvá,
a to michalovská ZŠ, Školská 2 a ZŠ
J. Matušku, Dolný Kubín. Finálový
zápas bol veľmi vyrovnaný, ešte desať minút pred koncom bol stav 3:3.
Na konci však rozhodla lepšia pripravenosť našich chlapcov a rýchlymi tromi gólmi v priebehu piatich
minút sme sa tešili z víťazstva 6:3.
Michalovčan Frederik Lorinc bol
vyhodnotený ako najproduktívnejší hráč na turnaji so ziskom najviac
kanadských bodov (4 zápasy – 14
bodov) a s desiatimi gólmi sa stal
zároveň najlepším strelcom turnaja.
Ivan Králik

