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Rekonštrukcia frekventovanej križovatky je ukončená

NOVÁ SVETELNÁ 

KRIŽOVATKA

Rkonštrukcia sa začala v lete. 
V  polovičke júla odštarto-
vali podzemné práce, bolo 

potrebné vykonať pretláčanie pod 
cestou, aby boli zrealizované pre-
ložky a  ochrana existujúcich pod-
zemných vedení a kabeláž. Nové 
zariadenie cestnej svetelnej signa-
lizácie riadi križovatku Sládkovičo-
va – Hollého – Partizánska a prie-
chod pre peších a cyklistov Hollé-
ho – Kostolné námestie a  zároveň 
bude koordinované s  križovatkou 
Hollého – Kpt. Nálepku. Riadenie 
svetelnej signalizácie je smerový-
mi signálmi, trojfázové. Súčasťou 
rekonštrukcie bola nielen nová 
kabeláž, ale aj vonkajšie zariadenia 
– stožiare, návestidlá (semafory) 
a  zariadenie odpočítavajúce dĺžku 
zelených a červených pre dopravné 
signálne skupiny.

V  križovatke boli vykonané 
aj stavebné úpravy existujúcich 
ostrovčekov ako aj nové ostrovče-
ky, bol rozšírený odbočovací pruh 
a upravený pás pre autobusy na zá-
padnej strane komunikácie Sládko-
vičova – Hollého. Cez križovatku sú 
vedené pešie a  cyklistické priecho-
dy, ktoré nadväzujú na novoriešený 
chodník v smere na Zemplínsku ší-
ravu. Chodníková časť pre peších je 
z  betónovej dlažby, vrátane prvkov 
pre imobilných občanov, napojenie 
chodníkov do priechodu je s bezba-
riérovou úpravou. Časti ostrovčekov 

určených pre cyklistov majú povrch 
z asfaltu a taktiež sú riešené bezba-
riérovo. Voľné plochy ostrovčekov 
sú zatrávnené. V rámci rekonštruk-
cie križovatky došlo aj úprave zvis-
lého a vodorovného dopravného 
značenia – boli vyznačené stopčiary 
pred stožiarmi svetelnej signalizácie 
a  priechody pre peších a  cyklistov. 
Okrem hlavného osvetlenia križo-
vatky si úpravu verejného osvetlenia 
vyžiadali aj novovytvorené priecho-
dy pre chodcov.

Zhotoviteľom stavby bola firma 
Eurovia SK a.s. Pôvodne predpo-

kladaná doba trvania prác bola 
šesť mesiacov, termín bol dodrža-
ný a  stavba bola ukončená v  no-
vembri. Na realizáciu diela získalo 
Mesto Uznesením Vlády SR na jej 
výjazdovom rokovaní v  uplynu-
lom roku 350 tisíc eur, 40 tisíc eur 
bolo použitých z vlastných zdrojov 
Mesta.

Ďakujeme všetkým vodičom, 
ktorí prirodzene rešpektovali do-
časné dopravné obmedzenia v tom-
to úseku počas trvania prác a jazdili 
ohľaduplne.

anma

Mesto Michalovce urobilo ďalší krok k bezpečnejšej cestnej premávke v rámci mes-
ta. S cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť automobilovej premávky a pohybu pe-
ších prešla rekonštrukciou frekventovaná križovatka ulíc Hollého – Sládkovičova 
– Partizánska. Tento dopravný uzol bol stavebne upravený a bola tu zriadená nová 
cestná svetelná signalizácia. 
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Ide o súhrnný údaj testov zo všet-
kých odberových miest Ozbrojených 
síl SR vrátane testov vykonaných ex-
terne – v nemocniciach, v rámci mi-
nisterstiev, v  domovoch sociálnych 
služieb, vo firmách či  podnikoch 
kritickej infraštruktúry.

Podľa slov ministra obrany SR 
Jaroslava Naďa sa význam testova-
nia ukázal naplno aj vo výsledkoch 
Oravy a Bardejova. V  Tvrdošíne 
malo počas pilotného testovania 
pozitívny test 4,85 % z testovaných 
obyvateľov, nasledujúci víkend to 
boli iba necelé 2 %. Z pohľadu per-
centuálneho podielu pozitívnych 
testov vyšla najhoršie Čadca. Jej 
pomer pozitívnych testov predsta-
voval 3,22 %. Medzi okresy s vyšším 
pomerom patrí aj  Stará Ľubovňa 

(2,80 %) a Púchov (2,65 %). Naopak 
najnižší pomer pozitívnych prípa-
dov zaznamenali okresy Revúca 
(0,27 %), Banská Štiavnica (0,28 %) 
a Rožňava (0,29 %). V meste Micha-
lovce na prvé kolo testovania prišlo 
16 275 ľudí, pozitívnych bolo 109.

Druhé kolo testovania obyvate-
ľov na prítomnosť ochorenia CO-
VID-19 sa realizovalo inak. Na zá-
klade rozhodnutia Ústredného krí-
zového štábu SR dostali výnimku 
okresy s počtom pozitívnych prípa-
dov nižším ako 0,7 percenta. Celko-
vo sa tak v priebehu 7. a 8. novem-
bra testovalo v 45 okresoch, vrátane 
Michaloviec. V našom meste sa tes-
tovania zúčastnilo 17  919 ľudí, 42 
z nich vyšiel test pozitívne. 

ma

pobačeňe Miža z varoša

Ľudze od ňepameci špekulovaľi. Jak sebe podrobic prirodu. Jak robic a za-
robic. Buľi dobi všeľijake. Od kedi še ľudze zmohľi nad sobu, robja sebe po 
svojim. Chto bul mocňejši, bral šicko pre sebe. Ostatňim ostavalo ľem teľo, 
žebi mohľi prežic. 

Šicke životi maju svoju hraňicu. Ňichto, aňi ten najmocňejši ňeprežil 
tich najstaršich ľudzi. Aňi sebe zos toho šveta ňič ňeodňis. Dňeška po ňich 
ostaľi všeľijake stavbi. No tote mušeľi postavic ľudze jich dobi. Dakedi jak 
otroci, dakedi jak tote, co jich tiž chasnovaľi. Jagbač od ňepameci ľudze žiľi 
zos chorotami. I baľi še šickoho, co bars dobre sebe ňeznaľi višvetľic. Oddav-
na še poznaňe rozširovalo. Skušenosci še prenašaľi a poznaňe uchovavalo. 
Každa doba mala svoju formu vladnuca. Chto ňebul dobri, much bojovac. 
Cala historija ľuctva je spojena z  vojnami. Stavalo še, že ten, co jich za-
čal, ta nakoňec prehral. Švet še meňil a  furt še aj meňi. Strach pohiboval 
še u každej dobe. U vojňe bul strach o život. Teraz strach o veľo vecej. Žebi mi 
mal robotu, žebi s tej roboti še dalo vižic. Žebi ňeprišla chorota, abo dajake 
ňeščesce. No najvekši strach pred tima, co nas chceju zacahnuc do dajakoho 
novoho ňeščesca. I kec dňeška ľudze mudrejše. Ňigdze ňe je napisane, že me 
už prekukľi šickich špekulantov. Bo tu poľo urodne. Furt pridu z novotami. 
I  zos chorotami še  da veľo špekulovac. Poslušnojsc vinucic. Zavric papuľe 
ňespratne. I zarabjac na ňeščescu. No nakoňec še da salamovo meňic cali 
život. Budze to daľša mala skuška ľuckej vispelojsci? Kec ňe mi, uvidza našo 
dzeci. Bo vivoj idze po špiraľe. Ľem ňezname, dze me teraz. 

Vaš Mižo z varoša

Špekulanci

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU 
A ODPADU S OBSAHOM 

ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je 
možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad (napr. starý nábytok, koberce, sedačky, dvere 

a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť 
najmenej dvakrát do roka zber takýchto objemných odpadov.

Jesenný zber objemného odpadu priamo 
od vašich domov sa uskutoční 

od 16. do 27. novembra.
Objemný odpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý 

deň ako komunálny odpad. V tento deň ho vykladajte do priestoru 
zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, 
ku kontajnerom na komunálny odpad a pod. Do objemného 

odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, 
chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý.

V rovnakom termíne ako zber objemného odpadu sa uskutoční 
aj mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry 
a rukavice znečistené škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami 

a pod.). Zberať sa bude priamo od vašich domov, v ten istý deň 
ako  komunálny odpad.

Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov 
sa v tomto roku neuskutoční.

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností 
s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta celoročne 
a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta 

Michalovce (Partizánska ulica 55 a Lastomírska ulica 2).

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

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

Operácia Spoločná zodpovednosť splnila svoj cieľ 
aj v druhej fáze po pilotnom testovaní na Orave 
a v Bardejove. Počas celoplošného testovania obyvateľov 
SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 počas víkendu 
31. októbra a 1. novembra sa podarilo otestovať celkovo 
3 625 332 ľudí, pričom pozitívny test malo 38 359 z nich, 
čo predstavuje približne 1 %. 

Plošné testovanie
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V utorok 10. novembra 
prijal v priestoroch 
sídla Mestského úradu 
Michalovce primátor 
Viliam Zahorčák 
arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ.

Išlo o prvé oficiálne stretnutie 
vladyku Cyrila od jeho menova-
nia za apoštolského administráto-
ra Košickej eparchie s najvyššími 
predstaviteľmi mesta Michalovce. 
Spolu s ním sa za Košickú eparchiu 
na stretnutí zúčastnil aj protosynkel 
(generálny vikár) Jaroslav Lajčiak 
a tajomník a hovorca Martin Mráz.

Vladyka Cyril zvýraznil postave-
nie Michaloviec ako prirodzeného 
centra Zemplína a juhovýchodného 
Slovenska, ale aj ako jedného z dô-
ležitých duchovných centier Gréc-
kokatolíckej eparchie Košice. Toto 
jeho vnímanie potvrdila aj anketa 
o Michalovčana storočnice (1919 – 
2019), v ktorej na základe hlasovania 
verejnosti zvíťazil gréckokatolícky 
redemptorista, blahoslavený Metod 
Dominik Trčka, CSsR (1886 – 1959).

V pracovnej časti obidvaja zhod-
notili doterajšiu spoluprácu medzi 
Gréckokatolíckou cirkvou a mestom 
a ocenili možnosť vzájomnej koope-
rácie eparchie a mesta pri realizovaní 
viacerých projektov s duchovno-hod-
notovým obsahom. V poslednom 
období išlo o spoluprácu pri propa-
gácii Jubilejného roka slziaceho obra-
zu z Klokočova, ktorý je najvýznam-

nejším pútnickým miestom Košickej 
eparchie a dôležitým rozvíjajúcim 
sa centrom náboženského turizmu 
na brehoch Zemplínskej Šíravy.

Obidvaja zároveň prezentovali 
plány a rozobrali niektoré oblasti 
možnej spolupráce v najbližšom 
období. Arcibiskup Vasiľ informo-

val primátora o pripravovanej náv-
števe kardinála Pietra Parolina, štát-
neho sekretára Svätej Stolice, ktorý 
sa rozhodol ako pútnik v decembri 
tohto roka navštíviť jubilujúce ma-
riánske pútnické miesto v Klokočo-
ve. Z Ríma by mal doniesť a publi-
kovať aj dekrét, ktorým sa Presvätá 
Bohorodička z Klokočova vyhlási 
za oficiálnu Patrónku Zemplína. 
Táto udalosť by bola zavŕšením 
spoločnej iniciatívy mestských za-
stupiteľstiev zemplínskych miest 
a gréckokatolíckej, rímskokatolíc-
kej a pravoslávnej cirkvi z regiónu 
Zemplína, ktoré sa ešte v jari tohto 
roka spoločnou písomnou žiados-
ťou obrátili na príslušné vatikánske 
úrady. Mesto ponúklo súčinnosť pri 
organizovaní tejto slávnosti, ktorá 
sa uskutoční v nedeľu 27. decem-
bra najprv v michalovskej Bazilike 
minor a popoludní toho istého dňa 
v samotnom Klokočove.

Gréckokatolícka cirkev má 
v meste Michalovce tri dôležité cen-
trá. Farnosť, cirkevnú materskú ško-
lu blahoslaveného biskupa Vasiľa 
Hopku a kláštor gréckokatolíckych 
redemptoristov, ktorých chrám bol 
v roku 2012 vyhlásený za Baziliku 
minor. Preto chce hľadať v spoluprá-
ci s michalovskou miestnou samo-
správou možnosti na skvalitňovanie 
pastoračnej starostlivosti o grécko-
katolíckych obyvateľov Michaloviec 
a tak prispievať k celkovému zlepšo-
vaniu verejného života v meste.

TSKE

Zemplínske múzeum 
v Michalovciach, ktorého 
zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj, rok po svojom 
slávnostnom otvorení sprístupní 
návštevníkom ďalšiu novú 
expozíciu. Je ňou Klenotnica, 
stála expozícia venovaná 
vzácnym pokladom minulosti.

Realizácia expozície stála takmer 20 
000 eur, spolufinancoval ju Fond na pod-
poru umenia a Košický samosprávny kraj.
Expozícia predstaví návštevníkom cen-
né, umelecko-historické, archeologické 
a numizmatické artefakty, ktoré sú späté 
s kaštieľom a regiónom Zemplína. V rám-
ci stálych expozičných priestorov bude 
po  prvýkrát prezentovaný nález striebor-
ných mincí z 15. a 16. storočia, verejnosti 
známy ako „michalovský poklad“, či sú-
bor vzácnych sakrálnych predmetov, kto-
rých donormi bola grófska rodina Sztá-
rayovcov. Tá vlastnila michalovský kaštieľ 
od polovice 18. storočia. 

„Hlavným zámerom tejto expozície 
bolo vytvoriť osobitnú miestnosť, kde budú 

umiestnené „skvosty“. Vystavené sú sakrál-
ne predmety zo zbierok múzea a vybraných 
cirkevných inštitúcií, ako aj archeologické 
nálezy a mince (razby) z drahých kovov, 
ktoré tvoria súčasť muzeálnych zbierko-
vých fondov. Koncepčne táto časť nadväzuje 
na už sprístupnené novovytvorené expozície, 
a  to  historickú a umelecko-historickú, keď-
že výtvarno-architektonický návrh pochádza 
od autorov, s ktorými múzeum spolupracova-
lo už v minulosti,“ uviedla riaditeľka Zem-
plínskeho múzea Stanislava Rovňáková.

Slávnostné otvorenie Klenotnice sa bude 
konať 13. novembra pod záštitou predsedu 
Košického samosprávneho kraja Rastisla-
va Trnku, pričom dodržané budú všetky 
hygienicko-epidemické opatrenia. Pretože 
je v súčasnosti účasť verejnosti obmedze-
ná, novú expozíciu si budete môcť pozrieť 
aj  online. Už 14. novembra múzeum na 
svojom facebookovom profile odvysiela ko-
mentovanú prehliadku, vďaka ktorej budú 
môcť návštevníci nazrieť do Klenotnice 
aj zo svojej obývačky. Zemplínske múzeum 
sa takýmto spôsobom zapojí do celosloven-
ského podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré 
bolo presunuté z pôvodného májového ter-
mínu na druhú novembrovú sobotu.  

zm

Klenotnica s pokladmi

VIANOČNÝ STROMČEK UŽ POSTAVILI
Michalovce už majú na námestí svoj vianočný stromček. 
Priviezli a umiestnili ho v utorok 10. novembra pracovníci 
Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. 
Vianoce sa nezadržateľne blížia. Je iba na nás, či si ich čaro 
uchováme, alebo ho necháme stratiť sa v pandémii.    

                                     nč

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa stretol s primátorom



Gymnázium Pavla 
Horova bolo ocenenené 
Národnou cenou 
kariérového poradenstva 
2020 za inšpiratívnu 
aktivitu a služby 
v oblasti kariérového 
poradenstva „Veľtrh 
vysokých škôl“. 

Národnú cenu kariérového po-
radenstva organizovalo v tomto 
roku už  dvanástykrát Euroguidan-
ce za Združenie pre kariérové po-
radenstvo a rozvoj kariéry s cieľom 
zozbierať a oceniť príklady dobrej 
poradenskej praxe. Partnermi sú-
ťaže sú každoročne Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Zastúpenie Európskej komisie 
na Slovensku. Do súťaže sa v roku 
2020 zapojili stredné a vysoké ško-
ly, úrady práce, neziskové a vzdelá-
vacie organizácie ale aj komunitné 
centrá a firmy. 

Odborná porota vybrala a oce-
nila štyri príspevky: Mareena – Ka-
riérové poradenstvo a pomoc pre 
cudzincov v čase pandémie, Gym-
názium Pavla Horova – Veľtrh vy-
sokých škôl, Zmudri.sk – Zmudri 
v  kariérovom smerovaní a Sloven-
ská poľnohospodárska a potravi-
nárska komora – súťaž „Podpor 
svoj odbor“. 

Veľtrh vysokých škôl sa v priesto-
roch športovej haly Gymnázia Pav-
la Horova organizuje každoročne 

od roku 2014. Cenu vnímame ako 
ocenenie práce dlhoročnej kariéro-
vej poradkyne v  škole Mgr. Márie 
Ďuríkovej i celého organizačné-
ho tímu, ktorý sa na tom každo-
ročne podieľa. Veľtrh je ideálnou 
platformou sieťovania stredných 
škôl s  množstvom fakúlt, univerzít 
zo  Slovenska i z  Českej republiky, 
agentúr sprostredkujúcich štúdium 
v zahraničí či zamestnávateľov. Sú-
ťaž Národná cena kariérového po-
radenstva 2020 pripomenula, akú 
dôležitú a nezastupiteľnú úlohu 
majú kariéroví poradcovia pri po-
moci mladým ľuďom zorientovať sa 
v dnešnom zložitom svete.  

Takto sa o  Veľtrhu vysokých 
škôl vyjadrili členovia hodnotiacej 
komisie:

„Veľtrh vysokých škôl je jedinečné 
podujatie, ktoré dobre pokrýva cieľo-
vú skupinu stredoškolákov na východ-
nom Slovensku, ktorí by sa inak ne-
mali ako osobne dostať k informáciám 
o vysokých školách. Týmto spôsobom 
teda podujatie podporuje študentov 
v  robení informovaného rozhodnutia 
o svojej kariére (zručnosti pre riadenie 
vlastnej kariéry). O úspešnosti podu-
jatia hovoria stále zvyšujúce sa  čísla 
zúčastnených vysokých škôl a tiež 
zvyšujúci sa počet študentov, ktorí sa 
hlásia na technické odbory. Napriek 
tomu, že je podujatie prínosné, svojím 
spôsobom nie je ničím novým, tiež ab-
sentuje detailnejšie zisťovanie spätnej 
väzby študentov, jej vyhodnocovanie 
a následné zlepšovanie.“ 

Mgr. Katarína Olšavová

Ten vyhlásil  ešte v roku 2008 
James Henri, prezident Medzi-
národnej asociácie školského 
knihovníctva, a to pri príležitosti 
10. výročia Medzinárodného dňa 
školských knižníc /International 

School Library Month/. V tom-
to roku sme si pripomenuli 100. 
výročie založenia Slovenského 
národného divadla a  190. výro-
čie prvého ochotníckeho divad-
la na Slovensku, preto sa témou 

projektu stali osobnosti a  diela 
slovenskej dramatickej tvorby. 
Cieľom celoslovenského projektu 
je nadviazanie kontaktov medzi 
slovenskými strednými školami 
a  podpora čítania prostredníc-
tvom výmeny záložiek do kníh 
s  pridelenou partnerskou školou. 
Našou partnerskou školou sa sta-
la Stredná odborná škola techni-
ky a služieb v Leviciach, s ktorou 
sme si vymenili záložky, brožúrky 
o našej škole, meste a regióne. 

Žiaci našej školy usilovne pra-
covali na zaujímavých záložkách 
od septembra a je chvályhodné, že 
aj v čase dištančného vyučovania 
svoje práce dokončili. Vo výsled-
ných prácach je vidieť ich kreati-
vitu, nápaditosť, využitie rôznych 
techník a materiálov, ako je drevo, 
papier, textil a pod. Tešíme na to, 
čím nás prekvapí desiaty  ročník 
projektu a akú novú tému nám 
ponúkne.

PaedDr. Eva Pažinková

Cena kariérového poradenstva

Záložka do knihy spája stredné školy 

4 AKTUALITY

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Michalovciach sa aj v tomto roku zapojili do 9. ročníka 
celoslovenského projektu pre stredné školy, ktorú 
vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020.

JESEŇ 
Tvrdohlavé striedanie ročných období nezaujíma 
striedanie času na letný a potom vrátenie sa do normálu. 
Sú štyri ročné obdobia, teraz sme v treťom a volá sa jeseň. 
Sedím za oknom a žasnem nad tým obrazom. Takú krásu, 
aká je teraz na stromoch, nevyčaruje žiadny maliar. Lístok 
za lístkom letí k zemi a každý je iný, stromy sa potichučky 
vyzliekajú a diskrétne ohlasujú príchod štvrtého ročného 
obdobia, príchod zimy.

Ľ. Poláková

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE – moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

Žiaci výtvarného odboru 
Základnej umeleckej 
školy na Štefánikovej ulici 
v Michalovciach opäť 
dosiahli celoslovenský 
úspech.

VI. ročník bienále celosloven-
skej detskej výtvarnej tvorby v Ga-
lante GABI 2020 sa niesol v  zna-
mení témy Farebný svet. Táto téma 
je všadeprítomná. Zachytáva svet, 
ktorý je nakreslený, namaľovaný, ale 
aj vymodelovaný detskými rukami. 
Svet okolo nás. Súťaž bola určená 
pre žiakov základných umeleckých 
škôl. 

Hlavnú cenu v  kresbe v  A ka-
tegórii získala žiačka Dominika 
Puchírová z  triedy Bc. Aleny Nik-
lasovej, DiS. Žiaci ZUŠ na Štefá-
nikovej ulici sa už niekoľko rokov 
môžu venovať aj počítačovej grafi-

ke. Hlavnú cenu v A kategórii – po-
čítačová grafika získal žiak Samuel 
Makšim z  triedy Mgr. Michala 
Schudicha DiS. 

zuš

GABI 2020
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NÁVRATY V ČASE
Pri príležitosti 30. výročia vychádzania novín vám prinášame rozšírené vydanie, v ktorom nájdete aj presnú kópiu 
prvej strany prvého čísla z roku 1990. Pripravili sme aj zopár návratov k tomu, čo bolo kedysi súčasťou novín. 
Rubrika Čierne minúty prinášala informácie z policajného zboru o krádežiach, vlámaniach, dopravných nehodách 
či iných trestných činoch, ktoré sa odohrali na území mesta.  Vybrali sme aj spomienku na kreslený humor 
v podaní Ladislava Majorošiho.

Noviny na svojej ceste párkrát 
zmenili vzhľad, častejšie spolupra-
covníkov, ale takmer bez zmien 
zostali stále rubriky a predovšet-
kým hlavné poslanie novín – in-
formovať Michalovčanov o dianí 
v Michalovciach. Prezentujú prácu 
poslancov mestského zastupiteľ-
stva, prácu primátora a jeho spolu-
pracovníkov, názory a pripomien-
ky čitateľov – obyvateľov mesta, 
problémy a ich riešenia, informu-
jú o  dianí v kultúre, v školstve, 
v  športe, nechýba spoločenská 
rubrika a inzercia.

Noviny prešli zmenami na po-
stoch vedúcich a členov redakčnej 
rady. Po Tiborovi Hamadejovi kor-
midlo prevzali Jozef Križan, neskôr 
Anton Semjan, ktorého na celých 
sedem rokov vystriedal Pavol Derfé-
nyi. Súbežne sa menili aj zodpoved-
ní redaktori a členovia redakčných 
rád. Zmeny mali aj pozitívny prínos. 
Každý nový člen doniesol so sebou 
svojský pohľad, nové nápady, vložil 
do novín kúsok zo seba samého. 
Predelom bolo 10. výročie, kedy bol 
vedúcim redakčnej rady Ján Ďurov-
čík, zodpovednou redaktorkou Vie-

ra Klaciková, členmi Juraj Duda, Ján 
Mydlo, Gabriel Dorič, Alexander 
Kováč. Od začiatku roka 2007 vie-
dol redakčnú radu Benjamín Bančej 
a  zotrval na tejto pozícii do konca 
roku 2018. Pod jeho vedením na 
pozícii zodpovednej redaktorky po-
kračovala Viera Pakánová, po nej na 
krátky čas tento post zastali Miro-
slava Ščobíková a  Stanislav Orolín. 
Od decembra 2007 až do súčasnosti 
redakciu vedie Iveta Palečková. V ja-
nuári 2019 Bančeja na poste predse-
du redakčnej rady vystriedala súčas-
ná predsedníčka Jana Cibereová. 

Prvé vydania nemali finančné 
zázemie. Pri ich vydávaní sponzor-
sky pomáhali vtedajšie Zemplínske 
strojárne, neskôr sa pridal micha-
lovský Novex. Po zmenách v roku 
1993 sponzori už nemohli period-
ikum ďalej financovať a cena jedné-
ho výtlačku sa postupne zvýšila na 
2 Sk. Stále to bola len symbolická 
suma, ktorú výrobné náklady vy-
soko prevyšovali. Vďaka enormné-
mu úsiliu vtedajšej redakčnej rady, 

priaznivcov a čitateľov sa problém 
preklenul a noviny sú tu dodnes. 
K  podstatnej zmene financovania 
prišlo po zmene našej meny na euro. 
Vtedy sa redakčná rada Michalov-
čana zhodla na tom, že suma v eu-
rách, resp. centíkoch po  zaokrúh-
lení bude taká zanedbateľná, že to 
nebude ani rentabilné ani praktické, 
a  tak nastal historický okamžik – 
Michalovčan sa začal distribuovať 
v réžii mestského úradu a prestali sa 
dopisovateľom vyplácať honoráre. 
Tým nastala úspora a  mestské za-
stupiteľstvo schválilo návrh – vydá-
vať od januára 2009 mestské noviny 
pre obyvateľov bezplatne. A  tak je 
tomu až do súčasnosti.

Ďalšou veľmi dôležitou zmenou 
bola zmena formátu novín. Po dl-
hých 25 rokoch, kedy noviny vychá-
dzali vo formáte A3 na 4 stranách, 
prišlo v januári 2016 k odsúhlaseniu 
zmeny veľkosti novín a  tie dostali 
podobu akú majú dnes – formát A4 
na 8 stranách.

rr

Tridsať rokov novín Michalovčan
Dátumom, ktorý stojí na začiatku histórie novín, 
je 10. september 1990. Vtedy sa začalo predávať 
v poštových novinových stánkoch za jednu korunu prvé 
číslo dvojtýždenníka mestského národného výboru 
v Michalovciach. Pri jeho vzniku stála redakčná rada, 
ktorá pracovala v zložení – predsedníčka Eva Bartošová, 
vedúci redaktor Tibor Hamadej, členovia Jozef Križan, 
Ladislav Majoroši, Jozef Ondík, Anna Samuelčíková 
a Andrej Pajtaš.

Z archívnych vydaní novín sme vybrali článok o mimoriadnej 
epidemiologickej situácii v súvislosti so salmonelózou a cholerou. 

S týmito chorobami v našom regióne bojovali v roku 1995. 
Zo športu noviny informovali o dianí vo futbale, hokeji, nohejbale 

či hádzanej pravidelne. Menej často sa už písalo napríklad 
o skautskom hnutí alebo mladých šachistoch. Ako nostalgickú 
spomienku ponúkame článok z roku 1991 o tom, čo všetko ste 

kedysi mohli vidieť a kúpiť na mestskom trhovisku.

HOSŤ DO DOMU. Z bytu D. B. bola 19. 11. odcudzená taštička 
s dokladmi a hotovosťou 11 000 Sk. Pátraním príslušníkov OO 
PZ Michalovce bola ako páchateľka uvedenej krádeže zistená 
mladistvá J. T., ktorá bola u poškodenej na návšteve. 

TLSTÁ PEŇAŽENKA. Doposiaľ neznámy páchateľ sa 2. 12. 
vlámal na Švermovej ulici do osobného motorového vozidla 
Mercedes, odkiaľ po vypáčení dverí odcudzil peňaženku s ob-
nosom 40 000 Sk. Uvedeným vlámaním a poškodením vozidla 
vznikla firme CVDS s.r.o. Prievidza škoda vo výške 41 000 Sk. 
Po páchateľov, a odcudzenej hotovosti bolo vyhlásené pátra-
nie. Prípad vyšetruje OO PZ Michalovce. 
PODARENÁ DVOJKA. Nezamestnaný Ľ. Š. sa pokúsil na fa-
lošný občiansky preukaz vybrať v Priemyselnej banke sumu 
175 000 Sk. Pracovníčka banky J. P. zabezpečila podpisový 
vzor a číslo účtu J. B. a Ľ. Š. dal vypísať príkaz na úhradu, ktorá 
bola 3. 12. prevedená na účet znejúci na meno Štefan Čižmár. 
Z tohto účtu chcel menovaný Ľ. Š. na falošný občiansky pre-
ukaz, ktorý si dal u neznámej osoby zhotoviť, uvedenú sumu 
vybrať. Nedošlo však k tomu, pretože bol prichytený a zaistený 
príslušníkmi OO PZ Michalovce. Na menovaných Ľ. Š. a J. P. 
bolo vyšetrovateľom OÚV, OR PZ Michalovce vznesené obvi-
nenie. 

Za obdobie od 29. 11. do 5. 12. došlo v okrese k 24 doprav-
ným nehodám, pri ktorých sa 4 osoby zranili ľahko. Hmotné 
škody vyčíslili na vyše 700 000 Sk. 

npor. Mgr. Ján Baťalik
Michalovčan č. 1 z 10. januára 2000 

ČIERNE MINÚTY

Humorná kresba Ladislava Majorošiho
Michalovčan č. 3 z 30. januára 1995
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Došlo k rozptýlenému nárastu 
sporadických ochorení na salmo-
nelózu, ale už i k prvému hromad-
nému ochoreniu cca 50 zväčša 
školských detí a dospelých, najmä 
v obci Trhovište. Ochorenie malo 
ťažký priebeh bez teplôt s prejavmi 
žaludočno-črevného kataru a hna-
čiek. Pravdepodobným faktormi 
prenosu bola voda z účelového 
vodovodu v základnej škole, ktorý 
mal technickú poruchu. 

Vzhľadom na hraničný prechod 
medzi Slovenskom a Ukrajinou 
vo Vyšnom Nemeckom, ako mimo-
riadne závažná je pre nás informácia 
o opätovnom výskyte cholery na 
Ukrajine. Podľa oficiálnej správy, 
prvé prípady cholery v tomto roku 
boli diagnostikované v prístavnom 
meste Nikolájevo na juhu Ukrajiny. 
Faktormi prenosu cholerových vibrií 
boli jedlá, pri príprave ktorých boli 
použité „skazené“ ryby, zakúpené 
u súkromných predavačov. V tejto 
súvislosti pripomínam, že v roku 

1994 na juhu Ukrajiny bola rozsiah-
la epidémia cholery, na ktorú vtedy 
ochorelo viac ako 900 ľudí, z kto-
rých 7 zomrelo. V dôsledku toho aj 
v našom okrese boli prijaté a vyko-
návané preventívne protiepidemické 
opatrenia, aby sa predišlo zavleče-
niu tejto medzinárodnej karanténnej 
choroby na Slovensko. 

Keďže došlo k zhoršeniu epi-
demiologickej situácie, opakovane 
upozorňujeme občanov na potrebu 
dodržiavania zásad a návykov osob-
nej čistoty a hygieny, ako i na potre-
bu dodržiavania riadnych technolo-
gických postupov a hygienických 
požiadaviek pri príprave a spraco-
vávaní všetkých druhov jedál. Týka 
sa to aj pitia vody, len zo známych 
a hygienicky zabezpečených zdro-
jov pitnej vody. Zvlášť na toto 
upozorňujeme občanov cestujúcich 
do cudzích krajov, krajín, ale i do-
volenkárov doma. V prípade terajšej 
zhoršenej epidemiologicko-zdra-
votnej situácie na juhu Ukrajiny, 

zabezpečil Štátny zdravotný ústav 
Michalovce tieto opatrenia: 

1. Poskytnúť občanom zdravot-
no-výchovnú a usmerňujúcu infor-
máciu prostredníctvom okresných 
masmédií. 

2. Informovať štátne a samo-
správne orgány o vzniknutej situá-
cii, za účelom spolupráce a súčin-
nosti pri preventívnych protiepide-
mických opatreniach. 

3. V súvislosti s hraničným pre-
chodom vo Vyšnom Nemeckom, 
nariadiť Colníci a Oddeleniu cu-
dzineckej polície, aby opäť reali-
zovali preventívne opatrenia, ako 
v roku 1994, pri výskyte cholery 
na Ukrajine. 

4. Upozorniť na vzniknutú situ-
áciu štátnu i neštátnu zdravotnícku 
starostlivosť, z hľadiska odbornej 
pripravenosti na preventívne a re-
presívne epidemiologické opatrenia. 

5. Cez VVaK a ostatných správ-
cov vodovodov, zabezpečiť sprísne-
nie kontroly hladiny voľného chló-
ru v pitnej vode vo vodovodoch. 

6. Usmerniť sieť potravinár-
skych zariadení predovšetkým 
na trase Vyšné Nemecké – Micha-
lovce, o potrebe sprísnenia prevádz-

kovej hygieny so zameraním sa naj-
mä na zariadenia osobnej hygieny 
ako konzumentov a návštevníkov, 
tak i vlastných zamestnancov. 

7. Občanov, cestujúcich na Ukra-
jinu a najmä do inkriminovanej ob-
lasti vyzvať cez okresné masmédia. 
aby sa vyvarovali jedál a nákupov 
rôznych rizikových potravinových 
článkov, na "kde-akých" a hygienic-
ky nevyhovujúcich trhoch, kioskoch 
a podobne. 

8. V našom ŠZÚ pripraviť pod-
mienky laboratórnej diagnostiky 
cholerových vibrií. 

9. Systém hlásenia prenosných 
ochorení medzi zdravotníckymi za-
riadeniami primárnej starostlivosti, 
infekčného oddelenia a ŠZÚ sa ne-
mení. Vážení občania, prosím Vás, 
aby ste naše výzvy, upozornenia 
a varovania, chápali predovšetkým 
v záujme svojho vlastného zdravia. 
Veď letné dovolenkové obdobie ne-
musí vždy priniesť len duševnú a te-
lesnú rehabilitáciu a relaxáciu, ale 
žiaľ, aj viaceré zdravotné riziká, vrá-
tane závažných črevných infekcií. 

MUDr. Ján Mydlo,
 riaditeľ ŠZÚ

Michalovčan č. 13 z 19. júna 1995

Prvé výberové kolo o postup 
do finále preboru na II. ZŠ sa 
konalo 29. 2. Organizačne ho 
výborne pripravil Mgr. Miron Ko-
tora, učiteľ. Výberové kolo otvo-
ril Ing. Pavol Štefan, tajomník 

ŠK Zemplín za prítomnosti Mgr. 
Yvonne Kobilicovej, riaditeľky 
školy, Ing. Alexandra Hniďáka, 
riditeľa CVČ LÚČ a popredných 
hráčov ŠK Zemplín. V úvode 
turnaja RNDr. Vladimír Ressler, 

Ing. Richard Gerbery a Martin 
Popík odohrali simultánnu hru so 
všetkými 68 účastníkmi turnaja, 
z ktorých neskôr vzišli víťazi. 
V kategórii 1. – 4. ročníka zví-
ťazil Tomáš Šašala, na 2. mies-
te skončil Marek Feňak a na 3. 
mieste Jozef Jankaj. V kategórii 
5. – 9. ročníkov bol najlepším 

Jaromír Jakub, za ním skončili 
Lukáš Fedorko a Juraj Bencuľák 
pred Tomášom Furdom. Ak bude 
vydarených popoludní v tomto 
PREBORE ešte veľa, popularita 
kráľovskej hry medzi michalov-
skou mládežou určite vzrastie.

-A.H.-
Michalovčan č. 6 z 30. marca 2000

MIMORIADNA EPIDEMIOLOGICKÁ INFORMÁCIA

P R E B O R  M L Á D E Ž E  V  Š A C H U

Vzťahy miest prinášajú 
úžitok pre zúčastnené strany. 
Mesto Michalovce má v tejto 
oblasti celkom slušné vzťahy 
so španielskym mestom Villa 
Real.

Vzdialenosť medzi týmito 
mestami však umožňuje výmenné 
stretnutia len nepravidelne a to raz 
za 2 – 3 roky. Aj z tohto dôvodu vy-
cestovali zástupcovia nášho mesta 
do Českej republiky, aby obnovili 
kontakty s mestom Vyškov. Spolu-
práca medzi týmito dvoma mesta-
mi začala už pred viac ako 20 rok-
mi. Prebieha čulá výmena v kultúr-
nej športovej oblasti. V roku 1989 
však táto bola prerušená. 

Rozhovory so starostom mesta 
Vyškov, jeho dvomi zástupcami 
a tajomníkom sa týkali práce úra-

dov; zabezpečovania investičnej 
výstavby, možnosti ďalšej spo-
lupráce a prípravy vzájomného 
dohovoru. Aj keď je rozdielnosť 
v počte obyvateľov (Vyškov ich 
má 23 tisíc), v inom systéme 
práce úradov a pod., prvá výme-
na názorov bola užitočná a pre 
obidve strany určite zaujímavá. 
Zástupcovia mesta Vyškov nás 
navštívia pravdepodobne koncom 
marca 1996, kedy bude podpísaná 
aj dohoda o spolupráci. Mesto Vy-
škov by veľmi uvítalo vystúpenie 
niektorého folklórneho súboru, 
pripadne aj iné hudobné telesá. 
Záujem je aj o účasť našich špor-
tovcov. Marcové stretnutie prine-
sie do obnovených vzťahov viac 
svetla a ukáže ďalšie možnosti 
spolupráce. 

V.M.
Michalovčan č. 3 z 29. januára 1996

OBNOVIA SA VZŤAHY?

SALMONELÓZA – HNAČKY – CHOLERA
Uplynulo len niekoľko dní od predchádzajúcej informácie 
o epidemiologickej situácii v okrese, v republike, ale i vo svete. 
Pomerne kľudný stav výskytu prenosných chorôb v našom 
okrese sa náhle zmenil. 

Šachový klub Zemplín Michalovce v spolupráci Centrom voľ-
ného času LÚČ a MsÚ vyhlásil pre michalovské školy PREBOR 
MLÁDEŽE MESTA MICHALOVCE V ŠACHU JEDNOTLIVCOV.

Dobrá účasť potvrdila, že skaut-
ské hnutie si najmä medzi mládežou 
získava čoraz viac sympatií. Jedným 
zo zariadení, ktoré skauti a skautky 
v  meste obhospodarujú, je detské 
dopravné ihrisko v Parku na Nálep-
kovej ulici. V minulých dňoch tu zor-
ganizovali 1. ročník behu 5x10. Päť-
členné družstvá museli absolvovať 
10-krát beh po cestách dopravného 
ihriska a pritom dodržiavať doprav-
né značenia a svetelnú signalizáciu. 
Súťažili chlapci a dievčatá. Víťazom 
kategórie chlapcov sa stalo družstvo 
skautov zo Strážskeho. Z  dievčat 
bolo najlepšie kombinované druž-

stvo z  8. ZŠ a cirkevnej základnej 
školy. Okresný vodca víťazom a všet-
kým účastníkom odovzdal ceny. 

V týchto dňoch sa na dopravnom 
ihrisku uskutočnili aj 1. skautské dni 
profesora Štefana Hlaváča. Pre účast-
níkov bol pripravený bohatý program. 
V sobotu predpoludním to bolo vystú-
penie požiarnikov, kynológov, súťaž 
zručnosti, popoludní uzlovanie, práca 
s mapou, ohňom, ukážky stanovania. 
Večer zakončili táborákom. V nedeľu 
bola súťaž trojčlenných družstiev – 
„Pochod po indiánskej stope.“

Jozef Bočák
Michalovčan č. 11 z 31. mája 1993 

PESTRÉ PODUJATIA
MICHALOVSKÍ SKAUTI NA ÚVOD SEZÓNY

Slovenský skauting, okresná rada v Michalovciach 
sa po obnovení činnosti skautského hnutia pustila 
do organizovaní viacerých podujatí. Boli zamerané 
predovšetkým pre mladých nášho okresného sídla.
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Slovo Michalovčan 
už tridsať rokov nie 
je len označením 
pre občana nášho mesta 
ale aj označením periodika, 
ktoré o dianí v ňom 
informuje. 

K  tomuto okrúhlemu jubileu 
mu v prvom rade blahoželám a zá-
roveň aj ďakujem. 

Ďakujem za to, že najmä ľuďom, 
ktorí si nezvykli na internetové 

portály, či iné prostriedky moder-
nej masovej komunikácie, prináša 
každé dva týždne súhrn toho, čo sa 
v Michalovciach udialo, alebo čo sa 
udiať má.

Kým pred tridsiatimi rokmi, 
kedy Michalovčan vznikal, mal 
v  oblasti informovania o meste 
konkurenciu len v nemnohých re-
gionálnych printových médiách, 
tak dnes mu konkuruje celý rad 
webových stránok, Facebook, in-
ternetové televízie a  prostredníc-
tvom svojich regionálnych štábov 

i  rozhlas a  televízie s  celoštátnym 
záberom.

Môže nás tešiť, že Michalovčan 
v  tejto konkurencii obstál po celý 
ten čas a že so cťou obstáva aj dnes.

Želám mu, aby sa mu to darilo 
aj naďalej. Želám mu, aby si naďalej 
zachoval svoju tvár, aby nepodľahol 
rôznym tlakom, ktoré by z neho chce-
li urobiť čosi iné a aby bol dlho množ-
stvu svojich čitateľov dobrým infor-
mátorom a príjemným spoločníkom.

Viliam Zahorčák, 
primátor mesta Michalovce

Prianie od primátora

Bola som členkou 
redakčnej rady od roku 
2008 krásnych päť rokov. 
Na prvé nezabudnuteľne 
stretnutie som 
išla ako okresný 
tajomník Kresťansko-
demokratického hnutia. 

Mala som veľmi zmiešané po-
city, lebo som mala ísť do spo-
ločnosti „michalovského pan-
stva“. V  súčasnosti, keď si na to 
spomeniem, tak sa na tom veľmi 

zabávam. Žiadne „panstvo“ som 
tam nenašla, bolo to veľmi dobré 
zoskupenie ľudí, ktorí si rozumeli 
a prehodnotili každý príspevok, 
jeho obsah aj aktuálnosť. Tak hod-
notím noviny, po našom poveda-
né „Mihaľovčan“, aj dnes a ešte do-
dávam, že registrujem mnoho vy-
lepšení, lebo si každé jedno číslo 
prečítam a ponúkam ho aj mojim 
známym a priateľom. Moje veľké 
ďakujem patrí členom redakčnej 
rady, ktorí boli jej súčasťou v mi-
nulosti, tým, ktorí ju tvoria teraz 
a aj budúcim členom tvorivého 
aktuálneho ducha.   

bývalá členka redakčnej rady 

Ľudmila Poláková

Chodievam tam často, a tak mô-
žem potvrdiť, že o zábavu i menej 
veselé príbehy nie je núdza. 

Pokiaľ ide o návštevnosť, tak 
najmä v decembri minulého roka 
prišlo kupovať i utrácať toľko 
ľudí, že pomaly nebolo kam ihlu 
hodiť. Vianoce asi všetkých „vyk-
eľtovali“ a začiatkom januára tr-
hovisková plocha takmer osirela. 
Vplyv na to mal aj fakt, že do náš-
ho okresného sídla už neprichá-
dza toľko zahraničných turistov, 
najmä zo Sovietskeho zväzu. Ak 
sa k nám totiž chcú dostať, mu-
sia sa preukázať „tvrdou" menou. 
Minule mi jeden taký turista pre-
zradil, že na jednu automobilovú 
osádku to predstavuje až 75 DM. 
Nepovedal však, koľko ich bolo 
v aute. Teda, ak sa teraz prejde-
me po trhovisku, nájsť sovietskeho  
predavača je už umenie. Znamená 
to, že s ich známou vodkou sme sa 
asi rozlúčili. Aj tak za ňu pýtali 
veľa — 70 korún za pollitrovku. 
Pritom jej cena je iba 10 rubľov. 
Akú má dnes cenu rubeľ, netreba 
hádam vysvetľovať. 

V piatok 25. januára 1991 bolo 
na trhu opäť živšie. Možno ľudia 
po takzvanej liberalizácii cien rad-
šej hľadajú lacnejší tovar u konku-
rencie — súkromníkov. Tradične 
som obišiel dookola všetky stoly 
a mám dojem, že cenové relácie 
sa v podstate nemenia. 

Tých, čo tam už dávno neboli, 
možno informovať, že napríklad 
dvojkazetový rádiomagnetofón 
stojí 1400 korún. Výber priemy-
selného tovaru je ozaj široký. Naj-
mä Vietnamci ponúkajú Walkme-
ny za 350 korún, rôzne doplnky 
a digitálne hodinky. V elektronike 
im niekedy konkurujú Rómovia 
a Poliaci. Od Vietnamca som 
sa presunul o kúsok ďalej, kde bol 
stolík plný rifľového ošatenia. 
Pri týchto „stánkoch" je v posled-
nom čase už menej zákazníkov. 

Pri ďalších stoloch si môžete vy-
brať napríklad čisté audio a vi-
deokazety, v cene od 150 do 230 
korún (videokazety). Väčšinou 
predávajúci tvrdí, že ide o zaru-
čenú kvalitu japonskej výroby. 
Kto sa lepšie pozrie, zisti, že sú to 
výrobky kórejské, alebo licenčné. 

Hoci už zriedkavejšie, tu a tam 
pod stromom stretneme Užhorod-
čana s drobnosťami (hračky, ku-
chynské potreby, voňavky, obrazy 
a pod.). Zo začiatku pýtajú za tovar 

viac, ale nie je problém sa dohod-
núť. Veď' sme na trhu. Napríklad za 
gramoplatňu skupiny Queen chce-
li najprv 50 korún. Keď som pre-
dávajúceho presvedčil, že platňa 
u nich stojí iba 4 ruble, tak spustil 
na 35 korún. 

V druhej, podstatne menšej 
časti trhoviska, predávajú drobno-
pestovatelia, drobnochovatelia, sú-
kromní podnikatelia Nestačil som 
sa ani zorientovať a už mi babka 
núkala vajcia po 1,80 korún za kus. 
V súčasnosti ponúkajú aj zeleninu: 

cesnak, fazuľu, mrkvu, čistené ore-
chy. Len pre zaujímavosť, za jednu 
hlávku cesnaku som „vysolil" 3 
koruny. Keď však chceme využiť 
jeho liečivé účinky, nepozeráme 
na peniaze. Liberalizácia (ne-
úmerné zvýšenie cien v štátnom a 
družstevnom obchode) rozviazala 
ruky prvovýrobcom. Preto sa na 
trhovisku objavili Avie, z ktorých 
sa predávali hydinové a mliečne 
výrobky za prijateľnejšiu cenu. 
Pri mojej obchádzke po trhu som 
stretol aj pracovníčku technických 
služieb, ktorá vyberá pravidelne 
poplatky od predávajúcich. Zahra-
niční „obchodníci“ musia zaplatiť 
100 korún na deň, naši pri stole 50 
korún a ak predávajú len na zemi, 
tak prispejú dvadsiatkou. V týchto 
dňoch sa takto dá navyberať asi 
3000 korún, v lete samozrejme 
viac. 

A ešte jeden postreh: Po trho-
visku sa pohybujú policajti a členo-
via inšpekcie verejného poriadku. 
Ich činnosť je nevyhnutnosť, preto-
že dochádzalo k častým krádežiam 
a neraz i k ublíženiu na zdraví. 
Nuž, to sú najnovšie postrehy z mi-
chalovského trhoviska. 

Stano Orolin 
Michalovčan č. 3 z 4. februára 

1991

Od cesnaku 
po walkman

V histórii ľudstva je tridsať 
rokov malý zlomok času. 
V histórii jedného človeka 
je to čas od mladosti 
k dospelosti. Napriek 
krátkemu času sa naše 
noviny zapíšu do histórie. 

Je len na ich tvorcoch, ako naše 
noviny časom história zhodnotí. Vá-
žim si dôveru mestského zastupiteľ-
stva, že už niekoľko období môžem 
byť pri tvorbe Michalovčana. Keďže 
mojím koníčkom je fotografovanie, 
venujem sa foteniu rôznych udalostí 

či fotoreportáží. S  rešpektom som 
nastúpil do šľapají Stana Orolína, 
ktorý je pre mňa fotografickou auto-
ritou. Počas svojho pôsobenia v  re-
dakčnej rade Michalovčana som bol 
pod vedením viacerých predsedov. 
Najviac mi však v  pamäti utkvela 
myšlienka MUDr. Benjamína Ban-
čeja: „Nech sa deje čokoľvek, Micha-
lovčan v  piatok musí vyjsť“. Želám 
nášmu Michalovčanovi do ďalších 
rokov veľa spokojných čitateľov, re-
dakčnej rade príspevky z  rôznych 
odvetví kultúry, umenia, športu 
a  zo  spoločenského i  politického 
diania v meste.

sučasný člen redakčnej rady 

Michal Oros

ČO KÚPITE NA MESTSKOM TRHOVISKU V MICHALOVCIACH? 
Musím sa priznať, že niekedy, ak sa chcem psychicky 

zrelaxovať, zájdem na mestské trhovisko. Kým sa dokončí 
nové (na tradičnom mieste za kinom Mier), má vyhradený 
„flek" na parkovisku za Leninovou triedou. 

Pri príležitosti 30. výročia 
novín Michalovčan 

prinášame aj priania 
a spomienky na prácu 
v redakcii od bývalých 
predsedov redakčnej 

rady a jej minulých 
aj súčasných členov.
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Tridsať rokov v živote 
človeka je významné 
výročie, lebo už má 
za sebou aklimatizáciu 
v spoločnosti ľudí a je 
profesionálne nasmerovaný. 

V  živote novín ako Michalovčan 
je tiež po období hľadania svojho či-
tateľa. Som úprimne potešený, že som 
bol ako poslanec pri vzniku myšlien-
ky a podporoval som vydávanie mest-
ských novín. Počas tých rokov boli 
obdobia, keď sa bojovalo o ich obsah. 

Od začiatku som bol podporo-
vateľom myšlienky, že Michalovčan 
má plniť úlohu informovať o živote 
v meste Michalovce. Treba si uvedo-

miť, že aj historici v budúcnosti budú 
čerpať z takých oficiálnych zdrojov, 
ako sú noviny. Preto som ako predse-
da redakčnej rady presadzoval širokú 
paletu informácií zo života spoločen-
ského, kultúrneho, politického a aj 
keď sme dvojtýždenníkom, prinášať 
aj športové správy. Treba priznať, 
že  v Michalovčanovi sa často odo-
hrával aj politický boj. Je na chválu, 
že v štatúte Michalovčana sú pasáže 
o možnosti odmietnuť urážlivé, vul-
gárne a hanlivé články. Aj dnes som 
presvedčený, že obraz politického ži-
vota patrí do mestských novín. 

Prajem redakcii Michalovča-
na veľa dobrých príspevkov, veľa 
priaznivých správ a tvorivú prácu 
pri príprave ďalších čísel. 

predseda redakčnej rady, 2007 – 2018 

MUDr. Benjamín Bančej

bývalá dlhoročná redaktorka novín Michalovčan

Viera Pakánová 
V novinách Michalovčan 
som pôsobila v rokoch 
1996 až 2008, teda 13 
rokov. Bola som po celý 
čas jedinou výkonnou 
aj zodpovednou 
redaktorkou v období, 
kedy komunikačná 
technológia bola veľmi 
vzdialená tej súčasnej.

Preto som vtedy osobne absol-
vovala množstvo stretnutí s mimo-
riadne zaujímavými a často vzác-
nymi Michalovčanmi, či rodákmi 
z nášho mesta. 

Títo ľudia pôsobili v rôznych 
odvetviach priemyslu, kultúry, 
podnikania, zdravotníctva a mali 
aj diametrálne odlišné názory 
na politické či spoločenské témy. 
Práve títo ľudia ma naučili žiť 
čo  možno najviac v objektívnej 
realite. Vnímať udalosti a výsled-
ky ich práce bez osobnej zauja-
tosti a zároveň ich čo najlepšie 
sprostredkovať ďalším ľuďom 

prostredníctvom novín. Že bol 
tento môj pohľad na život v Mi-
chalovciach v spomínanom ob-
dobí naozaj objektívny a bohato 
zdokumentovaný, svedčí fakt, 
že historik Matej Starják v publi-
kácii Dejiny Michaloviec využil 
noviny Michalovčan ako viero-
hodný a  v  mnohých ukazovate-
ľoch dôležitý zdroj širokého spek-
tra informácií. Tieto noviny totiž 
ako jediné v tom čase uverejňovali 
podrobné výsledky komunálnych 
volieb, hospodárskych ukazova-
teľov výnimočných priemysel-
ných výrobných firiem, štatistic-
ké ukazovatele hasičov či polície 
a  v neposlednom rade podrobné 
športové udalosti a  priekopnícke 
úspechy. Všetko iba rýdzo naše, 
michalovské správy, rozhovory, 
komentáre... Samozrejme s autor-
skými aktuálnymi fotografiami, 
ktoré dnes len pripomínajú dobo-
vú nostalgiu. 

K výročiu prajem novinám, 
aby mali rovnako široký obsahový 
záber, ako to bolo v mojich spo-
mienkach z prelomu tisícročia.

Pri pripomenutí 
si tridsiatich rokov 
od začiatku vychádzania 
dvojtýždenníka 
Michalovčan si kladiem 
otázku: „Je to mladík, 
bezcieľne chodiaci 
mestom, či mládenec 
v rodičovskom dome, 
závislý od svojich 
blízkych, a či dospelák 
plne zaradený v procese 
životného príbehu, 
ktorému sa splnil cieľ, 
ktorý si vybral pri štarte?“

Mnohí naši čitatelia môžu re-
trospektívne hodnotiť, čo im naše 
noviny prinášajú, ako plnia ciele 
informovanosti, či ich obsah je 
to „pravé orechové“ alebo je to 
rutinérsky spravodajca mesta. 
Tridsať rokov je tu aj na obzretie 
sa do spätného zrkadla. Z môjho 
pohľadu nie faktograficky, ale ako 
niekoľkoročný člen redakčnej 
rady, a  určitý čas ako predseda. 
Osobne som bol presvedčený, 
že  mesto by malo mať noviny, 
a  predovšetkým vlastné. Spomí-
nam to len preto, že bolo obdobie, 
keď boli snahy o ich privatizáciu. 
Som šťastný, že sa to nepoda-

rilo a  verím, že aj v  budúcnosti 
si  ich  mesto nenechá sprivatizo-
vať. Za doterajší čas vydávania 
novín sa vystriedalo niekoľko 
primátorov, predsedov a  členov 
redakčnej rady a  všetci spoločne 
zanechali v novinách svoju stopu. 
Ak by neboli naše noviny, ako by 
sa občania, čitatelia dozvedeli, 
čo sa bude konať v  našom mes-
te, čo je nové v  školstve, kultú-
re, športe, aké úspechy dosiahli 
naši žiaci, dorastenci, aj dospelí 
na Slovensku a  v  zahraničí. Jed-
noducho, bez novín by to nebo-
lo možné. Mesto má zo zákona 
povinnosť informovať svojich 
občanov o  všetkých dôležitých 
rozvojových programoch, o krát-
kodobých a  dlhodobých cieľoch, 
o úspechoch a neúspechoch, a to 
robia noviny Michalovčan.

Osobitne sa chcem poďakovať 
Vierke Pakánovej, Vierke Klaci-
kovej, Michalovi Orosovi, Ivet-
ke Palečkovej, Jelke Timkovej, 
Marošovi Pavlinskému, Jozefovi 
Rovňákovi a všetkým členom re-
dakčných rád, s ktorými som úzko 
spolupracoval. Snažili sme sa tvo-
riť noviny, na ktoré občania každý 
druhý piatok netrpezlivo čakali. 
Prajem si, aby noviny Michalov-
čan boli pre všetkých našich ob-
čanov, pre tých, ktorí naše mesto 
milujú, aj pre tých, ktorí sa v ňom 
necítia komfortne.

Za tridsať rokov života 
sa toho pomení veľa. Život 
sám je zmena. Tridsaťroční 
sú dnes 60-roční a tí, čo sa 
narodili, majú 30. Niektorí 
odišli, ďalší prichádzajú. 

Vtedy, v  roku 1990, bolo tesne 
po Novembri ´89. Aj Michalovce mali 
tisíckami zaplnené námestia, túžili po 
slobode, lepšom zajtrajšku, prosperu-
júcej zmene, boli hladní po informá-
ciách, ktorých dnes nám rôzne, nielen 
printové média ponúkajú viac ako dosť.

Ja, vtedy najmladšia z nového ve-
denia mesta, ako podpredsedníčka 
pre školstvo, sociálne veci a zdravot-
níctvo som dostala „zhora“ nápad. 
Tomu hovorím – od Boha. Založím 
mestské noviny, ktoré by informo-
vali Michalovčanov o dianí v meste, 
ktoré by boli o Michalovčanoch, pre 
Michalovčanov. Chýbala informo-
vanosť o činnosti vtedy 60-členného 
zboru poslancov, 12-člennej mest-
skej rady, 5-členného vedenia mesta, 
televízia mesta ešte žiadna nebola. 

Keď som to prvýkrát vyslovi-
la nahlas, iní povedali: „Bartošová 
sa zbláznila, chce mestské noviny.“ 
Neodradilo ma to. Oslovila som 
a  zložila vtedajšiu prvú redakčnú 
radu, ktorej som bola predsedníč-
ka, úväzkového šéfredaktora Tibora 
Hamadeja, riaditeľa MsKS Laca Ma-
jorošiho, dnes už nebohého Jozefa 
Križana, vedúceho odboru školstva 
a  kultúry a  pomáhala Vierka Kla-
ciková z  mestského úradu a  tiež 
sponzori. Po pracovnej dobe, po 
večeroch i do neskorej noci nadšene 
za dva mesiace práce, bez mestských 
peňazí, (iba pri zrušení letáku MsKS 
v rozpočte za cca 3.270 Kčs-dnes cca 
110,-€) s finančnou podporou spon-
zorov Novex, Reštaurácie a Zem-

plínske strojárne, pri 6,5 tisícovom 
náklade a  nulovej remitende, boli  
takmer potajme noviny na svete. 
Prvé číslo Michalovčana som polo-
žila na stôl vtedy predsedovi MsNV 
Milanovi Matejovičovi 10. septem-
bra 1990.  Stálo 1 korunu. Dodatoč-
ne bol tento, už na svete fungujúci 
zámer, schválený aj v mestskej rade.

A žijú dodnes. Z toho sa teším. 
Neraz im hovorím aj moje druhé 
dieťa. Ako to už býva, prešli svojím 
vývojom, zmenami, turbulencia-
mi a  inšpirovali aj vznik ďalších 
i obecných novín i novín súkrom-
níkov. To je dobre. Je sloboda slova, 
prejavu, postoja, názoru. Aspoň tak 
je to v Ústave SR i Listine ľudských 
práv a slobôd. A svedčí o tom dnes 
množstvo médií, nielen printových. 

Spomínam, ako sme vyberali 
„hlavičku“, ktorú navrhoval výtvarník 
a umelec Laco Majoroši, či ako sme 
sa tešili, keď Jožko Križan priniesol 
dobrú správu, že budeme mať aj vlož-
ku do každého dvojtýždenníka – 
program televízie, alebo tiež na sadzu 
prvého čísla  vtedy v Duklianskych 
tlačiarňach na Kmeťovej ulici a zama-
zané špinavé ruky pri úprave písmen 
(vtedy sa každé písmenko vsádzalo) 
pri prvom výtlačku, keď sme boli pri 
tom a čakali na „narodenie“.

O farbách sa takmer nediskutova-
lo, jasné, že naše – žltá a modrá, farba 
tzv. židovských miest ako majú Sob-
rance, Košice, Rimavská Sobota. Pri 
20. výročí som si išla s obavou prečí-
tať úvodník, ktorý som vtedy napísa-
la. Zistila som s potešením, že nič by 
som na ňom nemenila. A to je dobre.

Do ďalších rokov, novej desiatky 
(?) i  tých denných malých krokov 
prajem jeho tvorcom, redakcii aj či-
tateľom, prispievateľom i vydavateľo-
vi všetko dobré. Nech nás viac spája-
jú ako rozdeľujú. To je moje prianie.

zakladateľka a prvá predsedníčka redakčnej rady 

Mgr. Eva Copáková, MBA

predseda redakčnej rady, 1996 – 2006

Janko Ďurovčík 



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

10  

Michalovčan informujeMichalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 
reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Z vystúpenia žiakov ZUŠ  

od piatka 13. novembra počas celého týždňa 
od 14.00 hod. 

Žihadlo 
Nebojte sa urológa

Hostia: MUDr. P. Ondruš a MUDr. J. Makohus
v piatok 13. 11., v pondelok 16. 11. a v stredu 18.11. 

vždy o 18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku 

a na Youtube (Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií 
TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. oslo-
boditeľov 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 Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, JUDr. Simona Pa-

žinková, 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 Boldiš  
a Milena Serenčiová

Ing. Dominik Mesaroš  
a Mgr. Jana Ficeková

Lukáš Kičinka  
a Michaela Baková

Dňa 10. novembra sa dožíva krásnych 75 rokov 
drahý manžel, otec a dedko 

BLAŽEJ BEREŠ
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do 
ďalších rokov želajú manželka Ružena, dcéra Mária, 
synovia Ľubomír a Marek s rodinami. Pripájajú sa 
sestry Magda a Ľudmila. Vrúcne dedka bozkávajú 
vnúčatá Dianka, Tobias, Klaudia a Patrik.

blahoželanie

Pandémia koranavírusu 
výrazne zmenila 
spoločenský život 
všetkých, aj nás, seniorov. 
Spoločenské kontakty sme 
obmedzili na minimum, 
no nevzdávame sa.

Na potulkách Košickým krajom 
sme objavovali to, čo máme nepozna-
né v blízkom okolí. Ticho, pokoj a tu-
ristické trasy so zaujímavou prírodou. 
Využili sme ponuku Košického regió-
nu – Vlakom po Gemeri. Na akcii nás 
sprevádzali akreditovaní inštruktori 
a sprievodcovia. Kurz severskej chôdze 
sme si užili, je to bezpečná, efektív-
na a zábavná cesta k zdokonaľovaniu 
kondície. Vyrazili sme zo stanice Bet-
liar prechádzkovým krokom obcou 
až k luxusnému sídlu E. Andrássyho – 
kaštieľu Betliar, chodníkom historické-
ho parku, kde nie sú iba vzácne druhy 
stromov ale i romantické vodné plochy 
a historické stavby. Zabavili sme sa 
skupinovými cvičeniami na stabilitu 
a koordináciu, jogou, tabatou, všetko 
v duchu severskej chôdze s paličkami.

V iný víkend sme absolvovali ak-
ciu Tri jaskyne za jeden deň. V Slo-
venskom krase sa nachádza až tisícka 
jaskýň a priepastí. Zo stanice Slavec 
po desatich minútach chôdze sme do-
šli do areálu Gombasek. Pri prehliadke 
Gombaseckej jaskyne tiež platia obme-

dzenia, takže ten úžasný liečivý vzduch 
sme filtrovali cez rúško. Dosť náročnou 
značkovou trasou s prudkým stúpaním 
sme došli k druhej jaskyni Silickej ľad-
nici. Je unikátom Slovenského krasu 
a odtiaľ je len kúsok Babská diera, 46 
m dlhá jaskynná priepasť, nálezis-
ko kultového sídla kyjatickej kultúry. 
Deň  sme  zakončili prehliadkou naj-
vzácnejšej pamiatky areálu, gotického 
paulínskeho kláštora a vyhliadkou 
z veže v areáli Gombasek.

V uvoľnenejšom režime sme si do-
priali i relaxačnú týždňovku v Jasnej 
pod Chopkom. Počasie nám prialo, na-
plno sme využili okolité kopce, potoky, 
plesá, slnkom zaliatu krásnu krajinu. 
Okrem kratších turistických chodní-
kov lákal Chopok, Ďumbier, Dereše. 
Na Chopok sme sa vyviezli sedačkovou 
i kabínkovou lanovkou. Urobili sme si 
pár fotiek na skalnom vrchole Chopku 
a odvážne sa vybrali na Ďumbier. Vy-
hliadka bola pastvou pre oči. Prešli sme 
Dereše, zviezli sa lanovkou na Srdiečko. 
Tam pri grogu a rýchlom obede sme 
načerpali energiu, vrátili sa na Chopok 
a z Rotundy si užívali vyhliadky na všet-
ky vrcholy hôr a malebnosť dolín i po-
hľad na majestátne Vysoké Tatry. Deň 
sme zakončili na Vrbickom plese. 

Najlepší spôsob, ako si vyčistiť hla-
vu počas pandémie, je výlet do prírody. 
Pod našimi nohami, pred našimi očami, 
nad našimi hlavami je krása nevídaná.

 Marta Saloňová

Zo života seniorovUž od jari zažívame zvláštny 
čas. Táto realita sa dotýka každého. 
Nie je možné sa z nej vyčleniť, skôr 
je účinné vnímať realitu ako celok. 
Jednotlivec môže k  tomuto celku 
prispieť takou formou, že priloží 
ruku k dielu, aby spomínaný celok 
neutrpel ujmu. Vždy je správnejšie 
dýchať ako jeden tím, než ako jed-
notlivec zaniknúť niekde v dave pl-
nom strachu a neistoty. Inak to ne-
bolo ani počas uplynulých dvoch 
víkendov, keď aj v  našom meste 
prebehlo celoplošné testovanie. 

Do atmosféry núdzového stavu, 
nemých výkrikov strachu prichá-
dzajú zdravotníci, armáda a všetci 
zainteresovaní, aby sa prejavili ako 
súdržný tím, ktorému ide o  ľudí. 
To, že v okamihu prestávate mys-
lieť na seba, nie je plytká samozrej-
mosť. Toto dokáže iba žitá láska, 
ktorá nezostáva na úrovni staticky 
definovanej „čnosti“. Keď sa láska 
stáva uchopiteľnou, vtedy sa zrá-
ža na kolená každá forma strachu 
a klíči nádej. Ďakujeme.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Nie individualizmus

ZEMEPISNÉ HÁDANKY
Aké sú vaše vedomosti o našej planéte? 
Hvezdáreň Michalovce – https://hvezdaren-mi.sk/zemepisne-hadanky/ 

FANTASTICKÝ SVET ROALDA DAHLA
zábavno-poučný test pre deti, Zemplínska knižnica G. Zvonického – www.zkgz.sk

VEDOMOSTI ZO SLOVENSKEJ LITERATÚRY
kvíz nielen pre maturantov, Zemplínska knižnica G. Zvonického – www.zkgz.sk

SÁROVA BYSTRICA V DIGITÁLNOM PRIESTORE
krajská súťaž mladých moderátorov, november 2020, 
Zemplínske osvetové stredisko

MINECRAFT KVÍZ
online kvíz o budovateľskej strategickej hre
Zemplínska knižnica G. Zvonického – www.zkgz.sk

OBRÁZKOVÁ SÚŤAŽ „ČO JE TO?“
online súťaž o obrázkoch z vesmíru, Hvezdáreň Michalovce
www.hvezdaren-mi.sk 

výstavy
V+W NA SCÉNU
Dni českej kultúry 2020, Zemplínska knižnica G. Zvonického



n	13. novembra od 08.40 hod. do 11.50 hod., úseky: Ul. Štefánikova 
č. 34, 36, 38

n	13. novembra od 11.00 hod. do 14.50 hod., úseky: Ul. Štefánikova 
č. 28, 30, 32

n	24. novembra od 08.10 hod. do 15.50 hod., úseky: Ul. Mlynská č. 1, 
11, 13

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 poschodový RD v Strážskom v pôvodnom stave, zacho-

valý, suchý, slnečný, rok výstavby 1975. Plocha pozemku 747 m2, 
garáž, ovocná záhrada. Cena dohodou. Tel.: 0905 346 402. Volať 
po 15.00 hod.

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

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka
Dnes uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec, dedko a pradedko 

ANDREJ BOŽENKO 
vo veku nedožitých 65. rokov

s láskou spomína manželka Klára s rodinou, 
vnúčatami a pravnúčatami

Bienále animácie 
Bratislava – BAB 
je pravidelný 
medzinárodný súťažný 
festival animovaných 
filmov pre deti. 

Koná sa pod záštitou a s finanč-
nou podporou Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky. Organizá-
torom festivalu je Sekretariát BAB 
v  Bibiane, medzinárodnom dome 
umenia pre deti. 

Tohto roku sa konal v čase 
od  5.  do 10. októbra. Pre súčasnú 
pandemickú situáciu sa festival 
uskutočnil online formou na webo-
vých stránkach Bibiany a prostred-
níctvom RTVS. 

Súčasťou festivalu je aj množ-
stvo súťaží pre deti. Bola medzi 
nimi aj súťaž v tvorbe Ceny det-
ského diváka, ktorej sa zúčastnili 

deti z celého Slovenska. Na prvom 
mieste sa umiestnila osemročná 
Ninka Savková, žiačka ZUŠ na Šte-
fánikovej ulici v Michalovciach. 
Ocenenie vyhotovila z keramiky. 
Dala mu podobu filmového pásu, 
do ktorého zasadila kvietky, drobné 
zvieratká a nezabudla ani na  logo 
BAB. Hneď na druhom mieste 
sa  umiestnil desaťročný Tomáš 
Savka, tiež žiak tejto školy. Obidve 
deti sú žiakmi ateliéru pani učiteľky 
Frankovičovej. 

Cena detského diváka sa ude-
ľuje režisérovi filmu na základe 
výsledkov ankety detí, ktoré sa zú-
častnili festivalových predstavení. 
Táto cena bola odovzdaná za film 
Zvláštny zločin čudáka pána Jaya 
(The Peculiar Crime of Oddball 
Mr Jay) od režiséra Bruna Caetana, 
a  tak krásny filmový pás poputuje 
do Lisabonu v Portugalsku.

msch

Ocenenie na BAB 
Bratislava Zamestnanci michalovskej 

nemocnice chceli 
upozorniť na dôležitosť 
prevencie pri rakovine 
prsníka. Zdravotníci 
prišli do práce s ružovými 
ponožkami, ozdobami 
vo vlasoch či v ružovom 
tričku a nasadili si ružové 
rúška. 

Na riaditeľstvách si zase ženy na 
ružovo nalakovali nechty a  muži 
si obliekli ružové viazanky. V sieti 
nemocníc Svet zdravia a  polikli-
ník ProCare, vrátane michalovskej 
nemocnice, vo štvrtok 15. októbra 
oslavovali Medzinárodný deň 
za  zdravé prsia. Chceli takto upo-
zorniť na potrebu prevencie, ktorá 
je pri rakovine prsníka taká dôle-
žitá. 

„Okrem medzinárodného dňa 
15. októbra je navyše celý mesiac ok-
tóber venovaný boju proti rakovine 
prsníka. Najmä v  tomto náročnom 
pandemickom čase je potrebné ho-
voriť aj o  ochoreniach, ktoré ostali 
v tieni koronavírusu, hoci ich závaž-
nosť nie je o  nič menšia. Rozhodli 
sme sa preto pripraviť edukačnú 

kampaň pre našich pacientov, ktorá 
je zameraná na prevenciu ochorení 
prsníkov.“ vysvetľuje generálny ria-
diteľ siete ProCare a  Svet zdravia 
Vladimír Dvorový.

Kampaňou sa sieť snaží pouká-
zať najmä na dôležitosť samodiag-
nostiky a preto sa volá Tri (prsty) 
za zdravé prsia. Prečo trojka? Pri 
samovyšetrení sa používajú brušká 
troch prostredných prstov, vyšetro-
vať sa je potrebné aspoň raz za tri 
mesiace, ideálne tretí deň po men-
štruácii a v troch polohách. Tvára-
mi kampane sa stali tri riaditeľky – 
Simona Frisová, prevádzková riadi-
teľka siete, Andrea Borguľová, HR 
riaditeľka siete, a  Mária Hronská, 
riaditeľka Mammacentra sv.  Agáty 
v Banskej Bystrici. Nechali sa pro-
fesionálne nafotiť v pózach, v kto-
rých sa má žena vyšetriť.

Do kampane Tri za zdravé prsia 
sa zapojilo 17 nemocníc Svet zdra-
via a  12 polikliník ProCare aj dve 
administratívne centrály v  Brati-
slave a  v  Košiciach. Kampaň pod-
porila aj olympijská víťazka Nasťa 
Kuzminová. Ku kampani sieť vy-
tvorila aj webovú stránku veno-
vanú prevencii rakoviny prsníka 
www.mojaprevencia.sk.

Tomáš Král

Nemocnica oslavovala 
v ružových farbách

michalovce_srdce_zemplina



čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

HRAD VINNÉ 
V najstaršom michalovskom Klube slovenských turistov 
Turista tušili, že jeseň pre koronu nebude veľmi naklonená 
ich aktivitám. Rozhodli sa preto októbrový výstup na hrad 
uskutočniť mimo plánu ešte v lete, keď nebola situácia ešte 
taká alarmujúca, no preventívne si už rúška odskúšali. 
Z uskutočneného podujatia prinášame spomienkové 
fotografie. 

Anton Hasák

12 ŠPORT
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Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
21. 11., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 14. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
15. 11., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC´05 B. BYSTRICA
15. 11., 16.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – DVTK MISKOLC
21. 11., 16.00 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
24. 11., 17.30 hod., Tipos Extraliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

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


