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o daniach a poplatkoch

Ocenenie
Čin roka 2019
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druhá časť medailónov

Starajú sa
o naše zdravie
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MUDr. R. Barila, PhD.

Zápis
detí

5

aktuality

do materskej školy

Mesto Michalovce
zabezpečuje

Ako prežívajú obdobie mimoriadnych opatrení obyvatelia Michaloviec?

MÔJ ŽIVOT POČAS
PANDÉMIE
Milí Michalovčania, Slovensko zažíva obdobie, ktoré si budeme pamätať ešte dlho.
Pandémia koronavírusu nás zasiahla, azda všetkých, v mnohých aspektoch. Naše
denné stereotypy sa od polovičky marca výrazne zmenili. Museli sme si zvykať
na nosenie ochranného rúška, na učenie doma, mnohí na prácu z domu, na špeciálny režim nakupovania, na zatvorené prevádzky, na nedostupné služby.

T

ento čas trvá, aj keď dnes už
s malým uvoľnením, a nikto
si netrúfa predpovedať, kedy
sa život vráti do starých koľají. Pre
mnohých táto situácia znamená
obmedzenia a starosti, ale možno
aj nie, vo všetkom negatívnom predsa možno nájsť aj kúsok dobrého.
Ako tento čas vnímate vy? Chceme poznať váš názor, vaše dojmy,
zážitky. Podeľte sa s nami. Chceme
vytvoriť obraz prežívania pandémie
koronavírusu v našom meste. Buďte
spoluautormi našich novín a profilu
na Facebooku či Instagrame.
Anketový formulár nájdete aj na
webovej stránke www.michalovce.sk v časti aktuality, kde môžete
priamo vpísať svoju odpoveď, alebo nám odpovede pošlite na email
marcela.sabovcikova@msumi.sk.
Odpovede môžete spestriť aj fotografiami. Upozorňujeme, že ich
zaslaním nám zároveň dávate súhlas na ich zverejnenie.
Ak nemáte možnosť poslať nám
e-mail, môžete svoje príbehy poslať
aj poštou na adresu novín Michalovčan. Príspevky zverejníme anonymne na webovom portáli mesta,
na mestskom profile Facebooku,
Instagrame a v našich novinách Michalovčan.
Z prvých reakcií a odpovedí
sme sa dozvedeli, že naša čitateľka

NÁKUPY
PRE ODKÁZANÝCH
OBČANOV
Požiadavky na nákup
tovaru možno nahlásiť
v pondelok a v stredu
9.00 – 12.00 hod.
na telefónnych číslach:
056/642 33 39
0905 765 380
Donáška nákupu
prebieha
v utorok a vo štvrtok
8.00 – 12.00 hod.

Odpovedzte na naše anketové otázky:
1. Akými aktivitami ste trávili čas, kým ste boli
doma? Čo osožné ste počas tejto doby urobili
pre seba/pre iných ľudí? Pomohli ste niekomu,
resp. pomohol niekto vám?
2. Čo bolo pre vás počas týchto dní najťažšie?
3. Na čo sa najviac tešíte, keď sa vrátime
do normálneho života?
pracovala z domu, popritom varila,
upratovala, no a keďže je aj mama,
učila sa so synom. Rúška dostupné
neboli, tak vytiahla domáci šijací
stroj a ušila viacero látkových rúšok
pre rodinu aj pre známych. Nakupovala raz do týždňa a nákupný zoznam si premyslela tak, aby na ďalší
nákup mohla ísť znova až o týždeň.
Pretože v obchode nebolo droždie,
poprosila kolegyňu o kvások a postupne sa učí piecť s kváskom, starať sa oňho a má radosť, že sa jej
to úspešne darí. Aby spestrila dlhé
voľné chvíle svojmu akčnému synovi, vymýšľa nenáročné výlety v okolí Michaloviec – na bicykli, pešo
a spolu ako rodina objavujú zákutia,
na ktoré v bežnom živote pozabud-

li. Ochotne pomáha kolegom a rodičom svojich žiakov zvládať vyučovanie cez počítač. Výzvou bolo
zvládnuť rozdeliť pozornosť na tri
časti: práca, dieťa a domácnosť.
Najťažšie bolo pre ňu nájsť spôsob,
ako čo najlepšie a najefektívnejšie vyučovať z domu. Oveľa menej
času si našla na čítanie kníh. Teší sa
na to, keď sa znovu vráti do školy
a bude sa môcť rozprávať so žiakmi
priamo, nie cez obrazovku. Samozrejme, teší sa aj na stretnutia s rodinou, kamarátmi, známymi.
Napíšte nám aj vy váš pohľad
na prežívanie dní počas pandémie.
Tešíme sa na príbehy, ktoré vznikli
v Michalovciach počas koronadoby.
rr

DÔLEŽITÉ
INFOLINKY
Úrad verejného
zdravotníctva SR:
0917 222 682
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Košice:
0918 389 841
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Michalovce:
056 6880 617
Infolinkaň Národného
centra zdravotníckych
informácií:
0800 221 234
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Miestne dane a poplatky Za Jankou Fedorovou
Mesto Michalovce
začína v máji doručovať
rozhodnutia na úhradu
miestnych daní
a poplatkov za komunálny
odpad, dane
z nehnuteľností a dane
za psa.
Rozhodnutia budú do domácností doručovať zamestnanci Mesta, ako správcu týchto daní:
od 7. mája do 31. mája
počas pracovných dní
16.00 – 20.30 hod.,
počas sobôt
14.00 – 20.30 hod.
Zamestnanci doručujúci zásielky budú mať v rámci preventívnych opatrení na tvári ochranné rúško a na rukách rukavice.
Mesto v záujme ochrany všetkých
ľudí prosí každého daňovníka,
aby pri preberaní zásielky mal
takisto na tvári ochranné rúško
a k dispozícii vlastné pero, kto-

rým podpíše prevzatie rozhodnutia. Rozhodnutia môžu preberať
len osoby, ktorým sú určené alebo
iné osoby na základe splnomocnenia. Po prevzatí rozhodnutí má
občan 30 dní na prípadné podanie odvolania, potom ešte ďalších
15 dní na zaplatenie.
V záujme bezproblémového
doručovania rozhodnutí by bolo
vhodné, aby mal každý subjekt
označenú svojím menom nielen
poštovú schránku, ale aj vchodové dvere bytu.
Forma úhrady miestnych daní
a poplatkov:
n internetbanking,
n prevodný príkaz v ktorejkoľvek
banke.
V nevyhnutných prípadoch je
možné zaplatiť aj v pokladni Mestského úradu Michalovce na Nám.
osloboditeľov 30. V takom prípade
upozorňujeme, že je potrebné mať
rozhodnutie so sebou. V záujme
ochrany verejného zdravia chceme
občanov poprosiť, aby uprednostnili bezhotovostnú platbu prostredníctvom internetbankingu.
MsÚ

Zemetrasenie
Obyvatelia Michaloviec aj
blízkych obcí sa 24. apríla
o 1.18 hod. v noci zobudili
na hluk a otrasy. Išlo
o lokálne zemetrasenie.

Epicentrum sa nachádzalo približne 1 km južne od Zemplínskej
šíravy, medzi obcami Zalužice a Lúčky. Hypocentrum bolo určené do
hĺbky približne 16,2 km. Magnitúdo
zemetrasenia, stanovené zo staníc
Národnej siete seizmických staníc
Slovenska, prevádzkovaných Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, má hodnotu 3,4. Do 15.00

hod. (24. apríla) občania zaslali
378 makroseizmických dotazníkov,
z toho 273 z Michaloviec, v ktorých
uviedli pocítené účinky zemetrasenia. Tieto údaje sa nedajú získať inak
ako od respondentov a sú dôležité
pri určení makroseizmickej intenzity, t. j. účinkov zemetrasenia na danom mieste a tiež pri určení plošného rozsahu pocítených účinkov.
Zemetrasenia z tejto ohniskovej
oblasti nie sú zriedkavým fenoménom. Oblasť Vihorlatu a okolie Humenného, Michaloviec a Vranova
nad Topľou patrí medzi seizmicky
aktívne oblasti Slovenska.
UVZ SAV

Termokamera na úrade
Zamestnanci Mestského
úradu Michalovce, ale aj
klienti, si mohli v týchto
dňoch všimnúť, že pri
vstupe do priestorov úradu
ich sníma kamera. Jedná
sa o zriadenie dočasného
meracieho pracoviska
za účelom prevencie
epidémie.

Na ochranu verejného zdravia
na celom svete sa hľadala rýchla,
jednoduchá, bezkontaktná, neagresívna a spoľahlivá metóda na detek-

ciu rozdielov teploty ľudského tela.
Takouto metódou je termografia.
Tepelná kamera dokáže zistiť
teplotu každej osoby iba za jednu
sekundu bezkontaktným meraním
teploty zo vzdialenosti asi jeden
meter. Znižuje sa tým riziko infekcie spôsobenej fyzickým kontaktom. Termografický systém merania teploty vyhodnocuje pomocou
umelej inteligencie prítomnosť
a teplotu tváre osôb, čím efektívne
eliminuje falošné poplachy. Systém
merania teploty obsahuje integrovaný zvukový alarm, ktorý upozorní obsluhu na alarmový stav.
PhDr. Marcel Medviď

Bolo 16. apríla večer,
keď viacerých z nás
zasiahla smutná správa
o náhlom odchode
kolegyne, priateľky, Janky
Fedorovej.

Poznali sme sa dlhšie. Ako
redaktorka a moderátorka často
chodievala natáčať reportáže
z výstavných expozícií, ktoré boli
realizované v galérii Mestského
kultúrneho strediska Michalovce.
Mimoriadne ma vtedy oslovil jej
prístup k tým, ktorí boli jej potencionálnymi partnermi pre rozhovor, v tomto prípade o umení.
Netrvalo dlho, aby z toho vznikol
konštruktívny dialóg. Pamätám
si, koľkí sa jej zverili s pocitom,
že majú trému. Vždy túžila, aby jej
príspevky boli detailné a autentické. Mala schopnosť ľudí upokojiť
a povzbudiť. Neskôr sme sa stali kolegyňami, pracovala v tíme
mestskej Televízie Mistral. Nikdy
nemala problém nadviazať kontakt, bola komunikatívna, kreatívna, vedela klásť otázky, ktoré odrážali jej schopnosť empatie a súcitu
s ľudskou bytosťou. Vážila si každý
vzťah. Povolanie redaktora si totiž
vyžaduje, aby v hlavnej úlohe boli

ľudia. Aj ona sama často prichádzala poprosiť o radu a pomoc.
Ktovie, koľko toho mala v pláne stihnúť, s kým sa ešte chcela na
tejto Zemi stretnúť. Žiaľ, nestane
sa tak! Pán života rozhodol inak!
Povolal si drahú Janku do plnosti
života! Verme, že toto je najhodnotnejšie stretnutie. V jednote
s Bohom niet smrti. Jestvuje iba
plnosť svetla a života. Náš Boh má
iba schopnosť tvoriť a nie ničiť to,
čo s láskou stvoril. Janka neodišla
ďaleko, bude žiť v srdciach tých,
ktorí ju mali radi.
Janka, ďakujeme.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Bulo žeme trašeňe
Jagbač ňič tak čľoveka ňedonuci zadumac še, jak toto, co u prirodoj
še staňe zvlaštne. Ňe ľem zadumac, no i čudovac še. Jak toto ceľatko pred
novima vratami čľovek čumi nad mocnu vodu, šilu vitra až hurikanu, uceka
od mocnoho ohňa. No ňič z toho tak ňeprestraši, jak kec še zatreše žem.
U noci zo štvartka na pjatok me na drahu vibehľi šicki, co me buľi doma
po tim, co daco zhučelo jak ľitadlo a u kredencu ščerčeľi pohare. Ja še prebral
u posceľi na to, že še zo mnu treše posceľ. Doteraz mi ňič take ňezažil, i tak
mi takoj bul na rovnich nohoch a u pižamoj vibehnul von. Za mnu cala
fajta. Ňetrebalo ňikomu ňič hutorec, ľem mladoho Patrika ucišovac od plaču
a rozdumovac, co mu odpovedzec na opitaňe: „Co še stalo?“ „Žeme trašeňe.“
Kec pominulo vimeňaňe sebe informaciji zo sušedami o tim, či to ňebul
dajaki vibuch, či dagdze ňespadla bitovka abo daco inšo, ta me še vraciľi
domu. Razrušereňe tirvalo išče das hodzinu. U televizoru ňič ňehutoreľi, no
na internece me rano našľi potverdzeňe, že to bulo žeme trašeňe. Na ščesce
ňepriňeslo taku šilu, žebi spadla dajaka bitovka, dom abo budova. I tak muh
každi vidzec i uvedomic sebe, že ňijakej prirodnej siloj čľovek ňemože rozkazac i co šicko še može stac. Že na tej našej žemičkoj me ľem cestovateľe bez
cestovnoho ľistka a bez žadnej garanciji. Zato bi me še maľi slušňe spravac
gu maťičkoj žemi a bars ňeviskakovac.
Vaš Mižo z varoša
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AJ FUTBALISTI PRISPELI
SVOJOU TROŠKOU
Epidémia koronavírusu zasiahla
aj šport a futbalisti MFK Zemplín
v tomto čase nemávajú tréningy
tak, ako boli zvyknutí. Nesedia
však nečinne, trénujú podľa
individuálneho tréningového
plánu, no nie len to. Sponzorsky
získané dezinfekčné prostriedky
od spoločnosti St. Nicolaus darovali
Technickým a záhradníckym službám
Michalovce a sami si aj vyskúšali
dezinfikovať nádoby na odpad.
Urobili tak dobrovoľne a považujú
to za prospešné spestrenie voľného
času. Práca im išla odruky
a skonštatovali, že majú dobrý pocit
z toho, že aj oni mohli pomôcť v boji
proti šíreniu koronavírusu.
nč

To najlepšie, čo v meste máme
V predošlom čísle novín
sme priniesli prvú časť
medailónov ocenených
Michalovčanov. Ako sme
spomenuli, slávnostné
odovzdávanie ocenení
sa nekonalo pre opatrenia
v súvislosti s pandémiou.
Udelený titul Čin roka
však oceneným patrí
a v aktuálnom čísle vám
predstavíme zvyšných
päť ocenených v kategórii
jednotlivcov.
Erik Kolesár je pedagóg hudobného odboru ZUŠ, Štefánikova
20. Titul Čin roka mu bol udelený
za úspechy, ktoré žiaci pod jeho vedením získali. Na celoslovenskej súťaži kapiel Strunobranie získali Zlaté pásmo, na celoslovenskej súťaži
hudobných skupín Zemplín POP
2019 strieborné pásmo, 3. miesto

na celoslovenskej súťaži hudobných
skupín Kremnica – Kremnické laso,
Strieborné pásmo na 13. ročníku
celoslovenskej súťaže hudobných

skupín v Novákoch – Novácky talent, prvé a druhé miesto na Medzinárodnej súťaži v hre na sláčikové
nástroje – Sátoraljaújhely, Maďarsko, druhé miesto na 1. ročníku
celoslovenskej súťažnej prehliadky
v hre na sláčikové nástroje v Detve
– Detvianska zlatá struna. Ocenenia získali Kapela Bonn, Timea Fedorišinová a Adam Paľovčík.
Nela Kucáková je žiačkou štvrtého ročníka a ocenenie dostala
za mimoriadne športové výsledky v roku 2019. V atletickej súťaži
Čokotretra (beh na 200 m) vyhrala
najskôr krajské kolo, potom celoslovenské a nakoniec aj medzinárodné v Ostrave. V ostravskom
finále sa dokonca po druhýkrát
stala absolútnou víťazkou vo svojej
kategórii. V roku 2019 už po tretíkrát vyhrala celoslovenské kolo
v atletickom dvojboji Jump fest
v Košiciach (beh a skok do diaľky).
Katarína Ondočíková bola
ocenená za prvé miesto na medzinárodnej súťaži v pole dance, ktorá

sa konala v máji 2019 v Trenčíne.
Vďaka tomuto víťazstvu sa zúčastnila ďalšej súťaže pod záštitou Arnolda Schwarzeneggra v Barcelone.
Peter Ondrík dostal cenu za reprezentáciu školy, mesta Michalovce
i Košického kraja v celoslovenskom
kole Olympiády v ruskom jazyku,
kde získal prvé miesto. Prvenstvo
sa mu podarilo aj v recitačnej súťaži Ruské slovo v kategórii poézia
žiakov druhého stupňa. Na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet
sa umiestnil na druhom mieste.
Zuzana Sekletárová získala
ocenenie za titul laureát I. stupňa na Medzinárodnom súťažnom
festivale Gold Europe – Jarná
symfónia v Prahe v sólovej hre na
akordeóne a za titul laureát v súťažnej prehliadke záujmovo-umeleckej činnosti Srdce ako dar 2019.
Zuzana je žiačkou štvrtého ročníka
druhej časti nižšieho sekundárneho vzdelávania hudobného odboru
v hre na akordeóne.
ms

Nosiť rúško je povinnosť
Nosiť rúško je nariadením
Úradu verejného
zdravotníctva SR
od 21. apríla povinnosť.
Toto nariadenie až do odvolania
zakazuje vychádzať a pohybovať sa
na verejnosti bez toho, aby ste mali
prekrytý nos a ústa. Na tento účel
je ideálne použiť rúško, ale ochranu vám poskytne aj šál, šatka alebo
iný prostriedok, ktorý bráni šíreniu
kvapôčok. Povinnosť neplatí pre
deti do 2 rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického

spektra, pre osoby v uzavretom vozidle, ak sú to osoby žijúce v spoločnej domácnosti, pre vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného
priestoru. Chrániť sa rúškom nemusíte ani pri pobyte v prírode, ak
je vaša vzdialenosť od iných ľudí
minimálne 20 metrov.
Aby nosenie rúška splnilo svoj
účel a nestalo sa zdrojom nákazy,
je potrebné dodržať niekoľko pravidiel. Pred prekrytím horných
dýchacích ciest je potrebné umyť si
ruky mydlom a vodou alebo použiť
dezinfekciu na báze alkoholu. Pri

nasadení rúška je potrebné zakryť
nos, ústa a bradu tak, aby čo najtesnejšie obopínalo tvár a medzi tvárou a rúškom neboli medzery. Počas
nosenia rúška sa nedotýkajte jeho
prednej časti, môže byť kontaminovaná. Ak je rúško vlhké, treba ho
vymeniť za suché. Po jeho zložení si
vždy dôkladne umyte ruky. Jednorazové rúško sa nemá nosiť viackrát,
môže vám skôr uškodiť ako pomôcť.
Po použití ho treba vložiť do igelitového vrecka a vyhodiť do komunálneho odpadu. Textilné rúško po
každom použití vyperte a vyžehlite.
ak

4

Starajú sa o naše zdravie
Predstavujeme vám prednostu onkologického centra v Michalovciach a hlavného lekára odboru onkológia siete
nemocníc a polikliník Svet zdravia & ProCare. Je držiteľom bronzovej medaily Propter merita za zásluhy o budovanie
a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Európskej komisie pre vzdelávanie v onkológii.

MUDr. RADOVAN
BARILA, PhD.

prednosta onkologického
centra, Nemocnica Svet
zdravia Michalovce
Sú onkologickí pacienti z pohľadu ochorenia COVID-19 vo
väčšom ohrození?
Onkologickí pacienti sú často
ľudia staršieho veku a často majú
pridružené ochorenia, nezriedka
sú to aj fajčiari s dlhoročnou anamnézou. Všetky tieto atribúty z nich
robia veľmi rizikových pacientov,
pokiaľ ide o koronavírus. Okrem
toho aj pacienti, ktorí sa liečia
na ochorenie nádorov krvi alebo
lymfy, majú leukémie alebo lymfómy, rovnako pacienti, ktorí sa liečia
na metastatické ochorenia, ktorí sa
liečia cytostatickou alebo biologickou liečbou, sú viac náchylní. Patrí
sem aj skupina pacientov so špecifickými hematologickými nádormi
ako pacienti, ktorí sa liečia na mnohopočetný myelóm so zníženou
hladinou imunoglobulínov. Ďalej
sú to pacienti, ktorí užívajú kortikoidy Dexametazón, Prednison
a podobne. V neposlednom rade
aj pacienti, ktorí dostali cytostatickú liečbu a následne na rôzne dlhé
obdobie u nich poklesne počet alebo hladina bielych krviniek, sú takisto viac náchylní na bakteriálne
ale aj kovidové infekcie.
Ako núdzový stav v zdravotníctve ovplyvnil poskytovanie onkologickej starostlivosti?
Keďže s týmto ochorením v koincidencii s nádorovým ochorením
nie sú nikde vo svete nejaké veľké
skúsenosti, informácie sa len zbierajú. Protinádorová liečba sa považuje za tzv. neodkladnú, čo znamená, že onkologické operácie, ktoré
sú potrebné, prebiehajú v plnom
režime. Ďalej protinádorová internistická systémová liečba, chemoterapia, imunoterapia, hormonálna
liečba, ale aj rádioterapia. Štandardným spôsobom prebiehajú všetky
pooperačné liečby tak, aby sme
predišli alebo znížili návrat ochorenia. Samozrejme, na druhej strane

bolo nutné prijať aj určité obmedzenia a tie sa týkajú tzv. paliatívnej chemoterapie, predovšetkým
u pacientov staršieho veku. Sú to
hlavne cytostatické liečby pacientov, u ktorých neexistuje dôkaz lepšieho prežívania alebo zlepšených
parametrov, a tieto liečby sa podávajú len na úľavu od symptómov.

V takýchto prípadoch uprednostňujeme, ak sa pacienti liečia doma
a symptómy nádorovej choroby
vedia byť účinne potláčané aj v spolupráci s ich obvodnými lekármi
alebo doliečovacími centrami.
Dobrým príkladom je hormonálna
protinádorová liečba, ktorá býva
veľmi často, napríklad, u pacientiek liečených pre nádory prsníka.
Hormonálna liečba je prakticky netoxická, takže v takom prípade poprosíme pacientov, aby si vyzdvihli
svoj liek v lekárni prostredníctvom
elektronického receptu.
Čo sa týka zobrazovacích vyšetrení, ako sú CT, magnetická rezonancia, mamografia a pod., pokračujeme v nich ďalej v prípade,
že potrebujeme diagnostiku choroby alebo si potrebujeme potvrdiť/
vylúčiť nové metastázy, alebo vylúčiť
recidívu choroby. Na druhej strane
obmedzujeme vyšetrenia na kontrolu choroby u pacientov, ktorí sú
klinicky stabilní a vieme ich kontrolovať povedzme pomocou markerov.
Podobne ako vo svete, aj my sme
pristúpili k odďaľovaniu sledovania
pacientov, ktorí skončili protinádorovú liečbu, pokiaľ sa cítia dobre
a sledujeme ich 5 – 6 rokov. Pokiaľ

absolvujú ročnú alebo polročnú
kontrolu, je možné ju oddialiť.
Čo by ste odporučili pacientom, ktorí sa potrebujú objednať
na nové vyšetrenie, prípadne kontrolu?
Onkologická alebo protinádorová liečba sa dnes považuje
za neodkladnú, a tak všetky štandardné procesy, ako je predstavovanie nových pacientov, onkologické
komisie a pod., prebiehajú v normálnom režime. Noví pacienti sú
po komunikácii s ambulanciou objednávaní na protinádorovú liečbu,
ktorá je u nich žiadúca.
Aké opatrenia prijalo onkologické centrum v Michalovciach,
aby sa zamedzilo nakazeniu pacientov a zdravotníkov?
Rešpektujeme a v praxi aplikujeme všetky známe epidemiologické
alebo iné opatrenia. Každý vstupuje
do ambulancie po dezinfekcii rúk,
s ochranným rúškom, dodržiava
v čakárni od ostatných pacientov
primeranú vzdialenosť. Vzhľadom
na to, že onkologickí pacienti patria
do rizikovej skupiny, dávame ešte
väčší pozor ako na iných medicínskych pracoviskách. Platí, že onkologickí pacienti sa prirodzene chránia, keďže majú zníženú imunitu.
Naši pacienti hlavne s cytostatickou
a protinádorovou liečbou vedia,
že sú viac náchylní ako iní pacienti.
Poučujeme ich o tom, že ak by mali
doma nejaké ťažkosti, napríklad neočakávaný výstup teploty, jasný prejav infekcie, predtým nepozorovaný
kašeľ, aby kontaktovali buď naše
pracovisko alebo v im najbližšom
medicínskom zariadení si dali urobiť kontrolný krvný obraz a to hlavne čo sa týka počtu bielych krviniek.
V prípade, že vaši pacienti vykazujú symptómy na COVID-19,
prejdú aj týmto testovaním?
Samozrejme, pacienti by mali
počítať s tým, že táto vec sa u nich
vyrieši ako prvá a až následne pristupujeme k štandardným diagnostickým a liečebným procesom.
Vzhľadom na rizikovosť onkologických pacientov je v prípade potreby
test na COVID-19 prvá vec, ktorá
sa u nich vykoná.

Ako sú onkológovia pripravení na starostlivosť o pacientov,
ktorí sú pozitívni na ochorenie
COVID-19?
V zásade je tento problém nový,
snažil som sa študovať a pozrel som
si skúsenosti veľkých onkologických nemocníc zo severného Talianska, z Číny a Nemecka. Klinická medicínska situácia pacienta so
zhubným nádorom súbežne chorého na COVID-19 nie je úplne štandardizovaná alebo jasná. Mali by
sme postupovať z prípadu na prípad, kedy a aká postupnosť by mala
nastať. Predtým, ako sa pacienti začnú podrobovať systémovej
protinádorovej liečbe, mali by sa
najprv zotaviť a vyliečiť z infekcie
COVID-19. Pripúšťajú sa aj nejaké
výnimky, ak ide o naozaj kurabilné,
chemoterapiou alebo cytostatickou
liečbou vyliečiteľné ochorenia.
Ako bude musieť podľa vás reagovať onkologická liečba na danú
situáciu?
V prvom rade veríme, že situácia
nebude veľmi dramatická, a hlavne
v to, že naši pacienti sú dobre informovaní, ako sa maximálne vyhýbať
možnej infekcii. Verím, že určitú
prácu v tomto prinesú aj silné epidemiologické opatrenia, ktoré sú zavedené v našej nemocnici. Pacienti
sa môžu spoľahnúť, že ich budeme
liečiť a epidemiologické opatrenia sa
zosúladia s protinádorovou liečbou
tak, aby v týchto indikovaných prípadoch, keď naozaj nie je možné čakať na zotavenie z kovidovej infekcie, prebehla protinádorová liečba.
V každom prípade to bude potrebné riešiť z prípadu na prípad a nájsť
správnu mieru rizika a benefitu.
Čo by ste odporučili onkologickým pacientom počas tejto
epidémie?
Určite by onkologickí pacienti
mali ešte vo väčšej miere dodržiavať
epidemiologické a hygienické opatrenia, ktoré všetci poznáme. Hygiena, dezinfekcia rúk, nosiť rúško, nenavštevovať aktivity, kde sa stretáva
veľa ľudí, a, samozrejme, ak majú
príznaky možného ochorenia, mali
by o tom čím skôr informovať svojho lekára.
rr

michalovce_srdce_zemplina

5

KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
MÔJ LITERÁRNY OBĽÚBENEC
tvorivá súťaž, uzávierka 15. mája, ZKGZ
FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA
výtvarné stvárnenie krás regiónu, súťaž pre deti základných škôl
uzávierka 15. mája, ZOS
ASTRONÓMIA NA DIAĽKU
Lyridy 2020 a ako ich doma pozorovať
videoprednáška, www.hvezdaren-mi.sk
MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK A HISTORICKÝCH SÍDEL
cyklus online prednášok, 20. – 30. apríl, Facebook – Zemplínske múzeum

Poklady našej krojovne
Snáď len málokto vie,
že v čase pred zdobenými
krojmi, ktoré poznáme
a vídame v dnešnej
dobe pri rôznych
slávnostiach či folklórnych
vystúpeniach, tvorili kroj
pôvodne dva – tri kusy
jednoduchého odevu.
Ľudia si oblečenie zhotovovali sami doma čo najjednoduchšie.
Šetrili si tak nielen čas, ktorý mohli
využiť na prácu na poli, ale šetrili
aj materiálom. V tej dobe bol veľmi
vzácny. Hlavným materiálom bolo
domáce ľanové či konopné plátno,
pri zimnom oblečení súkno z ovčej
vlny. Obvyklý odev pre mužov tvo-

rila košeľa a nohavice. Pre ženy to
bola košeľa a sukňa bez výrazných
ozdobných prvkov, ktoré môžeme
vídavať dnes.
Oblečenie sa začalo odlišovať
v priebehu 18. storočia, kedy na to
vznikli vhodné podmienky v našich
končinách. V dnešnej dobe sa kroj
nosí len pri folklórnych vystúpeniach súborov, alebo ho nosí staršia
generácia v dedinách. Aj keď v modernom svete sa kroje bežne nenosia, stále existujú muži a ženy, ktorí
si ctia tradície svojich predkov.
Folklórny súbor Zemplín sa
v tomto neľahkom období rozhodol čo-to odhaliť a ukázať „poklady z našej krojovne“, ktoré môžete
s nami sledovať na sociálnych sieťach.
Mgr. Patricia Buxarová

Deň Zeme netradične
Žiaci zo Základnej školy
Teodora Jozefa Moussona
v Michalovciach ani
v tomto náročnom, a pre
nich určite netradičnom,
vyučovacom režime
nezabudli, že ich škola je už
niekoľko rokov držiteľkou
medzinárodného titulu
Zelená škola.

Pri príležitosti Dňa Zeme počas celého týždňa realizovali rôzne
aktivity vo svojich rodinách a blízkom okolí. Počas prechádzok v prírode vyzbierali množstvo odpadu,
doma nepoužívali výťah ale chodili
po schodoch pešo, aspoň na jeden
deň v týždni sa vzdali svojich mobilných telefónov. Triedili odpad,

starali sa o zeleň, šetrili vodou
a energiou. Pri nákupoch ich rodičia používali ekologické nákupné
tašky, v domácnosti uprednostnili ekologické čistiace prostriedky,
na presun požili namiesto auta bicykel, alebo išli pešo.
O dobrých skutkoch žiakov
svedčí množstvo fotografií, ktorými sa pochválili. Sme hrdí
na našich žiakov a rodičov, že ani
v tomto ťažkom období nezabúdajú na planétu Zem. Teší nás,
že niekoľkoročné spoločné úsilie
vychovávať deti k trvalo udržateľnému životu má zmysel. Najkrajšie
je na tom, že to robia automaticky,
pravidelne a berú to ako samozrejmú súčasť svojho života. Všetkým,
ktorí sa do tohto týždňa zapojili,
ďakujeme.
Mgr. Lenka Paľová

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Výstavy
MATÚŠ MAŤÁTKO
VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ DETSKÝCH KNÍH
virtuálna prehliadka, YouTube – Zemplínska knižnica G. Zvonického
v Michalovciach
MARIANNA CHVASTOVÁ – MOJE FOTOGRAFIE
videoprojekcia zbierky fotografií, Facebook – Zemplínske osvetové
stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK
JÁN HLAVÁČ – PORTRÉTY
virtuálna prehliadka kresieb
Facebook – Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne
zariadenie KSK

Zápis do materskej
školy
V súvislosti s opatreniami
proti šíreniu ochorenia
COVID-19 sa zápis
do materských škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta
Michalovce na školský
rok 2020/2021 uskutoční
v termíne od 30. apríla
do 13. mája 2020.
Žiadosť pošle rodič elektronickou formou na emailovú adresu
materskej školy, do ktorej chce dieťa zapísať. Dieťa prijíma riaditeľka
materskej školy na základe písomnej
žiadosti rodiča bez prítomnosti die-

ťaťa. Potvrdenie od lekára sa pri zápise nevyžaduje, rodičia ho doložia pri
nástupe dieťaťa do materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole sa prijíma dieťa
spravidla od troch do šiestich rokov
veku. Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do
naplnenia kapacity materskej školy.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu odporúčame rodičom pre
bližšie informácie ohľadom času
a miesta konania zápisu kontaktovať jednotlivé materské školy telefonicky, emailom.
MsÚ

MATERSKÉ ŠKOLY

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
MŠ, Fr. Kráľa 78 – 02.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, Školská 5 – 04.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, J. A. Komenského 2 – 09.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, Masarykova 30 – 11.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, Okružná 19 – 13.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, Leningradská 1 – 18.ms.michalovce@gmail.com
MŠ, S. H. Vajanského 5 – msshvajan@azet.sk
MŠ, J. Švermu 8 – 22.ms.michalovce@gmail.com
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Táňa Denciová
Tomáš Čižmár
Tomáš Falis
Richard Rovňák
Michael Poljakovič

blaho ž e l a n i e
Dňa 27. apríla oslávila okrúhle jubileum
70 rokov

TERÉZIA GARANIČOVÁ

Milá mamka, babka, zo srdca Ti prajeme veľa
zdravia, lásku a Božie požehnanie do ďalších
rokov Tvojho života. Za všetkých babku vrúcne
bozkávajú manžel Ján a Kubko s Kukom.

Seniorky upratovali
Deň Zeme sa na celom svete
oslavuje 22. apríla. Jeho vznik
sa datuje od roku 1970 a tohto
roku si pripomíname 50. výročie
jeho vyhlásenia.
Mysliac na tento sviatok
Zeme sa zopár členiek Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov
Michalovce a Olympijského klubu Michalovce počas cyklistickej
vychádzky zastavilo v lesoparku
Biela hora pri pamätníku padlých
v druhej svetovej vojne. V okolí pietneho miesta vyzbierali 40
vriec napadaného suchého lístia,
konárov i žaluďov. Tieto vysypali

ďalej v lese. Vyslobodili tavoľníky v kameninových kvetináčoch
od buriny, nerozložiteľné odpadky, ktoré ničia prírodu a životné
prostredie, vyniesli do kontajnera na komunálny odpad.
V dnešnej technicky vyspelej
dobe ochrana prírody a zveľaďovanie životného prostredia je
dobrá a nevyhnutná vec. Uprataním prírodného priestoru od nečistôt seniorky v rúškach a rukaviciach urobili dobrý skutok
nielen pre seba, ale hlavne pre
zdravie našej zelenej zóny.
Anna Peterčíková

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu počas celého týždňa

Prednáška

Téma: Rekonštrukcia kaštieľa

prednáša Tibor Tabak,
projektový manažér Zemplínskeho múzea – premiéra
a

Zostrih rozhovorov s hercami a moderátormi z Michaloviec:
Luciou Lapišákovou, Milanom Zimnýkovalom
a Petrom Čižmárom

repríza z roku 2016
uvidíte v piatok 1. mája, v pondelok 4. mája a v stredu 6. mája vždy o 18.00 hod.

Záznam

Divadlo pri fontáne
Žimne vre

repríza predstavenia z roku 2017
od piatka 1. mája počas celého týždňa vždy o 14.00 hod.
Sledujte nás v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku
a na Youtube (Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN
a TV SENIOR. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Koronavírus
a jeho následky
Pandémia ako najvyšší
stupeň celosvetovej infekcie
sa stala každodennou
prítomnosťou. Musíme
s ňou koexistovať, bojovať
proti nej všetkými
dostupnými medicínskymi
prostriedkami. Neprišla
sama od seba, bola
vyvolaná činnosťou
súčasnej civilizácie. Vedome
či nevedome zmutovaným
prirodzeným vírusom.
Toto je ďalší z negatívnych následkov nekontrolovanej ľudskej činnosti. Vedome konáme proti prírode
a za neodpustiteľné chyby musíme
znášať následky. Prírodné zákonitosti
sú objektívnou skutočnosťou, nemožno ich meniť, iba žiť s nimi v súlade
s vyšším stupňom ich poznania. Tu
sa plne prejavil zákon kauzality pojednávajúci o príčinách a následkoch,
ktoré v súčasnosti v negatívnej forme
plne prežívame.
Paradoxne, následky pandémie
majú aj kladné následky a pri týchto
sa chcem pozastaviť. Práve na prírode
badáme zmeny, ktoré vyplývajú zo zníženia priemyselnej činnosti. Znížila sa
intenzita výrubu lesov pre zníženie odbytu drevnej hmoty. Badateľne poklesla premávka motorových vozidiel, letecká preprava. Pozitívnym dôsledkom
je obrovské zníženie emisií do ovzdušia. Toto pozorujú environmentalisti,

ochranári a uvedomelá časť spoločnosti volajúca po účinných ozdravných
zásahoch do životného prostredia. Na
dokreslenie predstáv uveďme údaje
a nepriaznivé fakty zo súčasných poznatkov. Ľudstvo za rok vyprodukuje
do atmosféry 38 miliárd ton škodlivín, najviac CO2. Podľa expertov
ubudne každý deň 27 ha ornej pôdy
v ČR. Nahradia ju stavby, komunikácie
a nezatrávnené plochy. V dobe bežnej
prevádzky aeroliniek v SR náš vzdušný
priestor doteraz križovalo v priemere
700 lietadiel a požiadavky na veľkokapacitnú prepravu sa ďalej stupňujú.
Priemerné lietadlo natankuje 27 tisíc
litrov leteckého benzínu. Najvyťaženejšie letiská prijímajú alebo štartujú
lietadlá za menej ako každých 5 minút.
Pľúca našej planéty strácajú denne niekoľko kilometrov štvorcových pralesa,
a tým aj zelene. Spomenúť môžeme
priemysel, poľnohospodárstvo, a tak
by sme mohli vyratúvať ďalej. Dôsledky pri stúpaní priemernej teploty, abnormálnych meteorologických javov
sú toho dôkazom.
Preto urobme aj to málo, čo môže
drobný jedinec či spoločenstvo urobiť
pre seba, pre prírodu. Na tomto mieste chcem pochváliť viditeľný posun
pri výsadbe nových prírastkov stromčekov v meste. Ďakujeme za dobrú
snahu a sme úprimne radi, že sme
svojou trochou k tomu mohli dopomôcť. Veď aj záhradkári v osadách
zazeleňujú svoje pozemky, vysádzajú
a prispievajú k spoločenskému dobru
a zušľachťovaniu prostredia.
Ing. Pavol Tocik

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne
byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30.04.2020 do 15.05.2020.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb Podl. plocha
------------------------------------------------------------------------------------------19 Obrancov mieru 4 1. poschodie malometrážne byty garzónka 28,19 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie získate na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk
alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach, kancelária č. 190
– Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sabovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@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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Pre žiadateľov o dávky
a príspevky
V snahe pomôcť občanom
pripravil Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
informáciu, ako v krízovom
režime podávať žiadosti
o štátne sociálne dávky,
pomoc v hmotnej núdzi,
či náhradné výživné.
Podanie žiadosti je možné uskutočniť osobne alebo bezkontaktne.
V záujme verejného zdravia úrad
odporúča prednostne využiť bezkontaktný spôsob podania žiadosti.
Ten je možné realizovať poštovou
prepravou na korešpondenčnú adresu úradu, elektronickou cestou
cez www.slovensko.sk, alebo e-mailom na e-mailovú adresu úradu.
Postup pri podaní žiadosti
e-mailom:
n občan si stiahne tlačivo žiadosti
na poskytnutie pomoci v hmotnej
núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky na webovej stránke ústredia a príslušnú žiadosť si vyplní,
n na www.upsvr.gov.sk je zobrazená
mapa Slovenska a klikom na úrad,
kde má občan trvalý pobyt, sa občan dostane na webovú stránku príslušného úradu,

n po rozkliknutí webovej stránky
konkrétneho úradu sa v ľavej modrej
časti nachádza položka „Kontakty“,
v tejto časti webovej stránky nájdete
e-mailový a telefonický kontakt na
recepciu úradu ako aj na jednotlivých zamestnancov úradu, s ktorými
môžete konzultovať prípravu žiadosti a rozsah predložených dokladov,
n občan na úrad e-mailom spolu
s príslušnou žiadosťou (o pomoc
v hmotnej núdzi, náhradné výživné,
štátne sociálne dávky) zasiela aj príslušné doklady, zvyčajne sú uvedené
na poslednej strane žiadosti,
n za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti emailom,
n zamestnanec úradu skontroluje
doručenú žiadosť a v prípade potreby občana kontaktuje telefonicky alebo e-mailom,
n v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na
úradoch môže nastať situácia, že váš
e-mail nebude úspešne doručený.
Upozorňujeme, že maximálna
veľkosť e-mailu spolu s prílohami je
15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte
si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte úrad telefonicky.
ÚPSVaR

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
Ul. Štefánikova č. 20 v Michalovciach (budova ZUŠ).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 18. mája 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Aj komunita sluchovo postihnutých POĎAKOVANIE
V MENE
je doma
STARŠÍCH
Všetci sme doma pre zlý
vírus, ktorý sa šíri všade.
Je to pre nás veľmi ťažké.
Stretnutia a aktivity
sluchovo postihnutých boli
vždy neobmedzené a pre
nás veľa znamenajú.

V tomto roku slávime 20. výročie
pôsobenia Slovenskej únie sluchovo
postihnutých v meste Michalovce
a veľmi sme sa na to tešili. Tešila
sa aj tanečná skupina Zemplindance, ktorá oslavuje svoje 10. výročie
a Folklórna skupina Mihaľovčan,
ktorá tiež v tomto roku slávi desať
rokov svojho pôsobenia. Naše aktivity sa zastavili. Snažíme sa aspoň
vo svojom domácom prostredí tvoriť, čo sme sa naučili, spievať a tancovať so svojimi rodinnými prísluš-

Všetci sme si už zvykli
na neodmysliteľnú
súčasť našich oblečení
v posledných týždňoch.

níkmi, aby sme sa nenudili. Aspoň
takouto cestou chceme všetkých
pozdraviť a zaželať si hlavne zdravie.
Určite príde čas aj na našu spoločnú
oslavu, len musíme vydržať.
V tomto ťažkom období sa snažíme pomáhať našim členom – seniorom s nákupmi a zabezpečením
ochranných pomôcok. Tiež im po-

dávame bližšie informácie o dianí,
lebo sa k nim dostávajú skreslené
informácie. Nie všetci ovládame
posunkový jazyk a počas televíznych prenosov sa používajú rúška,
čo nám sťažuje odzeranie. Veríme,
že sa situácia už čoskoro zlepší
a my sa v zdraví stretneme.
Valéria Mitrová

Chodíme v rúškach a na ulici sa
spoznávame podľa očí, chôdze. Niektorí majú aj nápadité vlastnoručne
vyhotovené zdravotné doplnky.
Častým nosením sa už opotrebúvajú. Aj preto sa mnohí dôchodcovia
potešili, keď si v poštovej schránke
našli špeciálny darček.
Mesto Michalovce a pätnásť pracovníčok predškolského zariadenia
Detské jasle Michalovce sa postarali
o príjemné prekvapenie. Pre 6000
seniorov nachystali rúška a ponúkajú možnosť po telefonickom kontakte na priloženom čísle urobiť seniorom nákupy. Vážime si, že na nás
myslíte a osobne zabezpečujete
doručenie tejto nezvyčajnej pošty
na konkrétne adresy. Proti stresu sa
dá bojovať aj príjemnými pocitmi.
Ďakujeme a veľa zdravia všetkým
obyvateľom nášho mesta.
Jela Timková

