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Listina z roku 1244 obsahuje prvú písomnú zmienku o Michalovciach

777. VÝROČIE

Prvá písomná zmienka o  Mi-
chalovciach sa nachádza v lis-
tine Budínskej kapituly z roku 

1244. Potvrdila ňou, že šľachtic Peter, 
syn Sebeslava, daroval svojej dcére, 
manželke šľachtica Jakuba, veno – 
majetok Revište, ktorý od jeho majet-
ku Michalovce oddeľoval potok Stre-
tava. Tento krátky záznam nie je do-
kladom o vzniku Michaloviec, ale je 
svedectvom o jestvujúcej dedine, kto-
rá vznikla oveľa skôr a v roku 1244 už 
bola najdôležitejšou dedinou v okolí, 
centrom panstva šľachtica Petra. 

Listina z  roku 1244 sa nezacho-
vala v origináli, ale iba vo viacerých 
odpisoch. Prvýkrát ju prepísali v roku 
1346, keď kráľ Ľudovít I. dal preveriť, 
či šľachtici z Michaloviec vlastnia ma-
jetky oprávnene. Kráľov človek vtedy 
predložil originál listiny z roku 1244 
s  dvoma pečaťami a  ešte ďalšie dve 
listiny, podľa ktorých Peter zomrel 
bez mužských potomkov a jeho ma-
jetky sa mali vrátiť späť kráľovi. 

Petrove majetky však zdedili jeho 
vnuci Andrej a Jakub z rodu Kaplan, 
zakladatelia rodu šľachticov z  Mi-
chaloviec a so všetkými prevodmi 
súhlasil kráľ Belo IV. Šľachtici z Mi-
chaloviec v roku 1346 tvrdili, že ich 
listiny boli zničené počas pustošenia 
Omodejovcov okolo roku 1312, pre-
ukázali sa však inými listinami, vďa-
ka ktorým im kráľ majetky ponechal 
a  predložené listiny boli prepísané 

do listiny kráľovského sudcu z roku 
1346. Ani táto listina sa nezachovala 
v origináli. V roku 1416 ju odpísali 
na žiadosť Alberta z  Michaloviec, 
pretože originál uchovával u  seba 
jeho starší brat. Šľachtici si vtedy 
strážili listiny ako oko v hlave, lebo 
to bol kľúč k ich majetkom. 

Originál listiny z  roku 1416 je 
dnes uložený v  Maďarskom ná-
rodnom archíve v  Budapešti, kam 
v  80. rokoch 19. storočia odovzdali 
Sztárayovci, potomkovia šľachticov 
z  Michaloviec, svoje stredoveké lis-
tiny. Predtým si dali vyhotoviť ich 
neoverené kópie, ktoré sú dnes spolu 
s inými písomnosťami rodu Sztáray, 
uložené v Štátnom archíve v Prešove 
vo fonde Stárai z Michaloviec. 

V  tomto fonde sa zachoval 
aj overený odpis listiny z roku 1416, 

ktorý v  roku 1775 vyhotovila Už-
ská stolica pre potreby niektorého 
z členov rodu Sztáray. 

Texty odovzdaných stredove-
kých listín (1234 – 1457) dali Sz-
tárayovci v  19. storočí publikovať 
v Diplomatári rodu Sztáray, ktoré-
ho autorom bol rodinný archivár 
Gyula Nagy. Diplomatár je cenným 
prameňom pri štúdiu histórie rodu 
ale aj dejín michalovského regiónu. 

Text listiny z roku 1244 si môžu 
záujemcovia prečítať aj v  II. zväz-
ku Slovenského diplomatára (1971 
a  1985), ktorého autorom je slo-
venský historik Richard Marsina. 
Diplomatár obsahuje texty všetkých 
známych stredovekých listín z  ro-
kov 805 – 1260 týkajúcich sa územia 
Slovenska alebo slovenských dejín.

Mgr. Alena Mišíková, PhD.

Mesto Michalovce si v roku 2021 bude pripomínať významné výročie. Prvú infor-
máciu o zaujímavom výročí s tromi sedmičkami sme priniesli v predchádzajúcom 
čísle novín od michalovského historika Martina Molnára. Na skutočnosť, že nao-
zajstným rokom prvej písomnej zmienky o Michalovciach je rok 1244, upozornil 
pred rokom 1989 univerzitný profesor Ferdinand Uličný. Dlhé roky predtým sa vy-
chádzalo z nesprávneho roku 1056, ktorý publikovali autori maďarskej reprezen-
tačnej župnej monografie. Tá vyšla v Budapešti začiatkom 20. storočia.



Prvé novoročné bábätko 
sa v michalovskej 
nemocnici narodilo 
1. januára o 13.00 hod. 
Na prvého Michalovčana 
sme však museli vyčkať 
až do 4. januára. 

Jeho rodičia sa rozhodli pre tra-
dičné slovenské meno Ján. Malý 
Janko prišiel na svet ráno o 8.52 
hod. s hmotnosťou 3 190 g a dĺžkou 
48 cm. V časoch pred koronou býva-
lo zvykom, že prvého Michalovčana 
či Michalovčanku prišiel privítať 
aj  predstaviteľ mesta Michalovce. 

Bohužiaľ, i  tohto milého zvyku sme 
sa museli dočasne vzdať. O to srdeč-
nejšie rodine gratulujeme a  Jankovi 
prajeme šťastný, úspešný a dlhý život.
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Na návrh odboru 
sociálnych vecí schválil 
primátor v zmysle VZN 
č. 147/2015 podmienky 
používania a rozsah výhod 
držiteľov Senior karty 
v roku 2021 takto: 
1. Nárok na vydanie Senior karty 
majú občania s trvalým pobytom 
v meste Michalovce po dovŕšení 65 
rokov. 
2. Senior kartu vydáva odbor so-
ciálnych vecí mestského úradu 
po predložení dokladu totožnosti 
a  overení požadovaných údajov. 
Senior karta je platná spolu s pred-
ložením dokladu totožnosti. 
3. Senior karta oprávňuje držiteľa 
na využívanie zliav, ktoré poskytu-

je Mesto, ním zriadené organizácie 
alebo iné organizácie na základe 
dohody s Mestom. 
n bezplatné parkovanie na parko-

vacích plochách v správe TaZS 
Michalovce, 

n	bezplatné vstupné na kultúrne 
podujatia organizované mest-
ským kultúrnym strediskom 
(MsKS), ktoré budú označené 
skratkou SK (Senior karta), 

n	zľavnené vstupné do mestskej 
plavárne (po ukončení rekon-
štrukcie), 

n	zvýhodnené vstupne do Zem-
plínskeho múzea na stále expo-
zície a na príležitostné výstavy je 
vstupné vo výške 1 €, 

n	voľný vstup na výstavy a verni-
sáže Zemplínskeho kultúrneho 
centra a hvezdárne, 

n	zvýhodnené zápisné do  Zemplín-
skej knižnice G. Zvonického, ko-
nečná cena po zľave je vo výške 1 €, 

n	zľavnený vstup na športové 
podujatia: hokej, basketbal, há-
dzaná, futbal:

–  futbal – zľava na základe platné-
ho cenníka, zľava na majstrovské 
domáce zápasy MFK Zemplín 
Michalovce, nekrytá tribúna 3 €/
zápas, permanentka nekrytá tri-
búna 30 €/sezóna,

–  basketbal – na všetky podujatia 
1. BK Michalovce voľný vstup, 

–  hokej – 50 % zľava. V  prípade, 
že  sa v  roku 2021 umožní vstup 
divákom na tribúny štadiónu, HK 
Dukla Ingema Michalovce vyhradí 
5 % z celkovej povolenej kapacity 
divákov pre seniorov s tým, že líst-
ky budú s 50 % zľavou a zakúpenie 

bude možné len v pokladni a  po 
preukázaní sa Senior kartou. Ceny 
lístkov budú nastavené podľa toho, 
či sa jedná o základnú časť, štvrťfi-
nále, semifinále alebo finále. 

–  hádzaná – zľavnené vstupné na 
zápasy MOL Ligy Iuventa Mi-
chalovce 1 €,

4. Organizácia, ktorá poskytuje zľa-
vy na kultúrne, spoločenské alebo 
športové podujatie, môže niektoré 
akcie komerčného charakteru vy-
lúčiť z poskytovania zliav. Túto sku-
točnosť oznámi spolu s oznamom 
o konaní akcie a zároveň to zverejní 
pri vstupe na akciu.
5. Všetky Senior karty sú platné ne-
obmedzene.
6. Odbor sociálnych vecí MsÚ vedie 
evidenciu vydaných Senior kariet.

osv

2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Doteraz mi znal, že kec chcel dachto vikradnuc banku, ta še maskoval. 
Už skoro rok me šicki zamaskovaňi a za tot čas, jagbač, dachto vešelo krad-
ňe. Bo dzeci šedza doma, do školov isc nehodňi. Doma še jagbač maju učic, 
no ľem panboh zna, co znaju. Rodiče o robotu prichadzaju a učti placic 
ňeznaju. Uradi zavarte, aľe papire pitaju. Domu ci prichodza upovedome-
ňa, že maš daco dokladovac. Idzeš na urad a tam karantena. Chceš dagdze 
isc, ic še testovac. Pridzeš na testovane mesto a tam rad jak na mandarinki 
za socjalizmu. Vijsc možeš ľem turistickim pochodom zos kuchňi do spalňi. 
Zos kumotrom hutorim pres skajp. 

Kec štretňem sušedu na schodoch, ta še me pita, dze mam rušku? Dam 
sebe ju na tvar. Vištartuje sušedov pes a cvak me za nohu. Idzem do špitaľu 
a tam dva saňitki zos skafandrami na kovid prave chorich privežľi. Čekam 
a  noha puchňe. Pridzem na ošetreňe druhi dzeň a  neznam odpovedzec 
na opitaňe: „Dze sce bul doteraz?“ U špitaľu me ňehodňi ochabic, bo špitaľ 
je kovidovi. Mam popitac sušedu, či pes očkovani. Doznal mi še, že mi ňe-
mal še co tulac po chodbe a dražďic jej psa. Očkovani že bul a mam še dac 
i ja zaočkovac. Zapňem televizor a idzem odpadnuc. Premjer hutori, že ten, 
chto hutori, že očkovaňe nam pomože, ta je blazon. Jak dobre, že som še dal 
testovac, bo udajňe ľem testovaňe nam pomože. 

Išče ščesce, že je žima a  budzem sebe šedzec doma. Bo gerok, vetrov-
ku, čapku aňi topanki kupic ňemožem. Jagbač do ľeta tota korona skonči, 
abo kec ňe, ta ňichto še ňebudze čudovac, kec u treňirkoch vonkaľ vijdzem. 

Vaš Mižo z varoša

Hľedam še

Prvý Michalovčan

Senior karta prináša aj naďalej výhody

Aktuálne opatrenia vlády SR 
nezakazujú navštíviť zdravotníc-
ke zariadenie za účelom darova-
nia krvi, ktorá môže zachrániť 
život. Neváhajte a príďte darovať 
krv. Aby sme zaručili maximálnu 
bezpečnosť darcov i personálu, 
na odber sa môžete objednať te-

lefonicky na  čísle 056/6416 916. 
Na  darovanie krvi sa dostavíte 
v  presne určenom čase a  zmini-
malizuje sa tak kontakt s ostatný-
mi darcami. Darcovi v  daný deň 
vydáme potvrdenie o  darovaní 
krvi. Ďakujeme.

nszmi

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) 
so sídlom v Michalovciach 
sa v súvislosti 
s nepriaznivou 
epidemiologickou situáciou 
šírenia sa ochorenia 
koronavírusu SARS-CoV-2 
v okrese Michalovce 
a Sobrance obracia 
na orgány samosprávy 
a miestnej štátnej správy 
za účelom zlepšenia 
systematickej kontroly 
dodržiavania nariadených 
opatrení na ochranu 
zdravia a ľudí.

RÚVZ žiada obce a mestá, aby 
priebežne a  dôrazne upozorňova-
li občanov na platné obmedzenie 
pohybu a  pobytu so zákazom vy-

chádzania. Osobitne zdôrazňujú, 
že výnimka zo zákazu vychádzania 
sa udeľuje len na cestu v nevyhnut-
nom rozsahu na účel obstarania 
nevyhnutných životných potrieb 
do  najbližšej maloobchodnej pre-
dajne alebo obdobného miesta 
od miesta bydliska a späť.

 V  spolupráci s okresným ria-
diteľstvom PZ v  Michalovciach 
a  mestskou políciou žiada RUVZ 
zabezpečiť striktnejšie kontroly 
dodržiavania zákazu vychádzania 
a pohybu, nosenie rúška na verej-
nosti, dodržiavanie odstupov me-
dzi ľuďmi, dostupnosť dezinfekcie 
vo verejných budovách a v malo-
obchodných prevádzkach, dodr-
žiavanie karanténnych opatrení 
u  osôb po návrate zo zahraničia, 
dodržiavanie obmedzení v príade 
konania sobášneho obradu, ob-
radu krstu a  pohrebného obradu 
do počtu 6 ľudí.
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Darujte krv

Výzva regionálnych 
hygienikov

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce je aktuálne 
nedostatok krvi všetkých krvných skupín. Napriek 
pandémii sú v nemocniciach pacienti, ktorí nutne potrebujú 
krv k svojej liečbe – onkologickí pacienti, pacienti po 
úrazoch alebo mamičky pri komplikovaných pôrodoch.



Na území mesta Michalovce 
existuje päť stálych 
antigénových testovacích 
miest, kde vás na Covid-19 
otestujú bezplatne. 

Na dvoch z nich je možnosť ob-
jednať sa na testovanie vopred. Kto-
ré konkrétne miesta to sú, si mô-
žete pozrieť v  prehľadnej tabuľke. 
Zoznam všetkých testovacích miest 
na Slovensku nájdete v  prehľadnej 

tabuľke na stránke Ministerstva 
zdravotníctva SR: https://www.
health.gov.sk/?ag-mom. Z dôvodu 
dynamických zmien sú informá-
cie v  nej pravidelne aktualizované 
(o 8.00, 12.00 a 16.00 hod.). 

Subjekt Adresa 
MOM

Prevádzkový 
čas

Objednávkový 
systém

DZS-M.K.TRANS, s.r.o. Staničná 3 pondelok – piatok
7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00 NIE

Michaella s.r.o. Nám. osloboditeľov 70 
interiér

pondelok – piatok
10.00 – 18.00 ÁNO

NsP Š. Kukuru Michalovce
Svet zdravia a.s.

Špitálska 
ul. 1266/2

pondelok – piatok
8.00 – 16.00 ÁNO

RUVZ Michalovce S. Chalupku 5 pondelok: 9.00 – 12.00, 
streda: 13.00 – 16.00 NIE

Ústredná vojenská nemocnica 
SNP Ružomberok

P. O. 
Hviezdoslava 1

pondelok – piatok
10.00 – 18.00 NIE

Otestujte sa bez čakania

S cieľom umožniť všetkým Michalovčanom 
otestovať sa v rámci skríningového plošného 
testovania rýchlo a v blízkosti svojho 
bydliska zabezpečila samospráva na víkend 
23. a 24. januára 13 odberových miest.

Odberové miesta budú otvorené od 8.00 do 18.00 
hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 17.30 
hod. Na testovanie je možné sa objednať prostredníc-
tvom webovej stránky www.michalovce.sk.
n	VIII. Základná škola, Kpt. Nálepku 16
n	VII. Základná škola, Krymská 3496/5

n	III. Základná škola, Moskovská 184/1
n	III. Základná škola, Moskovská, 
 elokované pracovisko Ul. mlynská 1 
n	V. Základná škola, Školská 2
n	SMM, Partizánska 23
n	TaZS, Partizánska 55
n	I. Základná škola T. J. Moussona 4
n	II. Základná škola, Jána Švermu 6
n	VI. Základná škola, Okružná 1313/17
n	IV. Základná škola, J. A. Komenského 1
n	Michaella s.r.o., Nám. Osloboditeľov 70
n	DZS-M.K.TRANS, s.r.o Staničná 3

MsÚ

Víkendové skríningové testovanie 
3 AKTUALITY 

K 1. januáru 2021 
bolo v Michalovciach 
evidovaných 36 684 
obyvateľov, z toho 
19 064 žien a 17 620 
mužov. V uplynulom 
roku sa v našom 
meste narodilo 1 057 
detí, z toho 282 
Michalovčanov, 158 
chlapcov a 124 dievčat.

Rodičia svojim synom naj-
častejšie dávali meno Jakub, 
Martin, Tomáš, Lukáš, Domi-
nik, Kristián, Max či Maximi-
lián. Najčastejšie dievčenské 
mená boli Sofia, Hana, Ema, 
Emma, Dorota, Šarlota, Mia 
a  Michaela. Na michalovskej 
matrike zaznamenali aj nezvy-
čajné mená, pre chlapcov Se-

lim, Zsomborn, Jason, Rodri-
go, Christofer a    dievčenské 
Madison, Catalaya, Nazly, 
Elif, Shanaya, Ashley a Loren. 
V  poslednom čase zazname-
návame aj návrat tradičných 
mien ako Ján, Juraj, Jozef 
a  dievčenské Helena, Ružena, 
Anna a Mária.   

Na matrike v  Michalov-
ciach sa zosobášilo celkovo 
194 párov. Cirkevných sobá-
šov bolo 104 a    civilných 90. 
V  dvoch prípadoch sa sobášili 
maloletí snúbenci a   11 sobá-
šov bolo uzatvorených s   cu-
dzím štátnym príslušníkom. 
K rozvodu pristúpilo 64 man-
želstiev. Celkový počet úmrtí 
bol 795, z toho 366 Michalov-
čanov, 175 mužov a 191 žien.
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MICHALOVCE 
V ROKU 
2020
Čísla a fakty

Na Slovensku prvýkrát v histó-
rii dôjde k zmene spôsobu sčíta-
nia a namiesto tradičného sčítania 
sa  uskutoční elektronické sčítanie. 
Obyvatelia sa budú môcť sčítať 
z pohodlia domova na webovej 
stránke www.scitanie.sk. Vyplnenie 
elektronického formuláru nezabe-
rie viac ako 10 minút. Na sčítanie 
postačí mobil, tablet či notebook 
alebo PC. 

Rozhodujúci okamih sčítania, 
na ktorý sa vzťahujú zisťované úda-
je, je polnoc zo štvrtka 31. decem-
bra 2020 na piatok 1. januára 2021. 
Doba sčítania obyvateľov trvá 
od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021.

Sčítanie je povinné. Povinnou 
osobou pre sčítanie obyvateľov 
prostredníctvom elektronického 
sčítacieho formulára je obyvateľ, 

o ktorom sa údaje zisťujú, alebo jeho 
zákonný zástupca, alebo zriaďovateľ, 
alebo zakladateľ zariadenia; ak takej 
osoby niet, štatutárny orgán zaria-
denia. Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám alebo s pomocou 
blízkych, má možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania. Sčítať nepl-
noleté osoby, teda deti, je povinný 
rodič, respektíve zákonný zástupca. 
Pod pojmom obyvateľ sa v tomto 
prípade rozumie každý, kto má na 
Slovensku trvalý, prechodný, ale aj 
tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povin-
ný aj občan Európskej únie, ktorý má 
na území Slovenska obvyklý pobyt. 

Samospráva ponúka pomoc 
obyvateľom, ktorí sa nemôžu sčítať 
sami, ani s pomocou blízkej osoby. 
V sídle mestského úradu Michalov-
ce, Nám. osloboditeľov 30, je zriade-
né kontaktné miesto, kde je k dispo-
zícii asistent, ktorý vám rád pomôže. 
Takisto existuje možnosť požiadať 
o  mobilného asistenta sčítania po-
čas prevádzkových hodín v termíne 
od 15. do 28. februára. Viac infor-
mácií získate na telefónnych číslach 
056/6864 120 a 0905 798 944.
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Sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie 
a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou 
tradíciou na celom svete. Predstavuje jedinečný zdroj 
informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, 
o jej demografických, sociálno-ekonomických 
a kultúrnych štruktúrach o životných podmienkach 
obyvateľov a ich bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, 
ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania 
v Slovenskej republike.
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Čo treba vedieť o očkovaní proti Covid-19?

Kto nemôže byť očkovaný?
Univerzálnou kontraindiká-

ciou podania je alergia na zložky 
vakcíny, prípadne anafylaktická, 
život ohrozujúca alergická reakcia 
na  prvú dávku vakcíny. Pri iných 
závažnejších alergických reakciách, 
ktoré nastali v minulosti na iné lát-
ky, je vhodné poradiť sa so svojím 
alergológom. Samozrejme, neočku-
jeme osoby pri akejkoľvek prebieha-
júcej akútnej infekcii, vyhnúť sa tre-
ba tiež očkovaniu v bezprostrednom 
období po operácii. 

Pre alergikov je dôležité vedieť, 
že vakcína neobsahuje klasické 
zložky potravín, antibiotiká, latex 
či iné biologické zložky, pretože je 
vyrobená bezbunkovou techno-
lógiou, tzv. in vitro transkripciou. 
Obsahuje lipidové zložky, anorga-
nické zlúčeniny, sacharózu a vodu. 
Súčasťou je i polyetylénglykol. Pod-
ľa imunológov pred očkovaním nie 
je indikovaná farmakologická an-
tialergická príprava. Pacient aler-
gik teda pokračuje v užívaní svojej 
chronickej antialergickej liečby. 

Čo je dôležité po podaní 
vakcíny? 

Po podaní vakcíny by mali byť 
očkované osoby minimálne 15 
minút sledované kvôli možným 
okamžitým vedľajším reakciám. 
Pre pacientov s anamnézou aler-
gických reakcií alebo imunitných 
ochorení sa táto doba podľa imu-
nológov predlžuje na minimálne 
30 minút.

Aké sa môžu objaviť vedľajšie 
účinky vakcíny?  

Čo sa týka nežiaducich účin-
kov, po očkovaní vakcínou mRNA 
Covid-19 BNT162b2 počas kli-
nických štúdií viac ako 80 percent 
účastníkov hlásilo bolesť v mieste 
vpichu. K tomu došlo do siedmich 
dní po podaní vakcíny a tieto ťaž-
kosti ustúpili po niekoľkých dňoch. 
Ďalej boli u účastníkov štúdií naj-
častejšie hlásené únava (viac ako 
60 %), bolesti hlavy viac ako 50 %), 
bolesti svalov (viac ako 30 %), zim-
nica (viac ako 30 %), bolesti kĺbov 
(viac ako 20 %) a zvýšená teplota 
(viac ako 10 %). Naši prví slovenskí 
zaočkovaní zdravotníci bolesť ra-
mena prirovnávali k tej po vakcíne 
proti tetanu, a to bola aj absolútne 
najčastejšia reakcia na očkovanie. 
Vyskytli sa tiež krátkodobé boles-
ti svalov, kĺbov, zvýšená teplota, 

zimnica, bolesť hlavy, únava a aj 
krátkodobé zväčšenie lymfatických 
uzlín. Tieto príznaky boli podľa 
štúdií aj individuálnych skúsenos-
tí zvyčajne miernej alebo strednej 
intenzity a odzneli do niekoľkých 
dní po očkovaní. Na tieto ťažkosti 
je tak ako pri iných očkovaniach 
možné užiť lieky proti teplote ale-
bo proti bolesti. Zistilo sa tiež, že 
preventívne použitie paracetamolu 
neovplyvňuje takúto imunitnú od-
poveď na túto vakcínu, preto nie je 
nutné.

Pripomínam, že aj keď sú to 
očakávané reakcie, treba ich nahlá-
siť svojmu ošetrujúcemu lekárovi, 
rovnako ako prípadné iné neuve-
dené alebo nezvyčajné ťažkosti. 

A čo pacienti 
s imunosupresívami?

Pri očkovaní v skupine pacien-
tov užívajúcich imunosupresíva 
(lieky, ktoré potláčajú imunitné 
reakcie) postupujeme vysoko in-
dividualizovane s vyhodnotením 
pomeru prínosu a rizík. 

Vzhľadom na množstvo otá-
zok vydala Slovenská spoločnosť 
alergológie a klinickej imunológie 
SLS k očkovaniu svoje stanovisko, 
v ktorom sa o.i. uvádza, že očko-
vanie treba podstúpiť počas sta-
bilnej fázy ochorenia, pri dobrej 
klinickej kompenzácii. Naopak, 
nemá sa očkovať počas zhoršenia 
základného ochorenia, respektí-
ve krátko po tejto dobe. Pacienta 
po očkovaní treba sledovať cca 

30 minút. Keďže mRNA vakcína 
je neživá vakcína, nemá zásadné 
obmedzenia ani kontraindikácie 
pre očkovanie chronicky chorých 
pacientov s  imunointervenčnou 
liečbou alebo bez nej. Chronic-
ká imunosupresívna liečba môže 
viesť skôr k zníženej účinnosti 
očkovania ako k jeho nežiadu-
cim účinkom. Ak pacient nemô-
že byť očkovaný alebo má neistú 
postvakcinačnú ochranu, možno 
zvoliť tzv. cocoon stratégiu, teda 
očkovať jeho blízke osoby (napr. 
v domácnosti).

Špecificky ohrozenou 
skupinou sú aj pacienti 
po transplantácii orgánov. 

Áno. Slovenská transplantolo-
gická spoločnosť vo svojom stano-
visku odporúča tým, ktorí nedávno 
podstúpili transplantáciu orgánu, 
očkovanie najskôr mesiac po or-
gánovej transplantácii. Zároveň 
odporúča očkovanie aj pacientom 
na čakacích listinách na orgánové 
transplantácie, ktorí sú vzhľadom 
k diagnóze zlyhania/zlyhávania 
životne dôležitého orgánu vo vyso-
kom riziku ťažkého priebehu ocho-
renia Covid-19. Rovnako odporúča 
očkovanie osobám v blízkom kon-
takte s pacientmi po transplantácii 
orgánov, napríklad osoby žijúce 
v spoločnej domácnosti.

Osobitne sa v súvislosti 
s očkovaním spomínajú 
aj pacienti, ktorí užívajú 

lieky na riedenie krvi 
(antikoagulanciá). Z akého 
dôvodu? 

Vakcinácia prebieha vpichom 
do svalu. Pacienti na stabilnej an-
tikoagulačnej liečbe, vrátane tých, 
ktorí užívajú warfarín, ktorí majú 
aktuálne plánované kontroly INR 
a ktorých najnovšia hodnota INR 
bola pod hornou hranicou terape-
utického rozsahu, môžu dostať in-
tramuskulárnu vakcínu. V prípade 
akýchkoľvek pochybností sa treba 
poradiť so špecialistom zodpoved-
ným za predpisovanie alebo sledo-
vanie antikoagulačnej liečby. 

Čo (ne)robiť po očkovaní? 
Chráňte sa naďalej pred mož-

nou nákazou – telo sa potrebuje vy-
sporiadať s vakcínou, aby si vytvo-
rilo imunitu, navyše prvá dávka ne-
chráni stopercentne. Podobne, ako 
po niektorých iných očkovaniach, 
sa neodporúča väčšia fyzická záťaž 
aspoň počas prvých dvoch až troch 
dní. V rámci opatrnosti neodporú-
čam v bezprostrednom období na-
príklad ani príliš dlhé cestovanie. 
Zaočkovaný by sa všeobecne mal 
vyhnúť veciam, ktoré predstavujú 
pre organizmus záťaž navyše. Ak je 
to len trochu možné, mal by si tiež 
dopriať dostatok spánku, kvalitnú 
stravu s obsahom prirodzených 
probiotík, pretože kondícia čreva 
má vplyv na imunitnú odpoveď 
organizmu. Nemal by tiež užívať 
alkohol, ktorý znižuje funkciu imu-
nitného systému a môže tak znížiť 
účinok vakcíny.

Kto by mal všeobecne, 
bez ohľadu na pracovné 
prostredie, určite zvážiť 
očkovanie?

Všeobecne možno z dostup-
ných údajov povedať, že pacienti 
trpiaci na chronické choroby majú 
vyššie riziko rôznych infekčných 
komplikácií, vrátane Covid-19. 
Medzi najrizikovejšie ochorenia 
patrí hypertenzia, diabetes melli-
tus, chronická ischemická choro-
ba srdca, spomedzi respiračných 
ochorení chronická obštrukčná 
choroba pľúc. Očkovanie môže byť 
tým, čo im pomôže prekonať toto 
ťažké obdobie. Naďalej však neslo-
bodno zabúdať na epidemiologicky 
obozretné správanie, posilňovanie 
prirodzenej imunity a dodržiavanie 
liečebného režimu.

 Jana Fedáková

Na Slovensku sa začalo s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 mRNA vakcínou. O vakcíne Comirnaty, ktorá je 
aktuálne dostupná, jej zložení a mechanizme účinku sú dnes voľne dostupné informácie a pacienti, ktorí majú 
obavy, si tak môžu pred očkovaním mnohé naštudovať. Pre koho je vhodné a treba sa niečoho báť? Aj to vysvetľuje 
MUDr. Katarína Varechová z ambulancie všeobecného lekára Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

L e k á r k a  r a d í :
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

HÁDANKOVO – ZIMA
online test pre deti
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk 

NA GAZDOVSKOM DVORE UJA FERA
online hádanky pre deti
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk 

ČO JE TO?
online obrázková súťaž, Hvezdáreň Michalovce 
https://hvezdaren-mi.sk/obrazkova-sutaz-co-je-to/ 

výstavy
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ
videoprezentácia súťažných prác
Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

KLENOTNICA
online komentovaná prehliadka novej stálej expozície
YouTube Zemplínske múzeum v Michalovciach

Od pondelka 18. januára 
v Nemocnici Svet zdravia 
Michalovce očkujú proti 
ochoreniu Covid-19 
určené skupiny ľudí, 
ktorí sa prihlásia cez 
národný portál na voľné 
kapacity v rámci dňa. Ide 
o konkrétne definované 
zdravotnícke pozície 
v zmysle národnej 
očkovacej stratégie.

Michalovská nemocnica sa stala 
jedným z vakcinačných centier, kto-
ré stanovilo ministerstvo zdravot-
níctva. V sieti nemocníc Svet zdravia 
budú takéto vakcinačné centrá fun-
govať ešte v Humennom a Rožňave. 
Očkovanie v  michalovskej nemoc-
nici sa bude konať vo vakcinačnom 
centre na Duklianskej ulici. Pripra-
vených je päť ambulancií s  celko-
vou dennou kapacitou približne 
300 ľudí. Vakcinačné centrum bude 
v prevádzke od 9.00 do 15.30 hod. 

Je potrebná registrácia na strán-
ke www.korona.gov.sk, kde je v prvej 
fáze aktuálne otvorené prihlasova-
nie pre zdravotníckych pracovníkov, 
osoby, ktoré profesionálne priamo 

alebo nepriamo zabezpečujú sta-
rostlivosť, transport a  diagnostiku 
pacientov, zamestnancov zariadení 
sociálnych služieb a terénnych soci-
álnych pracovníkov. 

Po príchode do vakcinačného 
centra, respektíve ambulancie, vy-
pĺňa pacient dotazník, v  ktorom sa 
posudzujú rizikové faktory. Po  vy-
konaní všetkých náležitých úkonov 
sa pristúpi k samotnej vakcinácii. Po 
tomto kroku je potrebné, aby pacient 
počkal na pozorovanie približne 15 
minút v čakárni. U rizikových skupín 
je táto doba predĺžená na 30 minút. 

Od 6. januára sieť nemocníc Svet 
zdravia spustila vakcináciu svojich 
zdravotníkov v 14 svojich nemocni-
ciach. Za prvé tri dni sa zaočkovalo 
viac ako 2800 zamestnancov. V ďal-
šom týždni by to malo byť ďalších 
vyše 5100. Zvýšený počet sa podarí 
dosiahnuť aj vďaka efektívnejšiemu 
využitiu dodanej vakcinačnej lát-
ky. Obstarané špeciálne striekačky 
(s  minimálnym mŕtvym priesto-
rom) umožnia z  jednej ampulky 
aplikovať až šesť vakcinačných dá-
vok (doteraz to bolo päť). V micha-
lovskej nemocnici bolo dosiaľ zaoč-
kovaných 480 zdravotníkov.

Nemocnica Svet zdravia 
Michalovce

Najefektívnejším spôsobom 
kontroly súčasnej pandémie 
nového ochorenia 
Covid-19 je očkovanie. 
Predstavuje osobnú 
ochranu jednotlivca, ktorý 
je očkovaný, kolektívnu 
ochranu komunity/
spoločnosti. K tomu 
je potrebné preočkovať viac 
ako 60 – 70 % populácie 
v prípade Covid-19 
(tzv. kolektívna ochrana). 

Za týmto účelom pripravilo mi-
nisterstvo zdravotníctva na základe 
návrhov zdravotníkov, odborníkov 
v oblasti infektológie a epidemioló-
gie na Slovensku vakcinačnú straté-
giu. Pri výbere vakcíny sú rozhodu-

júcimi kritériami bezpečnosť, účin-
nosť, dostupnosť a  na poslednom 
mieste cena.

V  prvej fáze sú zaočkovaní 
zdravotnícki pracovníci, študenti 
zdravotníckeho lekárskeho a nele-
kárskeho odboru, ktorí počas štú-
dia prichádzajú do kontaktu s  pa-
cientom, zamestnanci zariadenia 
sociálnych služieb, terénni sociálni 
pracovníci, zamestnanci obslužnej 
organizácie, ktorí vykonávajú svoju 
činnosť v nemocnici, zamestnanci 
nemocnice, záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služ-
by, ktorí prichádzajú do kontaktu 
s  pacientom, osoby, ktoré v rámci 
cirkvi alebo náboženskej spoloč-
nosti registrovanej podľa osobitné-
ho predpisu poskytujú duchovnú 
službu pre pacientov s ochorením 
Covid-19 v nemocnici alebo pre 
prijímateľov sociálnych služieb 

v  ZSS, či zamestnanci mobilného 
odberového miesta, ktorí prichá-
dzajú do kontaktu s testovanou 
osobou.

V  druhej fáze očkovania sa 
môžu o  očkovanie uchádzať osoby 
s vekom najmenej 85 rokov. V tretej 
fáze to budú osoby s vekom najme-
nej 75 rokov, vo štvrtej s vekom naj-
menej 65 rokov. O  očkovanie rov-
nako musia požiadať cez registračný 
formulár.

V  piatej fáze môžu byť zaočko-
vané osoby so závažnou chorobou 
významne zvyšujúcou riziko závaž-
ného priebehu ochorenia Covid-19 
bez ohľadu na vek (onkologickí 
pacienti v  štádiu liečby ochorenia, 
pacienti, ktorí prekonali v minulosti 
aspoň dvakrát pneumóniu so závaž-
ným priebehom, extrémne obézni 
ľudia, s chronickým zlyhaním obli-
čiek či s chronickým srdcovým zly-

haním, s AIDS či so závažným prie-
behom infekčných ochorení).

V šiestej fáze môžu byť napríklad 
zaočkované osoby s onkologickým 
ochorením v dlhodobej remisii, 
osoby s obezitou, so stredne závaž-
nou psychiatrickou chorobou či na-
príklad osoby so stredne závažnou 
poruchou imunity, vyžadujúce dis-
penzarizáciu a substitučnú liečbu.

V  siedmej fáze môžu byť zaoč-
kovaní učitelia s vekom najmenej 
55 rokov. Ľudia s vekom najme-
nej 55 rokov môžu byť zaočkovaní 
v ôsmej fáze. V deviatej fáze môžu 
zaočkovať učiteľov. V  desiatej fáze 
môžu o  očkovanie žiadať osoby 
s  vekom najmenej 45 rokov. V  11 
fáze môžu byť zaočkovaní ľudia 
starší ako 18 rokov. O  očkovanie 
musia jednotlivé skupiny požiadať 
cez web korona.gov.sk.

anma

Vakcinačné centrum 
v nemocnici

Očkovanie prebehne 
vo viacerých fázach

michalovce_srdce_zemplina
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Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Vianočný koncert SZUŠ TalentUm

22. – 28. januára o 14.00 hod.

Zostrih 
Stalo sa v Michalovciach 

v športe v II. polroku 2020
v piatok 22.1., v pondelok 25.1. a v stredu 27.1. 

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

Budeme mať štandardy 
Braillovho písma

Pokoj je cestou i darom
Už takmer rok sme v „dobe 
covidovej.“ Pre nikoho 
z nás to nie je jednoduché. 
V každom prípade je to nové 
poznanie a nová skúsenosť. 
Skôr než sme k tomu zaujali 
postoj, museli sme sa s touto 
realitou vyrovnať. Každý 
svojím spôsobom. 

Je však reálna aj skutočnosť, že sú 
medzi nami ľudia, ktorí sa so vznik-
nutou situáciou nedokážu vyrovnať. 
Túto realitu ovplyvňuje niekoľko 
závažných faktorov. Ako veľmi pod-
statný vystupuje do popredia faktor 
strachu. Je to strach o seba, o svojich 
blízkych, o  prácu. Spomedzi dru-
hov strachu nemožno vylúčiť strach, 
o ktorom sa mlčí. Je to strach zo smr-
ti. Toto je realita, ktorá vo svojom 
strede ukrýva zdroj napätia. Ono tiká 
a chvíľami v spoločnosti aj vybuchuje. 
Musíme vychádzať z  faktu, že  situá-
cia sa dotýka každého. Tak ako z nej 
nemožno nikoho vylúčiť, je dobré 
si uvedomiť aj vlastnú zodpovednosť 
za  druhého. Či v  malej komunite 

mesta, v ktorom žijeme, alebo vo sve-
tovom meradle. V kontexte vzniknu-
tej reality nemá miesto konštatovanie: 
„Mňa sa to netýka“. 

Veľmi často počúvame o  ochrane 
rizikových skupín. Nenechávajme toto 
konštatovanie len v teoretickej rovine, 
ale zmeňme ho na hmatateľný skutok. 
Ochrana rizikových skupín nespočíva 
len v izolácii, testovaní, či preukázaní 
nejakej služby v  oblasti zabezpečenia 
potrieb súvisiacich s dôstojnosťou ži-
vota. Vo vzťahoch máme povinnosť 
vnášať do celej situácie pokoj. Ten je 
opakom napätia, ktoré vnímame oko-
lo seba. Máme príležitosť vyjsť zo seba 
smerom k iným. 

Buďme vďační  tým, ktorí bez vá-
hania nasadzujú svoje životy v  prvej 
línii. Otvorme sa pre počúvanie iných 
a buďme si istí, že aj tak dosiahneme 
efekt eliminácie dôsledkov strachu. 
Naučme sa hovoriť o veciach, o kto-
rých radšej mlčíme. Nech nie je zod-
povednosť iba na pleciach duchov-
ných, ktorí, ak sa objavia pri lôžku 
chorého, sú vnímaní ako predzvesť 
smrti. Všetci môžeme byť poslami 
pokoja a radosti vo vzťahoch.

PaedDr. Ivana Mochorovská
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sandra Borzová
Michal Dzura

Alžbeta Štitnická

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Michal Gajdoščík  
a Alexandra Geročová

NÁSTENNÝ 
KALENDÁR 2021 

s maľbami maliara T. J. Moussona

v prípade záujmu kontaktujte 
Zemplínske múzeum e-mailom na: 

info@zemplinskemuzeum.sk Už dvadsať rokov patrí 
4. január spomienke 
na tvorcu systému na písanie 
a čítanie pre nevidiace 
a slabozraké osoby. Svetová 
slepecká únia vyhlásila 
v roku 2001 dátum 
narodenia Louisa Brailla 
za Svetový Braillov deň. 

Práve jeho písmo uľahčuje ľuďom 
so zrakovým zdravotným postihnu-
tím komunikovať a získavať informá-
cie. Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a  rodiny pomáha nevidiacim 
a slabozrakým zvládať ich sťaženú si-
tuáciu rôznymi nástrojmi. 

V  spolupráci s  dotknutými re-
zortmi a  osobami so zdravotným 
postihnutím sme pripravili Národný 
program rozvoja životných podmie-
nok osôb so zdravotným postihnutím 
na roky 2021 – 2030. V rámci progra-
mu sa zriaďuje na pôde Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v Levoči národná autorita 

pre štandardizáciu Braillovho písma 
a súčasťou návrhu programu je aj vy-
pracovanie štandardu slovenského 
Braillovho písma. Cieľom Slovenskej 
autority je určovať štandardy použí-
vania Braillovho písma, podporovať, 
uľahčovať a presadzovať výskum, vý-
učbu a tlač Braillovho písma. 

V  súčasnosti štát pomáha ľuďom 
s ťažkým zrakovým postihnutím aj pe-
ňažnou kompenzáciou. Môžu získať 
financie na kúpu písacieho stroja 
na  Braillovo písmo, počítača a  tla-
čiarne na Braillovo písmo, hmatového 
displeja a tiež na kúpu špeciálneho zá-
pisníka pre nevidiacich s kombináciou 
hmatového a hlasového výstupu. 

Pomoc poskytujeme aj organizáci-
ám, ktoré združujú osoby so zdravot-
ným postihnutím, vrátane osôb so zra-
kovým postihnutím. Tie môžu požia-
dať ministerstvo o dotáciu na podporu 
edičnej činnosti, napr. aj  za účelom 
vydávania časopisov a periodík v prí-
stupnej forme pre osoby so zrakovým 
postihnutím vo zväčšenej čiernotlači 
alebo v Braillovom písme.  

Eva Rovenská
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Násilie na ženách

Plán triedeného zberu 
pre jednotlivé obvody

Rôznorodosť a spravodlivý 
prístup vychádza 
z poznania, že násilie môže 
zažívať každá žena bez 
ohľadu na vek, etnicitu, 
zdravotné postihnutie, 
sexuálnu orientáciu, 
náboženskú príslušnosť 
a že každá žena má mať 
prístup k špecializovaným 
službám podpory a ochrany. 

Ženy, ktoré zažili násilie, potre-
bujú, aby obhajoba ich práv bola 
súčasťou ochrany a podpory. 

Občianske združenie Pomoc ro-
dine poskytuje komplexné špecific-
ké služby ženám zažívajúcim násilie. 
Od decembra do mája minulého 
roka realizovalo združenie projekt 
s  názvom Obhajoba ľudských práv 
žien zažívajúcich násilie v intímnych 
vzťahoch. Pod hlavičkou projektu sa 

uskutočnilo stretnutie v rámci mul-
tiinštitucionálnej spolupráce v  na-
šom meste a  vzdelávania odbornej 
verejnosti. Podujatia boli zamerané 
na  obhajobu ľudských práv a scitli-
venie v problematike násilia. Vzde-
lávania sa zúčastnilo 17 ľudí z dvoch 
rôznych inštitúcií. Dané aktivity boli 
nasmerované na podporu spoluprá-
ce organizácií aktívnych v  oblasti 
ľudských práv a slobôd.

Realizované boli s  finančnou 
podporou Ministerstva spravodli-
vosti SR v rámci dotačného progra-
mu na presadzovanie, podporu 
a  ochranu ľudských práv a  slobôd 
a  na predchádzanie všetkým for-
mám diskriminácie, rasizmu, xe-
nofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie. 

Mgr. Martina Bamburáková

4. OBVOD 
S. H. Vajanského vpravo – Odbo-

járov, T. J. Moussona, J. A. Gagarina, 
J. Palkoviča, J. Palárika, B. Němcovej, 
Svornosti, M. Kopernika, P. Ľ. Holuby-
ho , P. J. Šafárika, Zemplínska, J. Kalin-
čiaka, T. Vansovej, J. I. Bajzu, Agátová, 
J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Go-
goľa, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, 
Remeselnícka, Kamenárska

5. OBVOD
S. H. Vajanského vľavo po Ma-

sarykovu – J. G. Tajovského, Gen. 
Petrova, L. N. Tolstého, J. Záborské-
ho, Pribinova, A. I. Dobrianskeho, 
Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, 
M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyš-
kovská, B. S. Timravy, Hviezdosla-
vova, Duklianska, Obrancov mieru

6. OBVOD 
M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, 

M. Benku, J. Fándlyho, M. Uhra, E. 
Urxa, Krátka, Višňová, Villa real, 1. 

mája, 9. mája, Úzka, S. Tomášika, Ši-
roká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. 
Novomeského, Lipová, Borovicová, 
Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, 
Sosnová, Smreková, Brestová, Parti-
zánska, SNP, Š. Fidlíka, Starolaborec-
ká, M. Bónu, Športová, A. Hrehovčíka 

7. OBVOD 
Nábrežie J. M. Hurbana, Verbov-

čík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Ras-
tislavova, Gorazdova, Svätoplukova, 
Koceľova, V. I. Čapajeva, F. Kubača, Sa-
mova, Čs. armády, A. S. Suvorova, M. I. 
Kutuzova, Užhorodská, F. Kráľa, J. Jes-
senia, J. Kostru, F. Hečku, Záhradná, J. 
Alexyho, I. Krasku, M. Aleša, Čajkov-
ského, A. Bernoláka, A. S. Makarenka, 
Pri sýpke, Petra Jilemnického

8. OBVOD 
Topolianska, Jarná, Letná, Moča-

rianska, Barč-Ivana, Slovenská, Pri 
mlyne, Kapušianska, Vrbovecká, 
Meďovská, S. Tešedíka, Tichá.

Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovania

spomienky

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás dňa 11. novembra 2020 vo veku 86 rokov 
opustil náš milovaný ocko, dedko, pradedko, svokor 

JOZEF KATINGER
Ďakujeme všetkým, ktorí nám s láskou pomáhali pri 
starostlivosti o nášho otecka a za všetky vaše modlitby.
dcéry s rodinami

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 21. januára uplynulo 10 rokov 
od smrti drahej mamičky a babičky 

ANNY MESAROŠOVEJ
rod. Regendovej
s láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami

S hlbokým bôľom a žiaľom v srdci sme prijali, 
že dňa 31.decembra 2020 v kruhu svojich najbližších 

poslednýkrát vydýchol milovaný manžel, 
otec, starý otec, brat, švagor, svat 

ĽUDOVÍT HLINIČAN
Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále 

v srdciach tých, ktorí ma milovali...
smútiaca rodina

Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 18. januára uplynulo 20 rokov od chvíle, 
kedy nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 

pplk. VÁCLAV BOVAN
s láskou spomína rodina

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. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 8. februára 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.obvod 4 obvod 5 obvod 6 obvod 7 obvod 8

05.01. 07.01. 21.01. 26.01. 28.01.
02.02. 04.02. 18.02. 23.02. 25.02.
02.03. 04.03. 18.03. 23.03. 25.03.
30.03. 01.04. 15.04. 20.04. 22.04.
27.04. 29.04. 13.05. 18.05. 20.05.
25.05. 27.05. 10.06. 15.06. 17.06.
22.06. 24.06. 08.07. 13.07. 15.07.
20.07. 22.07. 05.08. 10.08. 12.08.
17.08. 19.08. 09.09. 21.09. 23.09.
28.09. 30.09. 14.10. 19.10. 21.10.
26.10. 28.10. 11.11. 16.11. 18.11.
23.11. 25.11. 09.12. 14.12. 16.12.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK PARTIZÁN BARDEJOV
16. 1., 12.00 hod., prípravný duel – muži 

MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
20. 1., prípravný duel – muži 
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC MIKRON N. ZÁMKY
15. 1., 17.30 hod., Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD, A. S. 
17. 1., 18.00 hod., Tipos Extraliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

z d i e ľ a j  f a k t y ,
n i e  s t r a c h

H T T P S : / / KO R O N A . G OV. S K

STRED EURÓPY 
Spomienka michalovského klubu turistov Turista na rok 2004. Zúčastnili 
sa 38. slovenského zrazu turistov v Kremnici. Súčasťou bol aj výlet k symbolické-
mu stredu Európy, ktorý pripomína nápis na skalnom pamätníku.           A. Hasák


