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V našom meste pribudli dve nové nabíjacie stanice pre elektromobily

ZELENÁ SIEŤ 

V MICHALOVCIACH

Cieľom projektu je vytvorenie 
siete bezplatného nabíjania 
elektrických vozidiel, roz-

voj infraštruktúry miest na zelenej 
ceste, motivácia a  inšpirácia ľudí, 
firiem na využívanie environmen-
tálne udržateľnej elektrickej dopra-
vy na prepravu tovaru, cestovanie, 
návštevy turistických zaujímavých 
miest a atrakcií.  

Vďaka projektu už boli v Micha-
lovciach nainštalované dve nabíja-
cie dvoj-stanice, a to na Štefániko-
vej ulici, neďaleko pošty, a na Ulici 
Sama Chalupku. Obyvatelia a náv-
števníci si môžu nabiť svoje elektro 
automobily prostredníctvom pla-
tobnej platformy Plugsurfing, ktorá 
má vyše 150 000 nabíjacích bodov 
po celej Európe. Vlastníci takýchto 
áut, ktorí budú chcieť užívať stanice 
pravidelne, môžu požiadať správcu 
staníc – technické a  záhradnícke 
služby o RFID kartu, čím sa úhra-
dy za nabíjanie zjednodušia. Cena 
za 1 kW nabitia pokrýva len nutné 
náklady za energiu a  pripojenie. 
V projekte vznikne ďalších 17 nabí-
jacích staníc v prihraničných oblas-
tiach spomínaných krajín. 

Projekt pomôže zorganizovať 
náučné semináre pre odbornú verej-
nosť v mestách zúčastnených krajín, 
umožní realizáciu medzinárodnej 
elektroautomobilovej „rallye“ v cel-

kovej dĺžke 1200 km cez Ukrajinu, 
Rumunsko, Maďarsko a  Slovensko. 
Štart aj cieľ propagačnej rallye bude 
v ukrajinskom meste Ivano-Franki-
vsk, účastníci sa zastavia aj v Micha-
lovciach. 

Projekt chce prispieť k rastu poč-
tu elektrických vozidiel, k ekologic-
kej a udržateľnej doprave v Európe, 
chce meniť povedomie ľudí, ich eko-
logický prístup k osobnej mobilite.
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Mesto Michalovce uspelo v programe cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020 Hungary 
– Slovakia – Romania – Ukraine projektom Through Art we Ruin Borders / Umením 
búrame hranice. Jeho cieľom je vytvorenie galérie a turistického informačného centra 
rekonštrukciou budovy Zlatý býk. Mesto je však v tomto programe partnerom aj ďal-
šieho úspešného projektu s názvom Cross-border green transport network. V roku 
2020 sa vytvorí „zelená sieť“ elektronabíjacích staníc a Michalovce sú už jej súčasťou.
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V týchto dňoch 
sa v Zemplínskom 
múzeu v Michalovciach 
ukončuje realizácia 
projektu s názvom 
Zabezpečenie úložného 
systému a dovybavenie 
archeologického 
depozitára v Zemplínskom 
múzeu v Michalovciach. 

Projekt bol zameraný na za-
bezpečenie ochrany a bezpečnosti 
zbierkového fondu archeológie 
v  múzeu, ktorý v súčasnosti pred-
stavuje takmer 50 000 jednotiek 
z približne 75 tisícového zbierkové-
ho fondu múzea. Jeho hlavným cie-
ľom bolo vytvorenie samostatného 
archeologického depozitára s kapa-
citne postačujúcim úložným systé-
mom, jeho ďalšie vybavenie a oba-
lový materiál. Projekt bolo možné 
uskutočniť vďaka finančnej podpo-
re 15 000 eur z Fondu na podporu 
umenia a  spoluúčasti z  vlastných 
prostriedkov a prostriedkov Košic-

kého samosprávneho kraja, pričom 
celkové náklady naň boli 19 000 
eur. 

Zemplínske múzeum v  Micha-
lovciach takto výrazne vylepšilo 
podmienky, v  ktorých ako správ-
ca predmetov kultúrnej hodnoty 
zo  Zemplína uchováva archeo-
logické nálezy z  rozsiahleho ča-
sového úseku od doby kamennej 
po  novovek. Realizáciou projektu 
sa významne prispelo k zabezpeče-
niu odbornej ochrany zbierkových 
predmetov – archeologických nále-
zov, čo je náplňou jednej z hlavných 
úloh múzea podľa ustanovení Záko-
na o múzeách a galériách a ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty. Bude 
to mať dlhodobý význam pre vedec-
kú obec i laickú verejnosť.   

Mgr. Marián Čurný, PhD.
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pobačeňe Miža z varoša

Veľo raz mi vidzel svojoho vnuka Patrika radovac še. Pri veľo hračkoch 
še cešil, no ľem u tim čaše, kec jich dostal. Už druhi dzeň to bulo, jak kebi 
jich mal od narodzeňa. No najvecej mi ho vidzel radovac še, kec dzedo daco 
majstroval a vun chcel tiš. Pritim bulo jedno, či trebalo isc na drabinu abo 
riľovac. Zatlukac kľiňec zoz dojs veľkim mlatkom mušelo buc. Radojsc ňeo-
pisateľna. Že to bulo oznamovane každomu, koho štretnul, bulo i na druhi 
dzeň. 

No jak mal isc perši raz do školi, ňebulo to ňič radostne. Ňeplakal i dzeda  
vžal za ruku, ľem aňi radojsc aňi pocešeňe pri tim ňebulo. Už odvtedi kuščok 
virosnul. I uči še calkom dobre, no kec večar čul u radijove, že od peršoho 
juna idu do školi, ta še začal radovac, jak kebi dostal daco vimodľene. Pi-
tam še ho: „Z čoho še tak cešiš?“ Kuščok še zaražil, aľe veckaľ z ňoho višlo: 
„Na šicko, na spolužjakov, učiteľov, no i na učeňe. I kec mi še učil i doma, 
škola je škola.“ Mušel mi mu totu radojsc  dakus pohubic. „Tota škola budze 
inakša, jak doteraz. Budze vas meňej u trjedze, ňe cala trjeda. Hodzini budu 
kratše. Dachtore predmeti še učic ňebudu.“ Sluchal me, no zakončil: „I tak 
še do školi cešim.“ 

Ozdaľ z ňoho virošňe dobri i slušni čľovek.
Vaš Mižo z varoša 

Dzecinska radojsc

Koronavírus zasiahol 
výrazným spôsobom 
do našich životov. 
Pre Michalovský domov 
seniorov bolo a stále 
je toto obdobie náročné. 
Preto nás nesmierne teší, 
že sú medzi nami ľudia 
so silným sociálnym 
cítením, ktorým 
problémy seniorov nie sú 
ľahostajné a majú snahu 
im nezištne pomôcť. 
Radi by sme vyslovili 
veľké ďakujem všetkým, 
ktorí nám prejavili svoju 
priazeň nielen slovami, 
ale aj konkrétnymi činmi. 

Svojimi cennými radami a  in-
formáciami v čase koronakrízy 
nám pomohla Asociácia odbor-
ných pracovníkov sociálnych slu-
žieb, zastúpená prezidentkou PhDr. 
Máriou Kovaľovou, PhD., MHA 
a tiež Asociácia poskytovateľov so-

ciálnych služieb SR. Firma Medirex 
a nadácia J&T sa postarali o testo-
vanie našich zamestnancov. Inicia-
tíva Kto pomôže Slovensku a  tiež 
firma Domspráv pre nás zabezpeči-
li ochranné a dezinfekčné pomôc-
ky. Firma Unomedical poskytla 
vecné dary. Finančným príspev-
kom pomohli Nadácia Tatra Banky 
a Mgr. Marek Majoroš. O potravi-
novú výpomoc sa postarala PhDr. 
Viera Šebeková, PhD. Organizácia 
Červený nos prostredníctvom tele-
mostu predviedla svoju klauniádu, 
dobrovoľníci z projektu Hodina se-
niorom sa postarali o priamu inte-
rakciu prostredníctvom telefonic-
kého kontaktu. Spoločnosť Slovak 
Telekom poskytla bezplatný prená-
jom tabletu na sprostredkovanie vi-
deo hovorov našich klientov s prí-
buznými. Syráreň BEL podporila 
našich zamestnancov prostredníc-
tvom svojich výrobkov.

Srdečne ďakujeme organizá-
ciám, aj súkromným osobám za 
pomoc a dobročinnosť v týchto ná-
ročných chvíľach. Vážime si ich ako 
ľudí s veľkým srdcom.

PhDr. Zlatuša Popaďáková

Vďační seniori 

Nový archeologický 
depozitár v múzeu

Kultúrno-spoločenské 
podujatie Deň rodiny 2020 
sa malo konať 22. mája 
na michalovskom námestí. 
Nestalo sa tak a tento rok 
ho každá rodina prežívala 
vo svojich domovoch.

Pri príležitosti medzinárodné-
ho Dňa rodiny, ktorý sa z rozhod-
nutia OSN každoročne pripomína 
15.  mája, pripravilo Fórum kres-
ťanských inštitúcií výzvu najvyšším 
predstaviteľom nášho štátu. Jej hlav-
nou myšlienkou je poukázať na  to, 
že nedeľa má patriť predovšetkým ro-

dine. Vo výzve žiadame, aby kompe-
tentní vyvinuli všetko úsilie na presa-
denie voľnej nedele pre čo najviac ro-
dín. Aby ľudia, ktorých práca počas 
nedele nie je nevyhnutná, nemuseli 
pracovať ani po koronakríze.

Podporme túto výzvu, aby voľná 
nedeľa bola Dňom rodiny, kedy sa 
rodina môže podeliť so svojimi ra-
dosťami aj bolesťami, a tak budú jej 
členovia schopní prekonávať rôzne 
životné prekážky. Rodina je školou 
ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájom-
nej láske, úcte a službe slabším. Ro-
dina je nenahraditeľná, podporme 
preto voľnú nedeľu.

Klub kresťanských pedagógov

Rodina a voľná nedeľa

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov  

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory, 
nachádzajúce sa na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach.

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnopráv-
nej lehote, 15. jún 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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V spolupráci s Mestom Michalovce firma Syráreň 
Bel Slovensko odovzdala 25. mája balíčky 
svojich výrobkov. Firma sa rozhodla takouto 
cestou nezištne podporiť a poďakovať všetkým, 
ktorí sa počas pandémie stali najviac ohrozenou 
skupinou. 

Balíčky tavených syrov odovzdali Martin Buršák, riaditeľ 
závodu, a  Jozef Sokologorský, viceprimátor Mesta Michalovce. 
Spoločne navštívili zariadenie Michalovského domova seniorov, 
kde potravinovú výpomoc odovzdali najzraniteľnejšej skupine 
našej spoločnosti, seniorom. Pomoc putovala aj na pracovisko 
Mestskej polície Michalovce ako poďakovanie jej príslušníkom, 
ktorí dohliadali na bezpečnosť a dodržiavanie všetkých opatre-
ní na zabránenie šírenia nákazy. Darcovia nezabudli ani na Slo-
venský Červený kríž, územný spolok Michalovce a michalovské 
mestské jasle, ktorí boli nápomocní pri potrebnej dobrovoľníckej 
činnosti.
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Podpora a poďakovanie

Po deviatich týždňoch sa 1. júna 
na Slovensku opäť otvoria škôlky 
a prvých päť ročníkov základných 
škôl. Škola bude dobrovoľná, 
rodičia teda budú môcť aj naďalej 
ostať s deťmi doma. Pre žiakov 
šiesteho až deviateho ročníka 
základných škôl bude vzdelávanie 
prebiehať aj naďalej dištančnou 
formou. 

Žiaci, ktorí v júni nastúpia do školy, budú mu-
sieť dodržať niekoľko podmienok. Do škôl by rodi-
čia s deťmi mali ráno prichádzať postupne, podľa 
dopredu stanoveného harmonogramu, o  ktorom 
rozhodne škola. Pri vchode do budovy školy žiak 
alebo rodič odovzdá čestné prehlásenie o  bezin-
fekčnosti dieťaťa. Žiaci nemôžu mať zvýšenú teles-
nú teplotu a musia byť zdraví. Do budovy vchádza-
jú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. V jednej 
triede môže byť maximálne 20 žiakov. Pravidelne 
a dôkladne si musia všetci umývať ruky. Textilné 
uteráky je zakázané používať, odporúča sa použiť 
jednorazové papierové obrúsky. Vo vnútorných 

priestoroch školy, okrem svojej triedy, žiak musí 
stále nosiť rúško a musí mať so sebou ešte jedno 
náhradné. Pedagogickým zamestnancom je odpo-
rúčané rúško alebo ochranný štít, nepedagogickí 
zamestnanci musia rúško nosiť povinne.

Priestory školy sa majú pravidelne, intenzív-
ne a krátko vetrať. Dezinfekcia dotykových plôch 
a predmetov sa má vykonávať minimálne dvakrát 
denne, podlahy majú byť dezinfikované namokro 
taktiež dvakrát denne. Deti sa v školách budú môcť 
aj stravovať. Vydávanie obedov v jedálni musí škola 
zabezpečiť tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešali.

MŠVVaŠ

Podmienky návratu do školských lavíc

Postupne sme vám 
v novinách priniesli 
medailóny ôsmich 
jednotlivcov a prvú 
polovicu kolektívov, ktoré 
získali titul Čin roka 
2019. V aktuálnom čísle 
predstavujeme posledných 
sedem ocenených 
kolektívov.

Trieda IX. B, ZŠ T. J. Mousso-
na, Michalovce bola ocenená za 
získané výsledky v súťaži Supertrie-
da. V roku 2019 sa stali absolútnym 
víťazom súťaže. Žiaci tejto triedy 
sa počas ich deväťročnej školskej 
dochádzky šesťkrát prebojovali 
do celoslovenského finále, kde dva-
krát získali cenu poroty, štyrikrát 
sa umiestnili na 1. mieste, pričom 
dvakrát sa zároveň stali absolútny-
mi víťazmi súťaže. 

Spoločnosť Unomedical, s.r.o. 
Michalovce bola ocenená za fi-
nančný dar pre päť subjektov po-
skytujúcich služby pre zdravotne 
postihnuté deti v  celkovej výške 
43 600 eur. Finančná podpora bola 

poskytnutá pre Materskú školu na 
Vajanského ulici, pre Základnú 
školu na Švermovej ulici, pre Spo-
jenú školu internátnu na Školskej 
ulici, ďalej pre Centrum pre deti 
a  rodinu, Veľké Kapušany a  Cen-
trum pre deti a  rodinu, Remetské 
Hámre v rovnakej čiastke po 8 072 
eur. Každý zo subjektov už má vy-
pracovaný projekt, ktorý pomô-
že deťom a  mladým ľuďom viesť 
zdravší život, podporí ich vzťah 
k  športu, zdravej výžive a  pomô-
že tak predísť chronickým stavom 
a chorobám. 

Základná škola, Moskovská 1, 
Michalovce bola ocenená za  zor-
ganizovanie benefičnej akcie Mi-
kulášsky dobrý skutok. Cieľom 
podujatia bolo pomôcť ich býva-
lému žiakovi Gabrielovi Rošákovi, 
ktorý po vážnej autonehode ostal 
pripútaný na invalidný vozík a jeho 
rehabilitácia je účinná, no finančne 
náročná. Mikulášsky dobrý skutok 
podporil rehabilitačnú liečbu cel-
kovou vyzbieranou sumou vo výš-
ke 4 811 eur. 

Základná škola, Školská 2, Mi-
chalovce bola ocenená za získanie 
titulu Škola roka v celoštátnej súťa-

ži aktivity škôl v Slovenskej repub-
like v  školskom roku 2018/2019  
v kategórii škôl do 300 žiakov. Žiaci 
boli úspešnými riešiteľmi veľké-
ho olympijského kvízu a  súčasne 
obsadili dvakrát 2. miesto v  SR 
vo  vedomostnej súťaži o  olympiz-
me, získali 1. a  2. miesto za sériu 
fotografií a  2.  miesto vo výtvarnej 
časti Kalokagatie. Škola bola úspeš-
ná aj v ďalších výtvarných a literár-
nych súťažiach v  rámci Slovenska 
a  umiestnila sa na popredných 
priečkach. Medzi najvýznamnej-
šie úspechy patrí 1. miesto v  SR 
v  gymnastickom štvorboji kategó-
rie C – družstvá, 2. miesto v  SR 
v  gymnastickom štvorboji kategó-
rie B – družstvá, 1., 2. a 3. miesto 
v  SR v  gymnastickom štvorboji 
kategória C – jednotlivci, 2. miesto 
v SR v gymnastickom štvorboji ka-
tegória B – jednotlivci. 

V  rovnakej súťaži, ale v  ka-
tegórii škôl nad 300 žiakov získala 
titul Škola roka Základná škola, 
Okružná 17, Michalovce. V  škol-
skom roku 2018/2019 získala ško-
la vo výchovnej časti 1. miesto SR 
vo vedomostnom kvíze Olympijský 
deň, 2. miesto za sériu fotografií 

vo  výtvarnej zložke Kalokagatie 
a  čestné uznanie za literárne prá-
ce. Za športové výkony na maj-
strovstvách Slovenska škola získa-
la 1.  miesto vo Futsale žiakov ZŠ, 
2.  miesto vo Futbal cupe (žiaci 8. 
– 9. roč.), 2. miesto v Minifutba-
le McD cup (žiaci a  žiačky 3. – 4. 
roč.), 5. miesto v Školskom pohári 
Malý futbal (5. – 7. roč.), a 5. miesto 
v Hádzanej žiačok. 

Základná škola T. J. Mousso-
na, Michalovce získala ocenenie 
za výborné výchovno-vzdelávacie 
výsledky žiakov v  školskom roku 
2018/2019 podľa hodnotenia mi-
movládnej neziskovej organizácie 
INEKO. Škola bola hodnotená ako 
tretia najlepšia škola na Slovensku. 

Žiacky parlament ZŠ, Okruž-
ná 17, Michalovce bol ocenený za 
humánnu pomoc v  rámci Vianoč-
nej burzy 2019. Finančný príspe-
vok v hodnote 2 600 eur odovzdali 
svojmu spolužiakovi, Petrovi Iva-
ničkovi. Peter je žiak so všeobec-
ným intelektovým nadaním, avšak 
má viacnásobné zdravotné postih-
nutia, ktoré si vyžadujú náročné 
operácie.

ms

To najlepšie, čo v meste máme
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Starajú sa o naše zdravie

Aké chirurgické výkony sú naj-
častejšie?

V Nemocnici Svet zdravia Mi-
chalovce sa na našom oddelení 
venujeme všeobecnej chirurgii. 
To  znamená všetky náhle brušné 
príhody, zápalové situácie v bruš-
nej a hrudnej dutine. Primárne 
sa venujeme brušnej chirurgii 
akútnej, aj plánovanej operatíve. 
Medzi najčastejšie patria operá-
cie žlčníka a čriev, ale aj nádorové 
ochorenia od žalúdka až po  ko-
nečník, s  výnimkou pankreasu 
a  pečene. Z  vysokošpecializova-
ných výkonov dominuje onkochi-
rurgia a následne klasická chirur-
gia, ako sú napríklad hernie alebo 
náhle brušné príhody.

Častokrát si ľudia hovoria, 
že  práve chirurgovia niečo ne-
chajú v brušnej dutine. Stalo sa 
to niekedy aj počas Vašej praxe?

Nikto na to nie je hrdý. Ak sa 
to niekde aj stalo, vyplývajú z toho 
veľké ponaučenia. V Michalovciach 
máme špeciálny kontrolný list bez-
pečnej operácie, kde pred tým, ako 
pacienta uvedieme do  umelého 
spánku, overuje sa strana operá-
cie, meno pacienta a  pod. Vieme, 
čo ideme operovať, kto je na sále, 
počítajú sa všetky nástroje, všetky 
rúška a  štvorce. Snažíme sa  nao-
zaj minimalizovať tieto riziká v čo 
najväčšej miere. Musím potvrdiť, 
že  brušná dutina je veľmi kompli-
kovaná záležitosť a niekedy sa nao-
zaj pred uzavretím stane, že sa rúš-
ka zrátajú a chirurg povie, že on 
všetko z dutiny vybral, no inštru-
mentárka trvá na tom, že jej rúško 
chýba. V  takom prípade prebehne 
niekoľkonásobná kontrola. Brucho 
sa samozrejme nezavrie a operá-
cia sa nesmie ukončiť, pokiaľ tieto 
všetky údaje nesedia.

Aké vyšetrenia môže pacient 
očakávať pri náhlej bolesti bru-
cha, ale bez zvracania, hnačiek 
a teploty? 

V  prvom rade chirurg urobí 
pohmatové vyšetrenie brušnej ste-
ny, k tomu sa urobia základné krv-
né testy na biele krvinky, zápalové 
parametre, pečeňové testy, minerá-
ly, prípadne ultrazvuk a CT. Všetky 
tieto vyšetrenie sú u nás dostupné 
a celé spektrum vyšetrení neustále 
rozširujeme.

Pri apendixe, zápale slepého 
čreva, sú u detí hodnoty CRP nad 
100. Ako je to v porovnaní s  do-
spelým pacientom, má tiež pri 
zápale slepého čreva vysoké CRP?

CRP (C-reaktívny proteín, ktorý 
sa v krvi objavuje pri zápalovej re-
akcii v organizme, pozn. redakcie) 
je veľmi dobrý zápalový marker, ale 
nie je úplne dobrý v akútnej fáze. 
Aj u detí môžu byť hodnoty veľmi 
vysoké, ktoré avizujú vysoký nález, 
teda nejaký veľký stupeň zápalu. 
Ak je u  dieťaťa CRP tak vysoké, 

znamená to, že choroba pretrváva 
už dlhšie, ako si dieťa alebo rodi-
čia uvedomujú. Rodičom sa naprí-
klad zdá, že bolesť trvá 12 hodín, 
ale možno dieťa spalo a zápal pre-
biehal skrytou formou, nie je to 
raritné. CRP môže byť nízke aj pri 
akútnom zápale a pritom nález na 
slepom čreve je pokročilý. Keby sa 
CRP zmeralo o 24 hodín, určite by 
už bolo vysoké, ale vtedy je pacient 
väčšinou už po operácii. Čiže v da-
nom prípade neexistuje taký mar-
ker, ktorý zistíme v  krvi a vieme 
stopercentne určiť, o  akú chorobu 
ide. To v medicíne, žiaľbohu, zatiaľ 
nie je, no určite by sme to v budúc-
nosti privítali.

Môžete uviesť nejaké prípady 
z vašej chirurgickej praxe, o kto-
rých sa zvykne hovoriť, že sú me-
dzi nebom a zemou?

Takéto prípady stále prekvapia. 
Chirurgickú prax vykonávam 24 
rokov a hovorím si, že som asi vide-
li už takmer všetko. Uvediem prí-
klad, kedy sme mali pacienta, kto-
rý bol u nás 160 dní. Previezli ho 
k nám z vyššieho pracoviska. Vlast-
ne sa k nám dostal, v úvodzovkách 

povedané, „dožiť“. Pacient bol 
v  umelom spánku a napojený na 
prístroje. Snažili sme sa pomôcť 
mu aj napriek extrémne kompliko-
vanej situácii. Pacient mal problém 
v brušnej dutine, riešili sme to ne-
štandardne. A on začal postupne 
prijímať potravu a začal chodiť. 
Z nejakých 160 kg schudol na 90 kg 
a po niekoľkých mesiacoch odišiel 
domov po svojich. Takíto pacienti 
vždy presvedčia, že naša práca má 
skutočne zmysel, aj keď je extrémne 
náročná.

Operujú sa na chirurgii aj deti? 
Čo je najčastejšie?

U  plánovaných operácií sú to 
najčastejšie hernie, ľudovo pove-
dané pruh. Taktiež náhle brušné 
príhody, zápaly slepého čreva, 
otočenie čriev a  úrazové stavy. 
U detí sme limitovaní skôr anesté-
ziou, pretože plánované výkony sú 
z  rôznych nariadení Ministerstva 
zdravotníctva SR a je ich možné 
vykonávať iba na špecializovaných 
detských klinikách. Ak to teda mô-
žeme robiť u nás, vtedy takýto zá-
krok urobíme. Berie sa to aj podľa 
hmotnosti dieťaťa a  veku. Úplne 
malé deti v rámci všeobecnej chi-
rurgie neoperujeme. Musím však 
poznamenať, že kolegovia z  det-
skej urológie už rozbehli operatívu 
aj u úplne maličkých detičiek.

Odkedy sa realizujú onkolo-
gické operácie a ktoré sú najčas-
tejšie v Michalovciach?

Onkologická operatíva tu bola 
prakticky vždy. Ešte nebohý pri-
már Kukura vykonal celé spektrum 
onkologických operácií. My sa ve-
nujeme onkologickým operáciám 
tenkého a hrubého čreva, žalúdka 
a konečníka. Sme v nich regionál-
nym centrom pre okolité nemoc-
nice. Lokálne sa operuje v  Micha-
lovciach, lebo v našej nemocnici je 
všetko na jednom mieste, vyšetro-
vacie zložky, onkologické centrum 
a kvalitný operačný tím. Venujeme 
sa  špeciálne diagnóze karcinómu 
konečníka, ktorý je v našom regió-
ne veľmi rozšírený.

Ako lekár ste navštívili Sudán 
a Keňu. Aké najčastejšie zdravot-
né problémy majú v Afrike? Keby 
ste mali možnosť, ostali by ste 
v Afrike?

V Afrike je úplne iná medicína 
ako u nás a, samozrejme, aj kultúra. 
Onkologické ochorenia tam nie sú 
také časté, pretože oni sa  rizikové-
ho veku ani nedožívajú, skôr sú to 
nejaké úrazy, zápalové ochorenia 
brušnej dutiny a parazitárne ocho-

renia. Sú kolegovia, ktorí sa tam 
často vracajú. Ja som zase lokálpat-
riot, chcel som v tom období po-
môcť, mal som taký pocit, že treba 
tomu svetu niečo vrátiť a tak som si 
to vyskúšal.

Laická verejnosť vníma chi-
rurgiu ako jeden z  najnáročnej-
ších odborov. Aké to bolo, keď ste 
prvýkrát operovali sám ako hlav-
ný chirurg?

Každý chirurg si pamätá svo-
ju prvú operáciu, ja som opero-
val slepé črevo. Mal som pocit 
ohromnej zodpovednosti, ale bol 
pri mne ešte jeden kolega, takže sa 
to dalo zvládnuť. Starší kolegovia 
ma naučili, že v momente, keď sa 
sústredíte len na výkon, nešpeku-
lujte nad zodpovednosťou. Jediný 
cieľ a sústredenie je smerované na 
to, aby sme dobre odviedli svoju 
prácu. Iné myšlienky nás nesmú 
zväzovať. Až po samotnom zákro-
ku, ak prebehne všetko v poriadku, 
nastáva čas na analýzu, či niečo 
nebolo úplne podľa našich pred-
stáv a  podobne. Naše výsledky sú 
výsledkami tímovej práce, chirurg 
sám neurobí nič. Osobne by som 
sa bez svojho tímu nevedel pohnúť 
a touto cestou ďakujem spolupra-
covníkom za skvelú prácu.

Viete porovnať prácu v novej 
nemocnici a  v starej s odstupom 
dvoch rokov?

Samotná práca je podobná, 
náplň je rozsiahlejšia tým, že sa 
operatíva zvýšila. Snažíme sa robiť 
naozaj všetko, čo je v našich silách. 
Chápem, že mnohokrát, keď verej-
nosť nie je spokojná, dá to tvrdo 
najavo. Ale chcel by som občanov 
ubezpečiť, že robíme všetko, čo sa 
dá a radi prijmeme spätnú väzbu 
od našich pacientov. Priestorovo sa 
stará nemocnica s novou porovnať 
nedá. Pomenovanie Nemocnica 
novej generácie Michalovce sa ne-
sie naozaj v tom duchu od prístro-
jového vybavenia, operačných sál, 
umiestnenia pacientov až po am-
bulantné zložky. Je to neporovna-
teľné a rozdiel niekoľko desaťročí. 
Som veľmi rád, že môžem pracovať 
v takomto prostredí.

Čo robíte rád vo svojom voľ-
nom čase?

Veľmi rád a veľa športujem, sna-
žím sa trošku si vybehnúť do príro-
dy alebo vydať sa na cesty. Medzi 
moje obľúbené aktivity patria beh, 
cyklistika, skialpinizmus a  lyžova-
nie. Okrem fyzických aktivít mám 
rád knihy a často čítam.

red

Milí čitatelia, v aktuálnom čísle ponúkame rozhovor s primárom chirurgie, ktorý je zároveň vedúcim lekárom onko-
chirurgického tímu a hlavným lekárom v odbore chirurgia v sieti ProCare a Svet zdravia.

MUDr. Štefan Kvak 
primár chirurgie, 
Nemocnica Svet zdravia 
Michalovce
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Každoročne sa študenti 
Strednej odbornej školy 
technickej v Michalovciach 
zapájajú do odborných 
súťaží, ktoré sa konajú 
v réžii Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania, 
vzdelávacích inštitúcií, 
alebo budúcich 
zamestnávateľov.

Celoslovenská súťaž Technic-
ká myšlienka roka je určená pre 
študentov stredných škôl. V  roku 
2020 bol prihlásený žiak Richard 
Harman s  projektom Inteligentné 
zrkadlo. Vyzeralo to, že sa súťaž pre 
koronavírus vôbec neuskutoční, no 
nakoniec usporiadatelia zrealizova-
li finálové kolo 11. mája dištančným 
spôsobom. Richard získal v  silnej 
konkurencii 2.  miesto. Aj keď je 
tento školský rok iný ako všetky 

doteraz, SOŠT sa má čím pochváliť. 
Richard Harman a  Ľubomír Pallaj 
sa v  októbri 2019 zúčastnili kraj-
ského kola Festivalu vedy a  tech-
niky (AMAVET 2019) v Košiciach, 
so  svojím vedátorským projektom 
„Využitie elektrických vedení VN 
a NN pre aplikácie.“ 

Po prvýkrát sa konali Majstrov-
stvá Slovenska medzinárodnej 
programátorskej súťaže World Ro-
bot Olympiad. Školu reprezentovali 
tretiaci Ondrej Vagaský a  Martin 
Petrik. SOŠ elektrotechnická v Žili-
ne organizovala XV. ročník celoslo-
venskej odbornej súťaže. V  súťaži 
jednotlivcov prvé miesto Viliam 
Jakubec a v súťaži škôl tretie miesto 
Viliam Jakubec a  Ľubomír Pallaj. 
Na XIII. ročníku tímovej súťaže VSD 
na tému SMART HOME to dokázal 
aj náš súťažný tím Teslovci, ktorý ob-
sadil druhé miesto, na piatom mieste 
sa umiestnil tím Energetic FANS.

Ing. Nataša Masnicová

Od 1. júna obnovuje Mestské kultúrne stredisko Michalovce činnosť ga-
lérie vo svojich priestoroch. Autorkou expozície, ktorá bude milovníkom vý-
tvarného umenia sprístupnená, je Anka Demská. Žije a tvorí v našom mes-
te. Nepatrí medzi autorov, ktorí sú v našom regióne neznámi. Má za sebou 
niekoľko samostatných i kolektívnych výstav. Jej výtvarný štýl a prejav vedel 
vždy zaujať a v mnohom i prekvapiť. Aj v tejto expozícii chystá pre návštevní-
kov akési nóvum vo svojej tvorbe. Na jednej strane to bude realistický námet 
z prostredia Detvy, či snaha o figurálnu kompozíciu. Autorka však zostáva 
verná uplatneniu moderného štýlu. Odkrýva v ňom svoje osobité vníma-
nie sveta a života zároveň, ktoré citlivo rozprestrie na veľkej ploche obrazu. 
Pre svoj výtvarný prejav používa techniku oleja a akrylu. V priestoroch galé-
rie bude výstava verejnosti dostupná do konca mesiaca. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Úspechy žiakov 

Výstava Anky Demskej

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

NÁVRATY V ČASE
história Zemplínskeho múzea od jeho založenia až po súčasnosť 
videoprezentácie, máj – jún, Facebook Zemplínske múzeum 

NÁŠ NAJ...
hlasovanie o naj predmet zo zbierok Zemplínskeho múzea 
máj – jún, Facebook Zemplínske múzeum 

DIVADLO PRI FONTÁNE – PENZIÓN FAMÍLIA
záznam divadelného predstavenia, Facebook Divadlo pri fontáne 

HVEZDÁREŇ ONLINE
on-line aktivity pre žiakov základných škôl, www.hvezdaren-mi.sk

Výstavy
OBRAZY Z TREZORU
výstava, do 30. júna, galéria ZOS

VODA NA ZEMPLÍNE
videoprojekcia obrazov, Peter Horvát, Facebook Zemplínske osvetové 
stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK

MATÚŠ MAŤÁTKO – VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ DETSKÝCH KNÍH
virtuálna prehliadka
YouTube – Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach

Anketa, prostredníctvom 
ktorej chceme zistiť, ako 
Michalovčania prežívajú 
život počas pandémie 
koronavírusu, má iba tri 
jednoduché 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 nieko-
mu, 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?

Svoje postrehy a  zážitky z preží-
vania mimoriadneho obdobia nám 
zaslal Jaroslav Koščo: „Počas pandé-
mie sme to mali dosť ťažké. Sme ro-
dina, kde sme všetci traja ťažko zdra-
votne postihnutí. V dôsledku prijatých 

opatrení sme museli riešiť problém 
so stravovaním. V tomto nám podala 
pomocnú ruku naša známa, Angeli-
ka Kosztyová. Spolu s dcérou Eszter 
sa ponúkli, že pre nás budú variť. My 
sme iba dodali suroviny a o všetko os-
tatné sa už postarali ony dve. Za to im 
patrí srdečné poďakovanie. Pandémia 
a  nariadenia krízového štábu sa ne-
gatívne dotkli aj seniorov a zdravot-
ne postihnutých. Vo funkcii predsedu 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých pôso-
bím 22 rokov a vždy sme sa spolu s vý-
borom snažili ľudí stmeľovať. Všetky 
protiepidemiologické opatrenia nám 
našu snahu veľmi sťažili, čo vyvolalo 
negatívne emócie a nepokoj. Domnie-
vali sme sa, že žijeme v  demokratic-
kom štáte a máme svoje práva.“

Anonymne nám svoje odpovede 
zaslala mladá Michalovčanka: „Čas 
strávený doma bol rozdelený medzi 
prácu a voľný čas, ktorý som trávila 

s  rodinou. Zároveň som chcela uro-
biť niečo osožné aj pre seba samú. 
Vrátila som sa k čítaniu kníh a k fil-
mom, ktoré som v minulosti pozerala 
niekoľkokrát do roka. S  manželom 
sme si našli čas na dlhé prechádzky 
a ponachádzali aj také miesta v okolí 
domova, ktoré sme nikdy nenavštívi-
li. Ako mladá gazdiná som si osvojila 
viacero chutných receptov. Najťaž-
šie pre mňa bolo zvyknúť si na to, 
že množstvo povinností a aktivít zra-
zu ubúda. Zatvorené obchody mi vô-
bec neprekážali, skôr mi chýbal kon-
takt s blízkymi či s kolegami v práci. 
Niečo, čo bolo také prirodzené, zrazu 
nebolo vôbec a  pocítila som akési 
prázdno. Našťastie existujú mobilné 
telefóny a  internet. Keď sa to všetko 
skončí, teším sa na stretnutia naživo, 
teším sa na prechádzku po našom ná-
mestí so zmrzlinou, na možnosť iba 
tak si sadnúť na terasu a dať si dobrý 
drink. Bez mnohých vecí dokážeme 

žiť, mnohé sme oželeli, ale ľudí, kto-
rí sú nášmu srdcu blízki, nenahradí 
nikto. Snáď mnohých z nás pandémia 
privedie k tomuto poznaniu.“

Napíšte nám aj vy, ako ste pre-
žívali a  stále prežívate dni počas 
pandémie. Anketový formulár náj-
dete aj na webovej stránke www.
michalovce.sk v  časti aktuality, 
kde môžete priamo vpísať svoju od-
poveď, alebo nám odpovede pošli-
te na  email marcela.sabovcikova@
msumi.sk. Odpovede môžete spes-
triť 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 Micha-
lovčan. Príspevky zverejníme na we-
bovom portáli mesta, na mestskom 
profile Facebooku, Instagrame 
a v našich novinách Michalovčan.

rr

Môj život počas pandémie
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Kristína Perduľáková
Tomáš Blaščák

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Mgr. Jiří Lexa  
a Vladimíra Tkáčová

Ing. Gašpar Fördöš  
a Ing. Miriama Krasnovská

Ing. Peter Maskaľ  
a Ing. Jana Mižíková

Miroslav Valkovič  
a Simona Švajková

blahoželanie
Dňa 29. mája oslávi 70 rokov 

KATARÍNA FABEROVÁ
rod. FERENCOVÁ
Veľa zdravia, Božieho požehnania a Božích milostí 
želajú syn Róbert a dcéra Katka s rodinami, 
syn Henrich. Vnuk Patrik, vnučka Stefany želajú 
všetko najlepšie. Ku gratulácii sa pripájajú rodiny 
Čurná, Jurčová a Magdaléna Sušková.

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Šermiari na Zemplíne

repríza z júla 2016
uvidíte v piatok 29. mája, v pondelok 1. júna 

a v stredu 3. júna vždy o 18.00 hod.

Záznam 
45. výročie DFS Zemplínik

repríza z júna 2017 
od piatka 29. 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

Vládne strany OĽANO, SAS 
a SME RODINA budú mať 
v mestskom zastupiteľstve 
v Michalovciach nový 
opozičný poslanecký 
klub, ktorý pod názvom 
Nové Michalovce bude 
predstavovať jedinú 
alternatívu voči väčšinovej 
skupine poslancov zo strany 
SMER-SD a SNS. 

Klub Nové Michalovce bude pra-
covať v päťčlennom zložení a tvoria ho 
poslanci Milan Kaplan z volebného ob-
vodu Juh, Radovan Geci pre obvod Zá-
pad-Hrádok, Filip Kaľavský zastupu-
júci časti Stráňany, SNP a IBV a Anna 
Berešová s Jánom Váradym z voleb-
ného obvodu Východ. Cieľom klubu 
je napĺňať volebný program, s ktorým 
sme oslovili Michalovčanov ešte v roku 
2018 pri komunálnych voľbách, ale tiež 

dôsledná kontrola vedenia mesta tak, 
aby pri každom rozhodnutí, ktoré orgá-
ny mesta príjmu, bol naplnený predo-
všetkým záujem mesta a jeho občanov. 
Budeme neustále prichádzať s novými 
nápadmi a riešeniami, ktoré posunú 
Michalovce dopredu a aj keď si uve-
domujeme naše postavenie v opozícii, 
prinajmenšom chceme byť inšpiráciou 
pre tú časť obyvateľov mesta, ktorá volá 
po zmene systému a spôsobe vládnutia 
rovnako tak, ako na celoštátnej úrovni. 

Veríme, že vás zaujíma život v na-
šom meste a pokiaľ chcete čokoľvek 
vo  svojom okolí ovplyvniť, prípad-
ne máte pre nás akékoľvek námety 
a  podnety, resp. potrebujete pomôcť 
s určitým problémom v meste, nevá-
hajte kontaktovať nás či už na našich 
zverejnených kontaktoch na stránke 
mesta Michalovce, alebo tiež cez Fa-
cebook na našich osobných stránkach, 
prípadne na stránke Nové Michalovce. 
Tešíme sa na spoluprácu. 

Mgr. Milan Kaplan

Poslanecký klub 
Nové Michalovce

Šťastný je človek obklopujúci 
sa prírodou a zeleňou. 
Záhradkár, turista, milovník 
prírody, ale aj gazda, teda 
hospodár. Prvé ranné 
pohľady vonku na prírodu, 
na listy stromov, záhonov či 
trávy môžu byť najlepším 
štartom do nového dňa.

Opäť sa budeme zaoberať stroma-
mi, bez ktorých by bol svet fádny a aj 
nemožný. Orech kráľovský. Už jeho 
názov napovedá majestátnosť a vzne-
šenosť. Mohutný vzrast, charakteristic-
ká vôňa a úžitok. Nevyžaduje zvláštne 
ošetrovanie a dožíva sa úctivého veku. 
Odháňa hmyz a pre svoju kresbu dreva 
je zaujímavý aj pre nábytkárov. Medi-
cína odporúča skonzumovať denne za 
hrsť orechov pre ich zásaditú povahu, 
ktorú náš organizmus potrebuje. 

Zaujímavý je pohľad na deti v  je-
seni, ktoré sa snažia dostať k  prvým 
plodom obíjaním, či babkám so psík-
mi, ktoré za rána pátrajú po plodoch 
v tráve. Pre svoju mohutnosť strom nie 
je vhodný na miesta s  obmedzeným 
priestorom, môže zacláňať a  v  jeseni 
je jeho okolie pokryté vrstvou lístia. 
To je síce kompostovateľné, ale na dlh-

šie obdobie. V  meste sú na mnohých 
miestach staré dožívajúce exempláre. 
Nová výsadba pokračuje poskromne. 
Veľké voľné plochy mimo centra, ale aj 
náhrady za dožívajúce stromy by boli 
veľmi vítané. Z odpozorovanej aktivity 
obyvateľov je snaha o  jeho doplňova-
nie, napr. pod nadjazdom nad že-
lezničnou traťou, dokonca s ochranou 
pred vykosením. Park pre kolotoče by 
tiež privítal náhrady vhodne umiest-
nených stromov. 

Voľné priestory na nábreží Laborca 
v prehustenej podobe by mohli poslú-
žiť ako vetrolamy proti nepríjemnému 
severáku. Je na škodu, že komunikácia 
medzi ústavom pre životné prostredie 
a technickými službami a spolupráca so 
Slovenským zväzom záhradkárov tro-
chu uviazla na mŕtvom bode. Záhrad-
kárska osada Milovaná vysádza tieto 
ušľachtilé stromy ako zábranu pred 
nežiaducimi vetrami po výruboch mo-
hutných vŕb, ktoré chránili celé okolie. 
Aj za túto výsadbu sa patrí poďakovať. 

Na záver pár údajov pre záujem-
cov o  pestovanie. Najistejšie je plod 
zakoreniť hneď po oddelení obalu 
a vysádzať štepence od certifikovaných 
pestovateľov. Nástup do rodivosti po 
silnejšom vzraste nasleduje až po nie-
koľkých rokoch. 

Slovenský zväz záhradkárov

Prospech stromov 



n	1. júna od 12.00 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. Jána Kostru č. d. 2 
– 14 párne, Ul. Františka Hečku č. d. 1 – 13 nepárne a č. d. 2, 36, 
Ul. Ivana Krasku č. d. 2, 3, 5, 7

n	10. júna od 10.00 hod. do 15.10 hod., úseky: Ul. Humenská cesta č. 1, 
3, 5 a garáže pri tomto obytnom dome

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Predám dámsky bicykel značky Orion Dema s kompletným  

vybavením. Málo používaný. Cena 130 €. Tel.: 0915 271 455, 
056 642 3581

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov  

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory, 
nachádzajúce sa na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach.
Znenie zámeru a  lehoty na predkladanie cenových ponúk v  hmotnoprávnej 
lehote, 15. jún 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na in-
ternetovej stránke www.michalovce.sk.

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

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

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. júna 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Časť pozemku p. C-KN č. 4659/1, k. ú. Michalovce o výmere 5,16 m2 na-
chádzajúci sa na Ulici Kyjevskej v Michalovciach, za účelom umiestnenia 
2 ks závesných samonosných balkónov na bytovom dome Kyjevská 3.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. júna 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „A" a „C“ v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 6. 2020 do 19. 6. 2020.
Počet bytov: 1 
Číslo bytu  Adresa      Poschodie   Bytový dom   Počet izieb  Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
13  Ul. Obrancov mieru 8  4. poschodie  „A“         2-izbový           55,55 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,19 €/m2. Po-
danie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalov-
ce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalov-
ciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelá-
ria č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu 
písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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Neodkladajte už viac 
návštevu lekára, plánovanú 
operáciu či preventívnu 
prehliadku. K tomuto 
vyzývajú svojich pacientov 
nemocnice Svet zdravia 
vrátane michalovskej, 
trebišovskej, vranovskej 
a humenskej nemocnice. 

Pre bezpečnosť pacientov i zdra-
votníkov zvýšili svoje hygienické 
štandardy. Rozšírený hygienický 
štandard, ktorý nemocnice a polik-

liniky zavádzajú po koronavíruse, 
nazvali Hygiena+. V  nemocni-
ciach je jeho súčasťou poskytnutie 
ochranného chirurgického rúška 
každému hospitalizovanému pa-
cientovi. Vymenia mu ho vždy, keď 
to bude potrebné. Na každej izbe 
má tiež pacient k  dispozícii de-
zinfekciu na  ruky. Môže si ich tak 
umyť nielen mydlom a vodou, ale aj 
špeciálnym roztokom, ktorý efek-
tívnejšie ničí mikróby. Dávkovače 
s dezinfekciou sú umiestnené všade 
okrem špeciálnych pracovísk, akým 
je napríklad psychiatrické oddele-
nie, a to z bezpečnostných dôvodov. 

Aj chodby sú čistené ako intenzi-
vistické pracovisko. Podľa platnej 
legislatívy na Slovensku sa  ambu-
lancie musia dezinfikovať jeden-
krát, lôžkové oddelenia dvakrát 
a  intenzivistické pracoviská trikrát 
denne. Počas pandémie v nemocni-
ciach Svet zdravia nabehli na režim, 
akoby celá nemocnica bola jedno 
intenzivistické pracovisko. To zna-
mená, že všetky priestory bez roz-
dielu sa dezinfikujú tri razy za deň.

Naďalej bude fungovať v nemoc-
niciach triáž pacientov. Každému 
pacientovi, ktorý chce zariadenie 
navštíviť, pri vstupe do budovy me-

rajú teplotu, kontrolujú nosenie rúš-
ka, poskytujú dezinfekciu na  ruky 
a pýtajú sa na otázky ohľadom prí-
padných respiračných syndrómov. 
Na základe prvotnej anamnézy po-
tom suspektných pacientov nasme-
rujú do červenej zóny, ostatní môžu 
pokračovať na  oddelenie, na ktoré 
plánovali ísť.

Zdravotníci zároveň pripravi-
li kampaň s  odkazom Zostali ste 
doma pre nás, pripravení sme dnes 
pre vás. Na webovej stránke www.
procare.sk/hygiena-plus pacienti 
nájdu všetky potrebné informácie.

Jana Fedáková

„Názor cestujúcich na ich skú-
senosti s našimi službami je pre 
nás veľmi dôležitý. Vďaka spätnej 
väzbe môžeme služby ďalej zlepšo-
vať. Zo  zozbieraných dát sme zis-
tili, že  cestujúci sú najspokojnejší 
s dostupnosťou informácií o  spojoch 
a  čistotou v  autobusoch. Naopak, 
vybavenosť všetkých vozidiel Wi-Fi 

pripojením i  frekvencia odchodov 
autobusových spojov sú oblasti, 
v ktorých cestujúci vidia priestor na 
nápravu. Tieto nedostatky si uve-
domujeme a na ich riešení budeme 
pracovať s  objednávateľmi verejnej 
dopravy – mestami a  samosprávny-
mi krajmi. V  súčasnosti už všetky 
novozaradené autobusy disponujú 

Wi-Fi pripojením a počet autobuso-
vých spojov aktívne komunikujeme 
s  našimi objednávateľmi.  Postupne 
ich prispôsobujeme potrebám cestu-
júcich. Príkladom je pilotný projekt 
Dopravy na  zavolanie v  Košickom 
a Trnavskom samosprávnom kraji, 
vďaka ktorému zabezpečujeme do-
pravnú obslužnosť aj odľahlejších ob-
lastí. Zároveň by som chcela pochvá-
liť našich vodičov, ktorých správanie 
a komunikáciu hodnotili respondenti 
pozitívne,“ hovorí Petra Helecz, ria-
diteľka pre obchod a komunikáciu 
spoločností Arriva na Slovensku. 

V prieskume spokojnosti, ktorý 
obsahoval desať otázok, mali cestu-
júci ARRIVA Michalovce možnosť 

posudzovať kvalitu vozového par-
ku, dostupnosť informácií, dodr-
žiavanie odchodov a príchodov au-
tobusov, frekvenciu spojov, čistotu 
a poriadok v autobusoch či komu-
nikáciu a správanie vodičov. 

Celkovú spokojnosť s  úrovňou 
poskytovaných služieb spoločnos-
ťou ARRIVA Michalovce hodnotili 
cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 
5 znamená úplnú spokojnosť. Prie-
merná úroveň spokojnosti z vyhod-
notených dotazníkov pri hodnotení 
kvalitatívnych ukazovateľov je 3,8, 
pričom najlepšie hodnotenou služ-
bou je dostupnosť informácií o spo-
joch a tarifách a čistota v autobusoch.

Katarína Brusáková

Nemocnice zvýšili hygienický štandard

Prieskum spokojnosti cestujúcich
Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA 
na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla 
vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. 
Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo 
spolu vyše 7 000 respondentov. Okrem vyjadrenia svojho 
názoru sa tiež mohli zapojiť do súťaže o 20 smartfónov 
Samsung.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

michalovce_srdce_zemplina


