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Zasadnutie mestských poslancov prebiehalo v online priestore

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Rokovanie otvoril a  viedol 
primátor Viliam Zahorčák. 
V úvode mestskí zákonodar-

covia schválili program zasadnutia 
a zvolili návrhovú komisiu. Prvé 
body rokovania sa týkali informa-
tívnych správ. Primátor predniesol 
informatívnu správu o  prijatých 
uzneseniach mestskej rady za  de-
cember až február a  zástupca pri-
mátora Jozef Sokologorský infor-
matívnu správa o  plnení uznesení 
mestského zastupiteľstva za druhý 
polrok uplynulého roka. Hlavná 
kontrolórka predložila poslancom 
správu o výsledkoch kontrol a sprá-
vu o  kontrolnej činnosti za druhý 
polrok roka 2020.
Viacero bodov rokovania sa týkalo 
školstva. Novela Zákona 245/2009 
Z.z. o výchove a vzdelávaní s účin-
nosťou od 1. januára 2021 určuje 
povinnú školskú dochádzku detí, 
ktoré majú jeden rok pred plne-
ním povinnej školskej dochádz-
ky k  1.  septembru 2021 a  Mesto 
musí zabezpečiť pre všetky tieto 
deti miesto v materskej škole. Pre-
to bolo prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie o  určení spádových 
materských škôl v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce. 
S  uvedenou novelou zákona súvisí 
aj to, že Mesto pristúpilo k návrhu 
zriadiť od septembra 2021 materskú 

školu v priestoroch Základnej školy, 
Moskovská 1, elokované pracovisko 
Ul. mlynská. Novela zákona totiž 
okrem iného aj ruší nulté ročníky 
základných škôl, v  ktorých sa  pri-
pravovali deti na  vstup do  prvého 
ročníka. Mesto chce takto vyjsť 
v ústrety rodičom tých detí z Ulice 
mlynskej, ktorí sú zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. Poslanci 
sa zaoberali aj  návrhom na zara-
denie do siete škôl a  školských za-
riadení Súkromnú materskú školu, 
Ul. Kapušianska od školského roka 
2022/2023. Materská škola chce 
svoje služby poskytovať všetkým 
deťom, ktoré majú stravovacie špe-
cifiká ako celiakia, bezlepková diéta 
či laktózová intolerancia. Poslanci 
zriadenie oboch týchto nových ma-
terských škôl odsúhlasili. Rovnako 
sa zhodli aj na odsúhlasení spolu-
financovania žiadosti o  finančný 
príspevok na realizáciu projektu 
Multifunkčné ihrisko na  Základ-
nej škole, Moskovská 1. Na základe 
výzvy Fondu na podporu športu 
v  rámci programu Výstavba, re-
konštrukcia a  modernizácia špor-
tovej infraštruktúry sa chce Mesto 
uchádzať o  dotáciu a  pokračovať 
vo výstavbe multifunkčných ihrísk 
na základných školách. Po školách 
na Okružnej, Krymskej, Švermovej, 
Školskej a Komenského by to mala 

byť Základná škola na Moskovskej 
ulici 1, kde sú vytvorené priestoro-
vé predpoklady na umiestnenie ih-
riska. Ide o výstavbu väčšieho typu 
multifunkčného ihriska s  rozmer-
mi 20 x 40 metrov vrátane oplote-
nia. Súčasťou rozpočtu projektu 
je kompletná spodná a vrchná stav-
ba. Výška povinného spolufinan-
covania je minimálne 50 percent 
z celkových oprávnených výdavkov, 
tj. 51 278,94 eur.
Poslanci diskutovali aj o  Súhrnnej 
monitorovacej správe v  rámci te-
matického hodnotenia Plánu hos-
podárskeho a  sociálneho rozvoja 
Mesta za roky 2016 – 2020. Správu 
predložil primátor mesta. Aj na-
priek nepriaznivej situácii v  roku 
2020 sa  podarilo zrealizovať via-
cero aktivít, hlavne investičného 
charakteru. Ide napríklad o  svetel-
nú križovatku pri hoteli Družba, 
rekonštrukciu objektu Zlatý býk, 
rekonštrukcie na viacerých základ-
ných školách, ktorých výsledkom 
bolo vytvorenie nových odborných 
učební či rôzne opravy školských 
budov a zariadení, v meste pribudli 
elektronabíjacie stanice, pred odo-
vzdaním do užívania je objekt bý-
valej materskej školy v  časti Vrbo-
vec, rekonštrukciou prešli kilomet-
re ciest a  chodníkov vo  viacerých 

V pondelok 22. februára sa prostredníctvom videokonferencie uskutočnilo je-
denáste zasadnutie poslancov Mesta Michalovce. Do programu bolo zaradených 
20 bodov, v ktorých sa poslanci venovali rôznym témam. Okrem finančných tém 
a vyhodnotenia aktivít mesta za uplynulé štyri roky to bola hlavne oblasť školstva 
v súvislosti s materskými školami na území mesta.
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

U  calim švece bojuju proci najnovšomu ňeščescu. Proci ľem pod veľkim 
mikroskopom obačenej virusovej infekciji. No do koho še aľe ulapi, ta o ži-
vot mu idze. Chorota to barz britka, bo še hodna frišno premeňic zos pla-
nej na išče horšu. Najľepše švetovo viskumňici proci ňej hľedaju ľik. Dachto-
ri už i vidumaľi očkovacu latku. I viskušaľi jak u ľudzi chasnuje. Či funguje 
i ňeškodzi. No naraz še šicko ľudstvo zaočkovac ňeda. I  virobic keľo treba, 
tirva dajaki čas. Co robic, žebi dobre bulo? Naša vlada zvolala veľke konzi-
lium najmudrejšich odborňikov, žebi še radziľi, hľedaľi, špekulovaľi, skumaľi, 
co še u tej veci da spravic. Radziľi še, radziľi skoro tiždzeň. Spravou o tim ňit. 
Doznal mi še zo zaručenoho zdroja, že nakoňec dostaľi jednoduchu ulohu. 
Hľedac očkovacu latku proci najnovšej chorotoj Slovakov. Hľedac očkovacu 
latku proci „glupotoj“. Kec ju najdu, perše še da zaočkovac predseda vladi 
a veckaľ cala vlada. Ozdaľ še da i narod zaočkovac. Bo cali narod pol roka pod 
zamkom trimja, furt testuju, i  furt najveccej ľudzi umira. Pri porovnaňom 
zos švetom. Kec še našim vedcom totu očkovacu latku podari najsc, ta bud-
zeme najbohatši na švece. Už motore montovac ňemušime. Bo ju dame pod 
licenciju a ľem sami budzeme virabjac i calomu švetu predavac. Na opitaňe, 
dze na to vžac peňeži, pohotovo predseda vladi poveril podpredsedňičku vladi 
na presun peňeži zoz europskoho fondu podpori. Pritim še ušmjal. Teraz spl-
ňime i podmjenku inovacije i moderňizacije. Konečňe Slovensko zos švetom...

Vaš Mižo z varoša

Co novoho

častiach mesta. Popritom prebiehali 
aj mnohé iné aktivity, aj v sociálnej 
či kultúrnej sfére.
Nasledovalo prerokovanie návrhu 
Memoranda o  spolupráci v rámci 
Územia mestského rozvoja a v ňom 
vytvorenej Mestskej funkčnej oblasti 
Michalovce spolu s 11 obcami, ktoré 
s mestom katastrálne susedia. Vstup-
ná správa navrhuje rozvoj v  troch 
prioritných oblastiach – zdravá 
a  k  prírode šetrná mestská funkčná 
oblasť, dostupné a kvalitné služby pre 
všetkých a efektívne a inteligentne 
spravovaná mestská funkčná oblasť. 
Riaditeľka Mestského kultúrne-
ho strediska Michalovce Milada 

Tomková predložila vyhodnotenie 
kultúrno-osvetovej činnosti MsKS 
za rok 2020 a  zároveň plán hlav-
ných úloh na rok 2021, ktoré budú 
priebežne dopĺňané v závislosti od 
aktuálnej epidemiologickej situá-
cie. Rok 2021 sa ponesie v znamení 
777. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Michalovce. 
Finančné body rokovania pojedná-
vali o trvalom odpustení pohľadávok 
Mesta a zmene rozpočtu. Pri pohľa-
dávkach ide o exekúcie, kde exekútor 
vydal upovedomenie o ich zastavení 
v tých prípadoch, v ktorých po uply-
nutí zákonom predpokladanej doby 
nie je možné majetok povinného 

úspešne exekvovať. Pohľadávky 
sa tak stali nevymožiteľnými. Zmena 
rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 1 sa týka napojenia finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
poskytnutých v  roku 2020, ktoré je 
potrebné do štátneho rozpočtu vrá-
tiť, alebo vyčerpať v stanovenom ter-
míne. Zároveň sa pripájajú finančné 
prostriedky za stravné od rodičov 
v školských jedálňach, prijaté pred-
davky na služby od nájomníkov 
na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky 
v  rámci vyhlásených obchodných 
súťaží. Navrhovaným rozpočtovým 
opatrením je  rozpočet mesta vyrov-
naný. 

Zasadnutie pokračovalo prerokova-
ním a  následne schválením návrhu 
na udelenie titulu Čin roka 2020. 
Aj  tu sa prejavil vplyv pandémie 
a predložené boli iba dva návrhy. Jed-
ným z posledných bodov, ktorému sa 
poslanci venovali, bol návrh na vstup 
mesta do občianskeho združenia 
Diaľnica na Zemplín. Cieľom zdru-
ženia je spájať samosprávy a  všetky 
kompetentné orgány a  podporovať 
aktivity smerujúce k  dobudovaniu 
diaľnice na územie Zemplína. 
V závere rokovania poslanci schvá-
lili termín aj zásady voľby hlavného 
kontrolóra Mesta Michalovce. 

anma

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 
dokončenie článku z  pr vej  strany

15. február – 31. marec
www.scitanie.sk

Kontaktné centrum: v sídle Mestského úradu Michalovce 
na Nám. osloboditeľov 30

Asistované sčítanie: z dôvodu epidemiologickej situácie 
asistované sčítanie prebiehať v termíne od 1. apríla 
s ukončením najneskôr do 31. októbra. O túto službu 

treba požiadať na telefónnom čísle 056/ 68 64 120 alebo 
0905 798 944

Infolinka: 02/20 924 919

V súťaži o Zdravú firmu 
roka sa hodnotia kritériá 
ako napríklad, aké benefity 
ponúkajú firmy 
svojim zamestnancom 
a najmä, aký je prístup 
k prevencii, starostlivosti 
o zamestnancov, tiež o ich 
zdravie a bezpečnosť. 

Odborná porota vyhlásila vý-
hercov tohto náročného ročníka. 
Najzdravšia firma roka 2020 je Sy-
ráreň Bel Slovensko, a. s., v kategó-
rii výrobná firma. Spomedzi firiem 
nevýrobného charakteru dosiahla 
prvenstvo spoločnosť IBM Interna-
tional Services Centre, s.r.o.

Súťaž už jedenástykrát organi-
zovala Union zdravotná poisťovňa. 
Tento ročník súťaže bol špecifický. 
Okrem štandardne hodnotených 
kritérií odborná porota posudzova-
la boj nominovaných firiem o zdra-
vie svojich zamestnancov v čase ko-
ronakrízy. Starostlivosť o  zamest-

nancov a firemné benefity prešli 
počas desiatich rokov, a osobitne 
v minulom roku, obrovskou zme-
nou. Bola to reakcia na nové život-
né podmienky, v ktorých sa všetci 
nedobrovoľne nachádzame.

Aké opatrenia zavážili? Micha-
lovská syráreň prijala množstvo 
opatrení – od zabezpečenia vlastnej 
prepravy pre zamestnancov spo-
ločnosti v  prvej vlne, bezpečnostné 

opatrenia súvisiace so stravovaním, 
cez zmenu začiatku pracovných 
zmien, presun a zabezpečenie kom-
fortného vybavenia a IT techniky pre 
zamestnancov, ktorí môžu vykonávať 
prácu z domu, stavebné úpravy s cie-
ľom zamedziť styku medzi zamest-
nancami z rôznych prevádzok, až po 
testovanie zamestnancov. Boli prijaté 
aj  ďalšie opatrenia týkajúce sa  bez-
pečnosti a hygieny. Pre lepšie zvláda-
nie situácie je zriadený stály krízový 
štáb, ktorý na dennej frekvencii riadi 
krízovú situáciu a prijíma opatrenia 
s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. 

Zuzana Lešová

Syráreň je Zdravá 
firma roka 2020



Aktuálny prehľad testovacích miest na území mesta Michalovce prinášame tabuľke. Zoznam všetkých testovacích 
miest na Slovensku je pravidelne aktualizovaný na stránke Ministerstva zdravotníctva SR:  
https://www.health.gov.sk/?ag-mom. Všetky uvedené odberové miesta, okrem RÚVZ Michalovce, umožňujú objednať 
sa na testovanie cez formulár na webovej stránke korona.gov.sk alebo korona.zzz.sk. 
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Mobilné odberové miesta v meste

Nariadením Vlády SR platí od stredy 3. marca 
pre všetkých pozitívne testovaných občanov 
na ochorenie COVID-19 zákaz vychádzania 
z povinnej domácej karantény. Mesto 
Michalovce preto od 3. marca zabezpečuje 
nákup základných potravín a hygienických 
potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú 
pozitívne na toto ochorenie.

Pomoc je určená výlučne tým pozitívne testovaným, ktorí 
žijú osamelo a  sú odkázaní iba sami na seba, bez možnosti 
zabezpečiť si nákup blízkymi osobami.

Záujemcovia, ktorí takúto pomoc potrebujú, môžu svoje 
požiadavky na nákup tovaru nahlasovať na telefónnom čísle: 
+421 907 796 858 v pracovných dňoch (pondelok až piatok) 
v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. Samotný nákup a donáška 
tovaru sa uskutoční podľa akútnosti stavu a podľa dohody naj-
viac dvakrát v týždni.   

Občan si pripraví nákupný zoznam a hotovosť v približnej 
cene nákupu a vloží ju do obálky alebo igelitového vrecka. Pra-
covníkovi, ktorý si túto požiadavku príde v dohodnutom čase 
vyzdvihnúť sa občan preukáže pozitívnym testom. Pri vybave-
ní objednávky bude spolu s nákupom odovzdaný aj pokladnič-
ný doklad a zvyšné peniaze. Odporúčame občanom, aby si svoj 
nákupný zoznam spísali a mysleli pritom na viac dní vopred. 
Pri preberaní nákupu dodržiavajte prísne hygienické opatrenia 
a chráňte si tvár respirátorom a použite rukavice. Nákupy budú 
zabezpečovať zamestnanci Mesta Michalovce.

ivpa

Pomoc pre covid pozitívnych občanov

Subjekt Adresa MOM Prevádzkový čas

DZS-M.K.TRANS, s.r.o Staničná 3 pondelok – piatok 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Michaella, s.r.o. Nám. osloboditeľov 70 pondelok – štvrtok, sobota, nedeľa 8.30 – 12.30, 13.00 – 17.00
piatok 8.30 – 13.00, 13.30 – 18.00

NsP Š. Kukuru Michalovce – Svet zdravia, a.s. Špitálska ul. 1266/2 pondelok – sobota 8.00 – 16.00

RÚVZ Michalovce S. Chalupku 5 pondelok 9.00 – 12.00, streda 13.00 – 16.00
piatok 9.00 – 12.00

Gastroped, s.r.o. Lastomírska 3 pondelok – sobota 13.00 – 21.00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok P. O. Hviezdoslava 1 pondelok – sobota 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
PhDr. Eva Želinská Duklianska 6 pondelok – nedeľa 8.00 – 16.00
Gastrostomed, s.r.o. Partizánska 6079/2A pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Jameso, s.r.o. Močarianska 5713 pondelok – piatok 9.30 – 13.30, 14.00 – 18.00
sobota, nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Zagyn, s.r.o. Ivana Krasku 4 pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
HH Investment, s.r.o. Obchodná 3 pondelok – nedeľa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Ing. Pavel Tkáč Duklianska 3 pondelok – nedeľa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
Via Corporation, s.r.o. Duklianska 1919/4 pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00
KOBA FUN, s.r.o. Továrenská 1635/2 pondelok – nedeľa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
AdNa, s.r.o. Letná 31 pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
Kings R&M, s.r.o. Priemyselná 6 pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
LEHA, s.r.o. Lastomírska 3 pondelok – sobota 8.00 – 16.00
SlovakTransLine, s.r.o. Špitálska 2 pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
ZEMPDENT, s.r.o. Sama Chalupku 2 pondelok – sobota 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30



4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Mestskí poslanci 
na svojom 11. zasadnutí 
schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
Michalovce o určení 
spádových materských 
škôl s pridelenými 
ulicami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta 
Michalovce.

Stalo sa tak v  dôsledku nove-
ly zákona 245/2009 Z.z. o  výchove 
a  vzdelávaní, na základe ktorej za-
čína povinná dochádzka pre deti, 
ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky k 1. 
septembru 2021. V zmysle uvedené-
ho zákona má obec ako zriaďovateľ 
materských a  základných škôl po-
vinnosť vo všeobecne záväznom na-
riadení určiť spádové materské školy, 
aby každé z  takýchto detí malo za-
bezpečené miesto v materskej škole. 

Uvedený zákon definuje spádo-
vú materskú školu ako školu, v kto-
rej dieťa plní povinné predprimárne 
vzdelávanie v nadväznosti na jeho 
trvalý pobyt. V spádovej materskej 
škole má garantované miesto kaž-
dé dieťa s trvalým pobytom v obci, 
v ktorej sa nachádza daná materská 
škola. Mestu tak vznikla povinnosť 
vytvoriť dostatočný počet miest pre 
tieto deti, ktoré budú mať prednosť 
pred umiestnením mladších detí. 
Mesto sa však bude snažiť vyjsť 
v  ústrety všetkým rodičom, ktorí 
požiadajú o  umiestnenie svojho 

dieťaťa, a to vo veku od 3 do 6 ro-
kov v  zmysle platných predpisov 
a  usmernení. V  meste sú určené 
tieto spádové materské školy s pri-
delenými ulicami:

SPÁD Č. 1 
Materská škola, 

S. H. Vajanského č. 5
P. J. Šafárika, Zemplínska, Agá-

tová, J. Palkoviča, T. J. Moussona, 
M. Kopernika, J. Ľ. Holubyho, J. A. 
Gagarina, Svornosti, B. Němcovej, 
Odbojárov, J. Palárika, J. Záborské-
ho, S. H. Vajanského, L. N. Tolstého, 
Pribinova, M. Nešporu, J. I. Bajzu, 
N. V. Gogoľa, Juraja Jánošíka, J. Bot-
tu, Tehliarska, Hrnčiarska, Kame-
nárska, Remeselnícka, J. Kalinčiaka, 
T. Vansovej, Topolianska, Klobuč-
nícka, Sklenárska, Kavarnianska, 
G. Zvonického, Jarná, Letná, Hrádok

SPÁD Č. 2 
Materská škola, 

J. Švermu č. 8
J. Švermu, Humenská, Slovenská, 

Staničná, Močarianska, A. Kme-
ťa-Stanica opatrovateľskej služby, 
A. Sládkoviča, M. Rázusa, Elektrá-
renská, J. Barča-Ivana, Pekárenská, 
Pri mlyne, Priemyselná, Sobranecká 
cesta, Priemyselný park, Továren-
ská, Vihorlatská, Cyrila a  Metoda, 
Timravy, A. S. Puškina, Vyškovská

SPÁD Č. 3 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

LENINGRADSKÁ Č. 1 

Krymská, Leningradská, Mos-
kovská, Užhorodská, Nábr. J. M. 
Hurbana, Zakarpatská, Sibírska, 
S. Tešedíka, A. V. Suvorova, Čsl. 
armády, Farská, F. Kubača, Goraz-
dova, Koceľova, M. I. Kutuzova, 
M. Aleša, Mojmírova, Moldavská, 
Rastislavova, Svätoplukova, Ural-
ská, V. I. Čapajeva, J. Hollého – 
párne čísla, Vrbovská, Verbovčík, 
Odeská, Meďovská, Grófa Antala 
Sztárayho

SPÁD Č. 4 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

J. A. KOMENSKÉHO 2
Okružná – nepárne čísla, J. A. 

Komenského, J. Murgaša, J. Kollára, 
S. Chalupku, Špitálska, Betlenovce, 

SPÁD Č. 5 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

ŠKOLSKÁ Č. 5
Nad Laborcom, Konečná, Škol-

ská, M. Gerbu, Rybárska, Parti-
zánska, Staré nábrežie, Š. Fidlíka, 
M. Kukučína, Narcisová, Tulipáno-
vá, Liesková, Borovicová, Brezová, 
Lipová, L. Novomeského, Široká, 
Dr. V. Clementisa, Úzka, Višňová, 
1. mája, P. Horova, S. Tomašíka, Lú-
čna, Vinianska cesta, J. Borodáča, 
M. Benku, J. Fándlyho, M. Uhra, 
E. Urxa, Krátka, Sosnová, 9. mája, 
A. Hrehovčíka, Brestová, Jedľo-
vá, Kostolné námestie, M. Bónu, 
Smreková, Topoľová, Vila-Real, 
Starolaborecká, Astrová, Muškáto-
vá, Nám. Jána Pavla II., Púpavová, 
Ružová, Zvončeková, Žabany

SPÁD Č. 6 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

OKRUŽNÁ Č. 19
Saleziánov, Prof. Hlaváča, Okruž-

ná – párne čísla, Krásnovská, Štefáni-
kova, Nám. osloboditeľov, J. Matúšku

SPÁD Č. 7 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

FR. KRÁĽA Č. 78
Kyjevská, Minská, J. Hollého 

– nepárne čísla, P. Jilemnického, 
Kapušianska, Tichá, Š. Tučeka, 
Kpt. Nálepku, A. S. Makarenku, 
A. Bernoláka, Pri sýpke, Š. Kukuru, 
P. I. Čajkovského, Fr. Kráľa, J. Jesse-
nia, J. Kostru, F. Hečku, I. Krasku, 
J. Alexyho, Záhradná, Lastomírska, 
Milovaná, Plynárenská, Volgograd-
ská, Bieloruská, Ukrajinská, Jaro-
slawská, Farská, Pasáž, Ľ. Štúra

SPÁD Č. 8 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

MASARYKOVA 30
Duklianska, Ľ. Kukorelliho, Ob-

chodná, Samova, Severná, M. Gor-
kého, Margarétová, Fialková, Nám. 
slobody, P. O. Hviezdoslava, SNP, 
A. I. Dobrianskeho, Š. Moyzesa, 
Masarykova, K. Kuzmányho, Ob-
rancov mieru, A. Kmeťa, Športová, 
A. Markuša, A  Sládkoviča, Gen. 
Petrova, J. G. Tajovského

SPÁD Č. 9 
MATERSKÁ ŠKOLA, 

MLYNSKÁ 1 
Mlynská

MsÚ

V rámci týždenného 
projektového vyučovania  
zameraného na tému 
Predmety a ich 
vlastnosti mali deti 
možnosť počas celého 
týždňa krok za krokom 
bližšie sa oboznámiť 
s vlastnosťami jednotlivých 
materiálov, z ktorých boli 
vyrobené rôzne skúmané 
predmety. 

Prostredníctvom edukačnej hry 
na výskumníkov deti formou ex-
perimentovania s predmetmi zís-
kavali potrebné informácie o vlast-
nostiach jednotlivých materiálov 
– čo je tvrdé, mäkké, ľahké, ťažké, 
studené, ohybné, čo priťahuje mag-
net, ktoré predmety sa ponorili na 
dno valca a ktoré ostali na hladine 
atď. Po nadobudnutí určitých po-
znatkov a skúseností sme sa roz-
hodli využiť tieto predmety a iný 

odpadový materiál na  zhotovenie 
spoločného produktu – kamaráta 
robota. Prostredníctvom prezentá-
cie rôznych robotov na interaktív-
nej tabuli mali deti možnosť získať 
predstavu o stavbe ich „tela“, ktorú 
potom premietli do svojich výtvar-
ných návrhov. Nakoniec sme si je-
den vybrali a spoločne sa dohodli 
na postupnosti krokov pri jeho 
realizácii. S pomocou učiteľky deti 
obalili a pomaľovali škatule, z kto-
rých potom zostavili postavu robo-
ta. Svoje kreatívne predstavy uplat-
nili pri lepení rôznych predmetov 
slúžiacich k jeho programovaniu. 
Využili k tomu z domu prinesené 
kovové kolieska, plastové vrch-
náčiky, korkové zátky či dokonca 
hadicu z vysávača, ktorá poslúžila 
na pohon štartovacieho motora. 

Deti dokázali počas spolupráce 
komunikovať, radiť sa a pomáhať 
si. Posledným krokom bolo vy-
myslenie mena. Padli rôzne návr-
hy, no zvíťazilo meno Leo. Deti ho 
v kruhu privítali obvyklou narode-

ninovou piesňou a ich novovznik-
nuté priateľstvo pani učiteľka spe-
čatila spoločnou fotografiou. Robot 
Leo má čestné miesto v šatni, kde 

každé ráno víta deti úsmevom a ro-
dičom pripomína, že kreativita detí 
a vyučujúcich nemá hraníc. 

Iveta Čechovičová

Spádové materské školy v meste

Robot Leo
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čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

KNIHOMOĽŇA
online literárny kvíz
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk

VESMÍR OČAMI DETÍ
výtvarná súťaž
uzávierka 31. marca, Hvezdáreň Michalovce www.hvezdaren-mi.sk 

JOZEF PUŠKÁŠ – NARODENINOVÝ MEDAILÓN
videoprezentácia pri príležitosti narodenín
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

výstavy 
VŠETKY /S/TVORY MILUJÚ KNIHY
online výstava fotografií
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

JÁN KOLESÁR – KOLESAROVINY
online prezentácia malieb
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

HISTÓRIA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
online prehliadka výstavy
YouTube Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Marec sa ako Mesiac knihy 
oslavuje od roku 1955 
na počesť nevidiaceho 
šíriteľa knižnej kultúry 
Mateja Hrebendu 
Hačavského. Spolu s týmto 
podujatím je prvý marcový 
týždeň spojený s Týždňom 
slovenských knižníc.

Pravidelne ho vyhlasuje Sloven-
ská asociácia knižníc od roku 1999. 
Ide o celoslovenské podujatie, ktoré 
sa  v knižniciach stalo obľúbenou 
tradíciou. Zemplínska knižnica Go-
razda Zvonického v Michalovciach, 
kultúrne zariadenie Košického sa-
mosprávneho kraja, sa počas mi-
nulého roka presunula so  svojimi 
aktivitami pre pandémiu do virtu-
álneho priestoru. Podobne ako iné 
knižnice chcela so svojimi čitateľmi 
ostať v kontakte a online činnosťou 
im spríjemniť karanténne obdobie. 
S novinkami prichádza aj teraz, po-
čas marca, Mesiaca knihy. 

„Na marec sme pre detských čita-
teľov, mládež aj dospelých pripravili 
niekoľko zaujímavých online kvízov: 
Knihomoľňa, Knihomoľňa – bájky, 
videoprezentácia Knihy, ktoré vás 
potešia, videoprezentácia Veľká noc 

– sviatok jari, ktorá priblíži zvyky 
a tradície viažuce sa k tomuto sviat-
ku, a tiež online tvorivé dielne Poz-
dišovská keramika. V druhej polovi-
ci marca vyhlásime 1. ročník súťaže 
Naj kniha nášho regiónu. Určite sa 
je na čo tešiť, verím, že návštevníci 
si z  našej ponuky vyberú aktivity, 
ktoré ich potešia a  možno aj niečo 
nové naučia,“ priblížila riaditeľka 
knižnice Alena Vasiľová.

Počas celého mesiaca knižnica 
ponúka aj bezplatnú registráciu no-
vých čitateľov a bezplatné vrátenie 
upomínaných kníh. Všetky infor-
mácie o zaujímavých aktivitách, 
ktoré knižnica pre verejnosť pripra-
vuje, budú uverejnené na  webovej 
stránke www.zkgz.sk a  na sociál-
nych sieťach.

Cieľom celoslovenskej kampa-
ne Týždeň slovenských knižníc je 
prostredníctvom rôznych aktivít 
pozitívne zviditeľniť knižnice. Sú to 
významné kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie s nezastupiteľnou sociál-
nou funkciou. Knižnice 21. storo-
čia nadväzujú na svoje historicky 
overené miesto v spoločnosti a zá-
roveň sú modernými inštitúciami, 
ktoré majú vplyv na spoločenský 
a  kultúrny rozvoj obcí, miest, re-
giónov i krajov. 

ZKGZ

V tomto mesiaci to bude 
rok od chvíle, keď sa učíme 
žiť v realite s názvom 
pandémia. Ona sa stala 
pre nás školou. 

Za predpokladu, že to vníma-
me z  toho pozitívneho uhla pohľa-
du. Máme možnosť vidieť, že to, 
čo  sme považovali za samozrejmé, 
sa v krátkom okamihu stalo relatív-
nym. Pred naším pohľadom sa čr-
tajú dvojice pojmov, ktoré sú v pro-
tiklade. Na jednej strane zdravie 
a oproti nemu stojí choroba. Ďalšou 
dôverne známou dvojicou je pojem 
života a smrti. Jedným sme oplývali 
a  to druhé sme kdesi v podvedomí 
potláčali do úzadia, aby sme na re-
alitu, ktorá je menej príjemná ne-
museli myslieť. Teraz vidíme, ako sa 
všetko v našom okolí zrelativizova-
lo. V súčasnej realite už menej platí 
to známe „musíš“, ktoré sa spontán-
ne presúva do možnosti. 

Nie je nám až tak vzdialená 
doba, keď sme si mysleli, že ak 
máme fyzické zdravie, tak máme 

všetko. Otvárajú sa nám stále nové 
obzory v  priestore zvanom svet. 
Naopak, ak to zdravie chýba, akoby 
sme nemali nič. Právom sme zostali 
z reality pandémie vystrašení a za-
skočení. V  chorobe sa zmieta celý 
svet. To, čo bolo samozrejmé, je te-
raz evidentne krehké. Čo ale zostá-
va nemenné, je dôstojnosť človeka 
bez ohľadu na jeho vek a  postave-
nie. Žijeme vo vzťahoch a  tvoríme 
ich všade tam, kde sa práve nachá-
dzame. Ak sa to aspoň trochu dá, 
neusilujme o dobro pre vlastný pro-
spech, za účelom odmeny. Nech sú 
naše úmysly nezištné, aby sme as-
poň na chvíľu urobili šťastným toho 
druhého človeka. Opakom strachu 
môže byť práve dôvera v  človeka 
v  našej blízkosti. Opakom smút-
ku môže byť šťastie tých druhých. 
Podľa možnosti zostaňme zdraví. 
Ak je naším spoločníkom práve ví-
rus, zvládnime ho s  minimálnymi 
následkami. Známy novinár, publi-
cista a kňaz Karol Lovaš raz vyslovil 
múdru vetu: „Ak prestaneme chcieť, 
budeme okamžite mŕtvi.“

PaedDr. Ivana Mochorovská 

Mesiac knihy 
v michalovskej knižnici

Rok s pandémiouLegendárny slovenčinár 
Gymnázia Pavla Horova 
Ján Bruňo nás opustil 
24. februára. 

Niekoľko generácií študentov 
mu vďačí za zvládnutie zložitých 
labyrintov slovenského pravopisu. 
Povestná bola jeho zbierka diktátov, 
ktoré napriek výhradám vedenia 
školy (a prirodzene i  žiakov), písal 
oveľa častejšie ako iní vyučujúci. 
Nechýbali v nich ani archaické rarity 
typu „rizňa“, ktoré potrápili i  kole-
gov. Kontroloval čitateľské denníky 
a ich estetická úroveň mala vplyv na 
výslednú známku. Ctil si mäkké „l“ 
(klasickým príkladom rešpektova-
nia výslovnosti bol „oľivový oľej“). 
Jeho pedagogické metódy boli 
mierne autoritatívne, rád aplikoval 
podľa Tolstého – prirodzené tresty. 
Svojou pedantériou a  zmyslom pre 
poriadok udivoval návštevníkov 
knižnice, ktorí žasli nad presnosťou 

geometrických tvarov skupín kníh, 
časopisov, školských písomností. 
Mal výborný prehľad o  novinkách 
v slovenskej literatúre, ktoré neustá-
le sledoval, a všetky aktuality zazna-
menával na excerpčných lístkoch.

Ujom profesora Bruňa bol po-
predný slovenský exilový básnik 
a  kňaz Gorazd Zvonický. Kolego-
via i žiaci si kládli otázku, či aj ich 
profesor písal poéziu. Odpoveď sa 
už nedozvieme, zostane súčasťou 
pevne uzavretej trinástej komnaty. 

Bol považovaný za introverta, 
jeho prísny výzor znásobovali silné 
dioptrické okuliare. Tí, ktorí ho po-
znali bližšie, vedeli, že osud ho neu-
šetril pred tvrdými ranami. Znášal 
ich v duchu hugovského „veľké bo-
lesti sú nemé“. Priatelia za strohým 
zovňajškom odhalili človeka s dob-
rým srdcom, ochotou nezištne po-
môcť, schopnosťou vytrvalo vzdo-
rovať nástrahám života. Nech mu je 
drahá slovenská zem ľahká.

 -ah-

Za Jánom Bruňom

8. marec
Medzinárodný deň žien

Medzinárodne uznávaný sviatok bol stanovený Organizáciou 
spojených národov k výročiu štrajku 40 000 newyorských 

krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 
desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám 

a zlým pracovným podmienkam. V ČSR sa prvýkrát oslavoval 
v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. 

Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity 
žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Alexander Čižmár
Emília Brecková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Koncert Agatangel 

repríza programu z marca 2010
5. – 11. marca o 14.00 hod. 

Žihadlo 
O alergii a alergikoch

S hosťom MUDr. R. Bedenikom, CSc., 
lekárom, alergológom

repríza z júna 2017
v piatok 5.3., v pondelok 8.3. a v stredu 10.3. 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

Ing. Vladimír Balog  
a Ing. Dominika Kudrová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. oslo-
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Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, JUDr. Simona Pa-

žinková, e-mail: simona.pazinkova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, 
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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.

V obci Bánovce nad Ondavou 
došlo 5. februára k výbuchu 
plynu v rodinnom dome, 
ktorý bol úplne zdemolovaný. 
Našťastie, ľudské obete 
neboli, ale materiálne škody 
sú značné.

Po výbuchu daný rodinný dom 
skončil celý v  troskách a ďalšie štyri 
boli poškodené rôznou mierou. Me-
dzi škodami sa uvádzajú poškodená 
strecha, komín, poškodená fasáda, 
popraskané steny a  stropy v  celom 
dome, poškodené okná a vchodové 
dvere, v jednom prípade aj poškode-
né auto.

Obec Bánovce nad Ondavou 
preto vyhlásila dobrovoľnú zbierku 
na  pomoc postihnutým občanom 
obce. Zbierka sa začala 15. februára 
a  potrvá do konca apríla. Informá-

cie o  nej obec priebežne bude zve-
rejňovať na  obecnej úradnej tabuli 
a  webovej stránke. Na účel tejto 
zbierky bolo zriadených päť trans-
parentných účtov obce, ktoré nájdete 
aj na webovej stránke obce www.ba-
novcenadondavou.sk.

1. SK57 5600 0000 0042 3939 2016, 
Prima banka, a.s., variabilný symbol 
169, Miloš Varkonda

2. SK88 5600 0000 0042 3939 601, 
Prima banka, a.s., variabilný symbol 
167, Mária Božoková

3. SK36 5600 0000 0042 3939 8020, 
Prima banka, a.s., variabilný symbol 
170, Ľudmila Ďurčáková

4. SK53 5600 0000 0042 3939 1021, 
Prima banka, a.s., variabilný symbol 
150, Milan Moško 

5. SK39 5600 0000 0042 3939 3019, 
Prima banka, a.s., variabilný symbol 
168, Ivana Papcunová

jt

Zbierka na pomoc 
po výbuchu domu

POŠTA
Michalovce 4, Lastomírska ulica

oznamuje trvalú zmenu hodín pre verejnosť 
od 1. marca

pondelok – piatok
8.00 – 12.00, 12.45 – 15.30



n	10. marca od 09.00 hod. do 15.30 hod., úseky: ul. Topolianska č. d. 
1 – 49 nepárne, 55, 5931, 6072, 5846, 5709, 5940, 6405 

n	11. marca od 08.30 hod. do 16.30 hod., úseky: ul. Topolianska č. d. 
61 – 155 nepárne

n	12. marca od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: ul. Topolianska č. d. 
61 – 155 nepárne

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka
Všetko dobré i zlé odvial čas, 
len bolesť v srdci a tichá spomienka zostala v nás. 
Dňa 2. marca uplynul rok od smrti manžela, 
otca, dedka a svokra 

JURAJA HAUSA
smútiaca rodina

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
mesta Michalovce 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 

1. VYHLASUJE 
a)  voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce na deň 21.6.2021 na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
b)  v prípade trvania krízovej situácie ku dňu uplynutia funkčného obdobia hlav-

ného kontrolóra t.j. k  31.7.2021, sa termín vykonania voľby presúva až do 
uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie. Krízová situácia je definovaná 
v § 30f zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení (mimoriadna situácia, núdzo-
vý stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19)

2. SCHVAĽUJE
a)  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hla-

sovaním poslancov mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje 
§ 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra schválený MsZ 
pre túto voľbu. 

b)  kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
•  minimálne úplné stredné vzdelanie (vyššie vzdelanie výhodou, ktorú môžu 

poslanci MsZ zohľadniť)
•  bezúhonnosť v  zmysle § 3 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z o  výkone prác 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (výpis z registra trestov 
vyžiada zamestnávateľ Mesto Michalovce na základe poskytnutých údajov 
podľa bodu 2c)

c)  náležitosti písomnej prihlášky:
•  identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu na doručovanie písom-

ností, telefonický respektíve e-mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní. 
•  meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo priezvisko ak došlo k  zmene 

mena alebo priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia 
a  okres narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, 
štátne občianstvo, pohlavie a  meno, priezvisko a  rodné priezvisko ro-
dičov (údaje za účelom vyžiadanie výpisu registra trestov podľa zákona 
č.330/2007 Z.z o registri trestov)

•  vlastnoručne podpísaný súhlas na spracúvanie poskytnutých svojich osob-
ných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zá-
kona č.18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov 

•  úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•  životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície 

 Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého 
prihláška nespĺňa a neobsahuje náležitosti ustanovené týmto uznesením, ne-
bude uvedený na hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra

d)  termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 7. 6. 2021 (pondelok) 
do 14.00 hod. Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné 
doručenie, ale aj pre doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna lehota).

e)  miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náleži-
tostí kandidáti zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský 
úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s  označením „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“. Na obálke musí byť uvedené meno, priez-
visko a adresa podávajúceho. Pri osobnom doručení výlučne na podateľňu 
Mestského úradu, kancelária č. 106, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

f)  pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez 
prestávky na jedenie a oddych, t.j. plný pracovný úväzok

g)  komisiu, ktorá overí splnenie kvalifikačných a ďalších predpokladov v zlo-
žení: Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie, Mgr. Milan Kaplan, MUDr. 
Jozef Makohus, členovia komisie, administrátor komisie Ján Bumbera. 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
číslo 192/2021 zo dňa 22.2.2021

„Každému vrav, všade 
to hlás, Ježiš že za hriešnych 
život svoj dal, nikto nech 
na súde nežaluje, že si mu 
o ňom nič nepovedal.“

Doba, v ktorej žijeme, je zvlášt-
na. Lockdown priniesol izoláciu, na 
ktorú sme neboli pripravení. V du-
chovnom živote sme ako uhlíky 
odtiahnuté z  pahreby. Zhasíname, 
potrebujeme ich rozdúchať.

Naša duša potrebuje zdravú 
duchovnú potravu: modlitbu, svia-
tosti, živé spoločenstvo vo farnosti. 
Väčšina z nás má doma na poličke 
Bibliu. Skúsme ju vytiahnuť, stí-
šiť sa, čítať, rozjímať. Modlíme sa 
a sledujeme online prenosy svätých 
omší, snažíme sa praktizovať aj du-
chovné sväté prijímanie. Ale to nie 
je ono. Chýba nám svätá spoveď 
aj naživo prijímať do života živé-
ho Pána Ježiša Krista v Eucharistii 
a takto posilnení prekonávať všetky 
ťažkosti. 

Hovoríš si, že si veriaci? Tak zo-
buď sa a  staň sa smerovkou, ktorá 
ukazuje na život s  Kristom. Ježiš 
hovorí: „Vezmi svoj kríž a  nasleduj 
ma“. My, veriaci sme tí, ktorí máme 
dnešnému svetu ukázať, ako sa to 
robí. Svedči svojím životom pred 
manželom, deťmi, vnúčatami. Roz-
právaj im o Božích skutkoch, ktoré si 
cez modlitbu,  čítanie Biblie a iným 
spôsobom získal. Začni písať príbehy 
zo života, ktoré sa vymykajú zákoni-
tostiam prírody a predsa sa stali. Ale-
bo popros niekoho z rodiny nech ich 
zapíše a zašle napríklad do redakcie 
novín, časopisov, nech ich zverejní 
na sociálnych sieťach a podobne.

Máme plné nemocnice chorých, 
vyčerpaný zdravotnícky personál. 
Každý z nás potrebuje povzbudenie. 
Pozri si napríklad na YouTube prí-
hovor s názvom Ten, kto šíri ruže-
nec, bude zachránený. V modlitbách 
mysli na chorých, umierajúcich 
a  tých, ktorí im pomáhajú. Aj tvoja 
duchovná pomoc má svoju váhu. 

Anna Michalovská

Každému vrav...

Vláda schválila návrhy 
odborníkov. Od 8. marca 
bude povinnosťou 
občanov nosiť respirátor 
FFP2 bez filtra 
v obchodných prevádzkach 
a v mestskej hromadnej 
doprave, od 15. marca 
následne vo všetkých 
interiéroch, okrem prvého 
stupňa základných škôl. 

Výhoda FFP2 masky bez(!) vý-
dychového ventilu spočíva v  tom, 
že poskytuje filtráciu vdychovaného 
aj vydychovaného vzduchu. Tieto 
masky majú však filtračnú životnosť 
a mali by sa po niekoľkých hodinách 
vymeniť. Výhodou respirátorov je 
aj to, že dobre priliehajú a dizajn pri-
rodzene navádza nasadiť si masku 

správne a zbytočne sa jej nedotýkať, 
čím sa znižuje riziko kontaminácie 
rúk, ako aj samotného respirátora. 
Zdôrazňujeme však, že ak respirátor 
neprekrýva okrem úst aj nos, nespĺ-
ňa tým svoju ochrannú funkciu.

Rúško (látkové, jednorazové) je 
naďalej efektívnou ochranou, ak sa 
používa správne. Treba mať zakryté 
ústa aj nosové dierky, nemať rúško 
pod bradou alebo pod nosom. 
Potrebné je ho vymieňať, keď je 
navlhnuté alebo znečistené, a ma-
nipulovať ním prostredníctvom gu-
mičiek. Rúško nemá cez ústa a nos 
voľne visieť, má priliehať k pokožke, 
aby  vzduch neunikal po stranách 
mimo bariéry rúška.

Aj naďalej je dôležité dodržiava-
nie odstupu od iných ľudí a v spo-
ločnosti mimo domácnosti tráviť 
iba nevyhnutné minimum času.

Odbor epidemiológie ÚVZ SR

Respirátory budú 
povinné
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
6. 3., 14.30 hod., FORTUNA liga muži – 22. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
7. 3., 18.00 hod., Tipos Extraliga, 46. kolo

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – MHK 32 L. MIKULÁŠ
14. 3., 16.00 hod., Tipos Extraliga, 48. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

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

Michalovskí odbojári 
na svojom predsedníctve 
oblastného výboru 
Slovenského zväzu 
protifašistických 
bojovníkov (OblV SZPB)
si 23. februára 
pripomenuli 76. výročie 
odhalenia prvého 
pamätníka vo vtedajšej 
Československej republike. 

Zároveň je najstarším pa-
mätníkom, ktorý bol postavený 
po druhej svetovej vojne na oslobo-
denom území Slovenska, ba možno 
aj v celej Európe. 

Vznikol ako spontánne dielo 
dobrovoľníkov – kamenárov z mes-
ta, ktorí cítili naliehavú potrebu vy-
jadriť vďaku občanov Michaloviec 
svojim osloboditeľom (Michalov-
ce boli oslobodené 26. novembra 
1944). Umelecký zámer nebol pr-
voradý, ale nesmierna radosť zo slo-
body. Pomník je 250 cm vysoký, 
má štvorcovú základňu, ukončený 
je ihlanom a  päťcípou kovovou 
hviezdou. Pôvodne bol pomník 
postavený v parčíku pred budovou 
dnešného Mestského úradu Mi-

chalovce na Námestí osloboditeľov. 
Po rekonštrukcii centra mesta bol 
premiestnený do parku pri kaštieli. 
V roku 1983 ho premiestnili na jeho 
terajšie už stále miesto na Hollého 
ulici pred novou budovou OR SR 
v  Michalovciach. Pamätník dlhé 
roky chátral. 

Po nástupe nového vedenia 
OblV SZPB Michalovce v  roku 
2016 a  za veľkej finančnej pomoci 
vlády Petra Pellegriniho boli vyčle-
nené finančné prostriedky na opra-
vu pamätníkov vojakom padlým 
v  druhej svetovej vojne a  počas 
povstania Biela hora, Remetské 
Hámre, Sobrance, pamätník voja-
kov ČA na mestskom cintoríne 
v  Michalovciach a  na tento vyššie 
spomínaný pomník. Bol vyčistený, 
nanovo sa vysekal pôvodný nápis 
v ruštine a slovenčine, obnovila sa 
hviezda, zvýraznilo písmo a  bolo 
upravené celé okolie pamätníka.

Poďakovanie za to, že sa poda-
rilo tento pamätník skrášliť a zvidi-
teľniť, patrí vláde SR z  roku 2019, 
mestu Michalovce, primátorovi Vi-
liamovi Zahorčákovi, TaZS Micha-
lovce, firme Plynroz, a.s. Sobrance, 
a tiež predsedovi OblV SZPB Ing. 
Miroslavovi Pregovi. 

Ing. Marián Lukáč

Policajný zbor dôrazne 
upozorňuje občanov, najmä 
seniorov, na obozretnosť 
pri sčítaní obyvateľov, 
ktoré je založené na novom 
koncepte a prebieha plne 
elektronicky. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám alebo s  pomocou 
svojich blízkych, bude môcť vyu-
žiť službu asistovaného sčítania. 
V každej obci/meste budú zriadené 
kontaktné miesta, kde obyvateľovi 
so  sčítaním pomôže stacionárny 
asistent, ak sa obyvateľ sám dostaví 

na takéto kontaktné miesto. Na úze-
mí obce/mesta budú pôsobiť tiež 
mobilní asistenti, ktorí navštívia do-
mácnosť obyvateľa, ak občan o  ta-
kúto službu sám telefonicky požiada 
(napr. z  dôvodu imobility, choroby 
alebo iného dôvodu). V tejto súvis-
losti Policajný zbor:
1. upozorňuje seniorov, aby boli 
obozretní pri kontakte s neznámy-
mi osobami, ktoré by ich mohli te-
lefonicky alebo osobne kontaktovať 
a ponúkať pomoc pri elektronickom 
sčítaní alebo asistovanom sčítaní,
2. odporúča seniorom:
n aby žiadali o pomoc iba svojich 

príbuzných, prípadne známych, 

teda osoby, ktoré poznajú a kto-
rým dôverujú,

n aby v žiadnom prípade nevpúš-
ťali cudzie osoby do svojich 
príbytkov, tiež osoby, ktoré ne-
poznajú, prípadne osoby, ktoré 
ich navštívili a  sami (bez ich 
kontaktovania) im ponúkajú po-
moc pri sčítaní,

3. vyzýva seniorov, ak sa nemô-
žu alebo nevedia sčítať sami alebo 
s pomocou svojich blízkych, aby sa 
pri asistovanom sčítaní:
n osobne dostavili na zriadené kon-

taktné miesta obce/mesta, kde ich 
sčíta stacionárny asistent, alebo

n telefonicky kontaktovali svoju 

obec/mesto, príp. call centrum 
a požiadali o pomoc pri sčítaní, 
kde ich mobilný asistent sčíta 
priamo v  bydlisku (mobilných 
asistentov sčítania ustanovuje 
obec/mesto a  budú sa povinne 
preukazovať preukazom),

4. žiada seniorov, aby v prípadoch, 
kedy vznikne podozrenie na  pod-
vodné konanie neznámych osôb, 
kontaktovali políciu na čísle 158.

Polícia vyzýva obyvateľov, aby si 
pri elektronickom sčítaní vzájomne 
pomohli, obzvlášť svojim blízkym, 
ktorí si sami nevedia poradiť.

OR PZ MI

Výročie pamätníka 

Pozor na falošných asistentov sčítania

ZBER BIOODPADOV
Pravidelný zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob 

bude prebiehať podľa jednotlivých obvodov
od 29. marca do 2. apríla 

Bude sa vykonávať v rovnaký deň ako zber komunálneho 
odpadu.

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie 
je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách 

pri rodinných domoch bude zberať 
od 22. marca do 4. apríla 

Uskutoční sa vo vašom obvode v ten istý deň ako zber 
komunálneho odpadu. Vetvy stromov a kríkov vykladajte 

do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, 
do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov 

(kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm 

a dĺžku väčšiu ako 3 m
• musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom 

mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu 
alebo chodníky.

Zber bioodpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa v tomto roku neuskutoční. 
Bioodpad môžete celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS 

(Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2).


