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mimoriadne vydanie

Vážení obyvatelia, milí čitatelia,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu, spojenú so šírením nebezpečného koronavírusu, ktorý môže mať
fatálne následky pre ohrozenú časť obyvateľstva (seniori, chronickí pacienti a obyvatelia so zníženou
imunitou), vydáva mestská časť mimoriadne Ťahanovské noviny v improvizovanom vizuáli a s aktu -
alizovaným obsahom tak, aby obyvatelia, ktorí nemajú prístup k internetu, prípadne nemajú
možnosť sa zorientovať v informáciách, ktoré prinášajú elektronické komunikačné prostriedky
(televízia, rozhlas), boli informovaní o najdôležitejších opatreniach.

Prinášame Vám okrem aktuálnych informácií zo života mestskej časti aj základné informácie
o samotnom koronavíruse a o ochorení, ktoré vyvoláva, ako aj informácie o tom, kam sa môžete
obrátiť, ak potrebujete pomoc. V neposlednom rade prinášame prvotné opatrenia vlády Slovenskej
republiky, ktoré sa týkajú škôl, zamestnaných rodičov detí, ako aj ohrozených skupín obyvateľstva.

V novinách nájdete aj dôležité kontakty, na ktorých sa môžete poradiť, informovať alebo požiadať
o pomoc.

Miloš Ihnát
váš starosta

COVID - 19



Miestny úrad aktualizoval
organizačnú štruktúru

Od januára 2020 platí nová organizačná štruktúra miestneho
úradu. Vedenie mestskej časti urobilo zmeny, ktoré sa dotýkajú
viac-menej úpravy názvov niektorých oddelení a referátov a vy tvo -
renie oddelenia s názvom Kancelária starostu. Počet zamestnancov
na miestnom úrade sa k 1. 1. 2020 nezmenil. Pre cca 22 tisíc oby -
vateľov sídliska Ťahanovce pracuje okrem vedenia mestskej časti
15 úradníkov, traja údržbári a jedna upratovačka na plný úväzok
a dvaja pracovníci (informátor a informatik sú zamestnaní v inom
pracovnom režime).

K dispozícii pre občanov sú tieto služby:
evidencia obyvateľstva

- prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt
- potvrdenie o pobyte
- zrušenie pobytu
- v čase volieb funguje ako námietková kancelária
- vydávanie hlasovacích preukazov vo voľbách

kultúra, šport a spolupráca s verejnosťou
- informácie pre obyvateľov o aktivitách mestskej časti
- otázky a pripomienky obyvateľov k činnosti samosprávy
- príprava a vydávanie novín (vrátane plošnej inzercie)
- organizovanie slávnostných podujatí v mestskej časti
- spolupráca so záujmovými skupinami (školy, kluby, občianske

združenia, ...)
kancelária starostu a prednostu

- podateľňa
- prijímanie podnetov od obyvateľov 
- organizovanie podujatí pod patronátom starostu mestskej časti

osvedčovanie podpisov a listín
- osvedčovanie podpisov a listín s obmedzením podľa zákona 
č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
a podpisov okresnými  úradmi a obcami v aktuálnom znení, na
základe ktorého mestská časť nevykonáva osvedčenie:

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, 
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov,

služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo

súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (napr. list
vlastníctva),

d) ak sa odpis alebo kópia listiny nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou

listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr.  mapy,
geometrické plány, tlačivá colnej deklarácie, faktúry),

f) ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje
na listiny napísané v českom jazyku

pokladňa - platba správneho poplatku za úradnú službu
- vydávanie rybárskych lístkov
- evidencia psov, známky, vrecká na psie exkrementy

rozvoj, doprava, životné prostredie
- čistota, údržba komunikácií  a schodísk v správe mestskej časti,

výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk v správe MČ
referát sociálny- vybavovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi

- stravovanie dôchodcov
- sociálne poradenstvo

referát správny - prijímanie a riešenie sťažností obyvateľov.
Všetky informácie k službám, poplatky a formuláre nájdete na

webovom sídle mestskej časti v sekcii občan.
Služby daní a platieb za komunálny odpad má na starosti Magistrát

mesta Košice.
Janka Rajňáková 

Z rokovacieho stola Komisie rozvoja, dopravy,
životného prostredia a ochrany zdravia

13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva malo mať na programe aj
schválenie balíka finančných prostriedkov pre investície na rok 2020.
Predpokladom na tento akt je ponuka investičných akcií, ktorá je
zo strany miestneho úradu, jednotlivých poslancov, ale aj odborného
poradného orgánu zastupiteľstva, ktorým je Komisia rozvoja, dopravy,
životného prostredia a ochrany zdravia. Komisiu vedie poslanec
Miroslav Špak a stretáva sa minimálne pred každým riadnym zasad-
nutím miestneho zastupiteľstva. 

Komisia má trochu sťažené fungovanie, nakoľko prípravu i zápisnice
si už niekoľko mesiacov vyhotovuje vo vlastnej réžii a komunikácia
medzi vedením mestskej časti a vedením komisie je dosť komplikovaná.
Napriek týmto hendikepom sa stretávajú odborníci s poslancami na roko -
vaniach, kde rozoberajú najdôležitešie otázky nielen rozvoja mestskej
časti, ako je riešenie statickej dopravy a výstavby parkovacích domov,
riešenia dopravných situácií na problémových miestach sídliska, revi-
talizácia kontajnerovísk, ale zaoberajú sa aj každodennými sta rosťami
a podnetmi od obyvateľov mestskej časti. V októbri to bolo napríklad
riešenie problému s diviačou zverou, v novembri to bol bez pečný prístup
k základnej škole Belehradská, zimná údržba, dopravná situácia pri OC
Billa. Na poslednom zasadnutí komisie 27. 2. 2020 predložil Ing. Peter
Kolár požiadavku na preverenie možnosti kontroly senzorov a funkčnosti
svetelnej signalizácie na prechode pre chodcov na Európskej triede,
navrhol, aby sa komisia zaoberala overením možnosti sfunkčnenia
a využitia mechanizmu na zber psích exkrementov, upozornil na za -
nedbaný trávnatý povrch venčoviska na Európskej triede. Komisia
sa zaoberala v ďalších bodoch aj otázkou zjednosmernenia Čínskej
a Budapeštianskej ulice, čo navrhol prerokovať poslanec Bra nislav
Jura. Problém parkovania, ktorý má v rukách mesto Košice a mestská
časť zatiaľ len čaká na koncepciu, ktorá by zahŕňala riešenie statickej
dopravy aj na sídliskách, ako je naše, predniesol predseda komisie
Miroslav Špak. Podľa zápisu z komisie je potrebné predovšetkým
zodpovedať prostredníctvom kompetentných a zodpovedných osôb
najdôležitejšie otázky, ako je napríklad aktualizácia urbanistickej štúdie
pre výstavbu parkovacích miest na sídlisku Ťahanovce, aktuálny stav
parkovacích miest v porovnaní s počtom bytov, zistiť pomer medzi
počtom oficiálnych parkovacích miest a skutočným stavom v počte
parkujúcich vozidiel, aký je počet vozidiel, ktorých majitelia majú trvalý
pobyt v mestskej časti a ďalšie štatistické údaje. Rovnako je podľa
komisie dôležité zistiť, aké sú možnosti regulácie parkovania v mestskej
časti na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom mestskej časti či mesta.

Výstupov z komisie a odporúčaní pre zastupiteľstvo je dosť, uvidíme,
čo z toho si poslanecký zbor vezme sa svoje a čo aj reálne finančne podporí.

Janka Rajňáková
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Miestne zastupiteľstvo nerokovalo
ani na druhý pokus

Potrebnú zmenu rozpočtu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa mohli
zrealizovať všetky opatrenia v mimoriadnej situácii spôsobenej šírením
koronavírusu, aj potrebné investičné akcie – opravy schodísk a chod-
níkov, či rekonštrukcie a výstavba, ktorú si samospráva naplánovala
a mohla by byť realizovaná aj za obmedzujúcich podmienok, sa starostovi
M. Ihnátovi ani na druhýkrát nepodarilo presadiť. Problém bol v tom,
že ani 27. marca 2020, ani 31. marca 2020, na kedy starosta opakovane
zvolal zastupiteľstvo, neprišiel dostatok poslancov. Miestne zastu pi -
teľstvo nebolo uznášaniaschopné. Tento stav bol pre vedenie mestskej
časti veľkým sklamaním. (pokračovanie na str. 3)



Žijeme v bezpečí?
Neustále nálepkovanie mestskej časti  ako sídliska s najvyššou krimi -

nalitou a vandalizmom, druhou Petržalkou a podobne, uberá dosť
nespravodlivo na dobrom mene sídliska Ťahanovce. Je pravdou, že
začiatky boli náročné, avšak odkedy má mestská časť samostatné
obvodné oddelenie policajného zboru i mestskú políciu, situácia nie je
až taká dramatická.

V akom stave je bezpečnosť a poriadok v mestskej časti infor-
moval na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
zástupca riaditeľla OO PZ mjr. Mgr. Škovran, ktorý podľa dohody
s vedením samosprávy bude takúto správu predkladať dvakrát
ročne. „Bezpečnostná situácia v rámci obvodu Košice-Ťahanovce
za rok 2019 je stabilná, z pohľadu dosiahnutých ukazovateľov situáciu
môžem hodnotiť kladne. Nezaznamenali sme žiadne mimoriadne
závažné udalosti. Trestná činnosť počas piatich uplynulých rokov
má klesajúci charakter, čo sa dá pripísať aj preventívnej činnosti
OO PZ a zvýšením hliadkovej činnosti v uliciach. Tento služobný obvod
patrí k najbezpečnejším. Z deviatich služobných obvodov v rámci
Košíc je to 3. miesto. Takmer každý druhý trestný čin je objasnený
(53 % - ná objasnenosť). V roku 2019 sme sa najčastejšie zaoberali
majetkovou trestnou činnosťou (viac ako 50 %). Ide predovšetkým
o drobné krádeže v predajniach, krádeže a poškodzovanie áut,
bytové krádeže a podobne. Z násilnej trestnej činnosti ide najmä
o nebezpečné vyhrážanie a násilie v rodinách. Zaznamenali sme
niekoľko prípadov drogovej činnosti, čo sa podarilo objasniť. Čo nás
trápi, sú požiare,“ uviedol v správe mjr. Škovran. 

Činnosť štátnej polície sa snaží čo najefektívnejšie dopĺňať mest-
ská polícia, ktorej velí Mgr. Peter Geršák. Starosta mestskej časti
verejne ocenil výbornú spoluprácu s oboma bezpečnostnými
zložkami a vyjadril presvedčenie, že sa bude naďalej rozvíjať
a skvalitňovať. 

Janka Rajňáková
Foto ilustračné:  TASR/František Iván

Miestny úrad pracuje v núdzovom režime
Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pracuje

už celý mesiac v núdzovom režime. Stránkové hodiny sú do odvola-
nia zrušené. V prípade nutnosti je potrebné kontaktovať miestny
úrad telefonicky a dohodnúť ďalší postup. 

Všetci zamestnanci, ktorí nespadajú do rizikových skupín,
však chodia do práce. Namiesto vybavovania stránok šijú rúška,
zabezpečujú potrebné služby a poskytujú obyvateľom aktuálne
informácie.

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou bude MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce informovať aj prostredníctvom
www.odkazprestarostu.sk a aplikácie „Odkaz pre starostu“. 

V aplikácii si zároveň viete nastaviť notifikácie – upozornenia
tak, aby ste boli o nových opatreniach okamžite informovaní.
Aplikácia je dostupná v App Store a Google Play. Videonávod
na nastavenie aplikácie je dostupný tu:
https://www.youtube.com/watch?v=cStFjpKF45U&feature=youtu.be

S pomocou pri šití rúšok prichádzajú dobrovoľníci z radov občanov, dobro-
voľníckych skupín, materiál zabezpečuje aj Slovenský Červený kríž i mesto
Košice.

Rozdávanie rúšok pre obyvateľov realizuje starosta mestskej časti Miloš
Ihnát spolu s prednostkou Beátou Zemkovou aj počas víkendu. Nezabúda
ani na komunitu na Demetri, kde okrem čistoty a poriadku, tečúcej vody
počas 24 hodín, rozdáva aj ochranné rúška s poučením, ako sa treba chrániť
pred nákazou COVID - 19. Rúška sú poskytované zdarma.

Vedenie mestskej časti v  týchto náročných chvíľach žiada oby va -
teľov o zvýšenú ohľaduplnosť a všímavosť aj voči starším a ohrozeným
obyvateľom. Len vzájomnou tole ranciou a maximálne zodpoved-
ným prístupom všetkých sa nám podarí nad šírením choroby
COVID - 19  zvíťaziť. Je potrebné si uvedomiť, že sme v tom všetci
spolu. Držme palce lekárom, zdravotníkom, záchranárom, poli-
cajtom a všetkým pracovníkom v prvej línii, aby ten nápor práce
v zdraví zvládali.

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk

Mať zviazané ruky v krízových časoch je frustru júce nielen pre
štatutára, ale aj pre celú samosprávu, úrad nevynímajúc.

Verme, že situácia sa v čo najkratšom čase vyrieši, aby mohla mestská
časť pomáhať zmierňovať dopady koronavírovej krízy na ohrozené
skupiny obyvateľstva a zároveň, aby mohla v čo najväčšej možnej miere
poskytovať pomoc a služby obyvateľstvu.

Miestny úrad sa chystá po veľkonočných sviatkoch opäť obnoviť úradné
hodiny s miernymi úpravami a s prísnymi hygienickými podmienkami.
O všetkých opatreniach budeme informovať na sociálnych sieťach
alebo v pripravovanej aplikácii, ktorú samospráve ponúkli telekomu -
nikační operátori. V prípade, že sa situácia v republike výrazne zmení,
mestská časť vydá opätovne mimoriadne Ťahanovské noviny s aktuál-
nymi informáciami pre obyvateľov.

Janka Rajňáková



4 COVID - 19

INFORMÁCIE PRE OSOBY S VYŠŠÍM
RIZIKOM OCHORENIA

Kto je vo väčšom riziku?
Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

ochorenie srdca,
cukrovku,
pľúcnu chorobu,
chronické ochorenia so znížením imunity.

• Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy
- Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnut-

ných vecí.
V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte
sa na svojho lekára a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné
prostredníctvom e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste
mali mať k dispozícii v prípade, že vo vašom okolí dôjde k pre-
puknutiu nákazy COVID-19 a vy budete potrebovať dlhší čas
zostať doma (predpoklad 2 týždne).

- Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu
horúčky a iných príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky,
atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť z COVID-19 zotaviť doma.

- Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste
boli na istý čas pripravení zostať doma (predpoklad 2 týždne).

• Dodržujte každodenné bezpečnostné opatrenia
- Vyhnite sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi.
- Vykonávajte každodenné preventívne opatrenia.

• Majte po ruke zásoby
- Zásobte sa aspoň na 2 týždne.

• Dodržiavajte prísnu hygienu
- Často si umývajte ruky.
- Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu

20 sekúnd, najmä po fúkaní nosa, kašľaní, kýchaní, alebo po čase
strávenom na verejnosti.

- Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný de -
zinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje najmenej 60 % alkoholu.

- Ak je to možné, nedotýkajte sa často používaných povrchov
na verejnosti - tlačidlá výťahu, kľučky dverí, zábradlia, podávania
rúk s ľuďmi atď. Ak sa niečoho musíte dotknúť, zakryte si ruku
alebo prst servítkou, prípadne rukávom.

- Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.
- Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, očí či úst.
- Vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili bak-

térie: vykonávajte bežné čistenie povrchov, ktorých sa často
dotýkate (napríklad: stoly, vypínače, kľučky, toalety, vodovodné
batérie, drezy, dvere od chladničky, mobilné telefóny a diaľkové
ovládače).

• Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí
- Zostaňte čo najviac doma.
- Zvážte spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu prostred-

níctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

www.korona.gov.sk

Funkcia ochranného rúška a respirátora
Rozdiel medzi jednorazovým rúškom z netkanej textílie (prí-

padne pláteným rúškom na viac použití) a respirátorom je
zásadný. Ochranné rúško zachytáva kvapôčky, ktoré vydychu-
jeme a ktoré môžu byť infekčné a tým nebezpečné pre naše
okolie. Tým, že nosíme rúško všetci,  chránime sa navzájom.
Význam respirátora je presne opačný. Chráni iba osobu, ktorá ho
používa a vôbec nechráni okolie. Pri použití respirátora sa
prostredníctvom filtra vdychuje do pľúc čistý vzduch, ale vydy-
chuje sa vzduch, aj s kvapôčkami, ktoré môžu byť infekčné. Ak je
napríklad človek, ktorý používa respirátor, nakazený koronavíru-
som, prostredníctvom respirátora vydychuje do okolia vírusy
a sám dýcha filtrovaný vzduch. Používanie respirátorov má vý -
znam pre tých, ktorí sa pohybujú v infekčnom prostredí a sú
v bezprostrednom ohrození. Sú to lekári, zdravotníci, hasiči,
či silové zložky. Prenechajme tieto významné ochranné
pomôcky tým, ktorí ich najviac potrebujú! Ministerstvo
zdravotníctva žiada všetkých, ktorí majú zakúpené respirátory,
aby ich nepoužívali, prípadne, aby ich pri nosení prekryli textil-
ným rúškom.

Pár zásad používania ochranného rúška
• Používajte vždy čisté rúška. Jednorazové nepoužívajte viac 

krát, po použití ich vždy vyhoďte.
• Noste rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi, neskladajte 

si ich a nezakladajte nanovo.
• Rúška chránia len v spojení s častým a dôkladným umývaním

rúk, resp. dezinfekciou.
Zakladanie

• Pred založením masky si umyte ruky mydlom a teplou vodou
alebo použite dezinfekčný gél.

• Ak má rúško všitý kovový pásik, otočte rúško tak, aby bol na
hornej strane.

• Založte si elastické šnúrky za uši, alebo, ak má rúško obyčajné
viazanie, zaviažte si šnúrky na zátylku.

• Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnite, aby
presne dosadol na tvár. Dbajte, aby ste mali zakrytú aj bradu.

Skladanie
• Počas nosenia rúška sa ho nedotýkajte. Ak sa ho dotknete, 

hneď si umyte ruky.
• Ak počas používania rúško zvlhne, vymeňte ho.
• Pri skladaní dbajte na to, aby ste sa nedotkli prednej časti

rúška. Rozviažte alebo zložte šnúrky a rúško vyhoďte do uza-
tvá rateľného odpadového koša.

• Umyte si ruky mydlom a teplou vodou alebo použite dezin- 
fekčný gél.

Použité jednorazové rúško nehádžte na zem !!!

Ako majú domácnosti nakladať s použitými 
rúškami či respirátormi

Použité jednorazové rúško alebo ktorékoľvek iné, ktoré už svoj
účel splnilo a nemôže ho plniť aj naďalej, treba dôkladne zlikvidovať. 
Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi?

Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, …
a pevne uzavrieť. Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytrie de ného
komunálneho odpadu. Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade
nepatria do trie  deného odpadu. Nech sú vyrobené z akéhokoľvek
materiálu, vyhadzujú sa do nevytriedeného komunálneho odpadu.
Nezáleží na tom, či obsahujú, alebo neobsahujú súčiastky aj z iných
materiálov.

Samozrejme je potrebné umyť si ruky a postupovať podľa
všetkých hygienických pravidiel.

Janka Rajňáková
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Rady a odporúčania pre domácu karanténu
Ak ste v domácej karanténe a Váš stav si nevyžaduje prijatie

do nemocnice, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

Zostaňte doma !!!
Vy alebo osoba, o ktorú sa staráte, by ste mali zostať doma s vý -

nimkou poskytnutia lekárskej starostlivosti. Nechoďte do práce, školy,
na verejné miesta a nepoužívajte hromadnú dopravu alebo taxi,
ak to nie je nevyhnutné. Pokiaľ si potrebujete zaobstarať nákup
potravín alebo iného tovaru a liekov, musíte požiadať o pomoc
inú osobu. Taktiež si môžete nákup objednať telefonicky alebo
e-mailom (online). V inštrukciách pre objednaný tovar musíte
uviesť, že nákup vám bude ponechaný vonku pred dverami alebo
na terase, prípadne na inom vhodnom mieste vo vonkajšom
prostredí.

Izolujte sa od ostatných osôb vo vašej domácnosti !!!
Mali by ste byť v dobre vetranej miestnosti s oknom, ktoré sa

dá otvoriť a pokiaľ je to možné tak byť izolovaný od ostatných
osôb v domácnosti. Zatvárajte dvere. Ak je to možné, používajte
oddelenú kúpeľňu. Pokiaľ zdieľate kúpeľňu s ostatnými členmi
domácnosti, je nevyhnutná pravidelná očista a dezinfekcia. Pri
zdieľanej kúpeľni by osoba v domácej izolácii mala používať
kúpeľňu ako posledná a následne by táto osoba mala kúpeľňu
riadne očistiť a dezinfikovať. Osoba v domácej izolácii musí
používať vlastné uteráky – na osušenie po kúpeli ako aj pre osu -
šenie rúk.

Pokiaľ bývate na internáte alebo inom mieste, kde zdieľate
spoločnú kuchyňu, kúpeľňu a spoločenské priestory, mali by ste
zostať len vo svojej izbe so zatvorenými dverami a vychádzať len
v nevyhnutných prípadoch a nosiť rúško.

Pokiaľ bývate na internáte alebo inom mieste, kde zdieľate
spoločné priestory, nevstupujte do týchto priestorov pokiaľ sa
tam nachádzajú aj ostatní. Pokiaľ to inak nejde, noste rúško.
Jedlo jedzte vo svojej izbe. Použitý kuchynský riad umyte ručne
v teplej vode s čistiacim prostriedkom a použite vlastnú utierku.

Volajte ošetrujúcemu lekárovi !!!
Všetky návštevy lekára musia byť prvotne prejednané telefo -

nicky. Je to z toho dôvodu, aby sa v zdravotníckych zariadeniach
minimalizoval kontakt s ostatnými. V prípade, že by sa váš
zdravotný stav zhoršil (objaví sa predovšetkým horúčka, kašeľ
a dušnosť), kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý bude
ďalej organizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v spo -
lu práci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Noste rúško !!! !!!
Pokiaľ ste dostali rúško, mali by ste ho nosiť vždy v prípade, že

sa nachádzate v miestnosti aj s inými ľuďmi a v prípade návštevy
zdravotníckeho zariadenia.
ZAKRÝVAJTE SI NOS A ÚSTA PRI KAŠĽANÍ A KÝCHANÍ.

Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa a nos jednorazovou
vreckovkou. Taktiež aj ľudia, ktorí sa starajú o osoby čakajúce na
výsledky vyšetrení na infekciu COVID-19 by mali pri kašli a kýchaní
používať jednorazové vreckovky. Vreckovky odhadzujte do plasto -

vého vreca na odpadky a okamžite po ich použití si umyte ruky
mydlom a vodou (po dobu aspoň 20 sekúnd), opláchnite si ich
a dôkladne ich osušte.

Umývajte si ruky !!!
Umývajte si pravidelne ruky. Umývanie rúk sa musí vykonávať

pravidelne a dôkladne mydlom a teplou vodou po dobu najmenej
20 sekúnd, potom si ruky opláchnite a dôkladne ich osušte. Toto
isté platí aj pre ľudí, ktoré sa starajú o osobu, ktorá je testovaná
na COVID-19. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.

Vyhnite sa zdieľaniu domácich potrieb !!!
Všetky predmety v domácnosti (poháre, šálky, kuchynské riady,

uteráky, bielizeň alebo iné predmety), ktoré ste vy alebo osoba
o ktorú sa staráte použili, by ste nemali zdieľať s ostatnými oso -
bami vo vašej domácnosti. Po použití týchto predmetov je ich
potrebné umyť mydlom a teplou vodou, prípadne použiť pri ku -
chynskom riade umývačku na riad. Oblečenie, uteráky a bielizeň
by mali byť uložené v plastovom vreci a oprané ihneď ako budú
testy na COVID-19 negatívne.

Nevoďte si domov návštevy !!!
Pokiaľ musíte s niekým hovoriť, urobte to telefonicky.

Domáce zvieratá
Snažte sa držať ďalej od domácich zvierat. Pokiaľ je to nevyh-

nutné, umývajte si ruky pravidelne vždy pred a po kontakte s nimi.

Pranie bielizne
Pokiaľ si počas izolácie potrebujete oprať bielizeň, vyperte si

ju pomocou pracieho prostriedku pri najvyššej teplote vhodnej
pre danú tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60° C. Ak je to možné,
sušte a žehlite prádlo na najvyššej možnej teplote vhodnej pre
danú tkaninu. Pri manipulácii so znečisteným oblečením použí-
vajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a ihneď očistite
všetky povrchy v okolí práčky. Prádlo nenoste do práčovne.
Po manipulácii so špinavým prádlom si dôkladne umyte ruky
mydlom a teplou vodou.

Odpady
Všetok odpad (vrátane rúšok a vreckoviek) od osoby v izolácii

by mal byť uložený do plastového vreca na odpadky a po naplnení
musí byť pevne zviazaný. Odporúčame plastové vrece vložiť
do ďalšieho vreca, pevne zviazať a až následne ho dať do kontajneru
na odpad.

Sledujte príznaky ochorenia u seba alebo osoby, o ktorú
sa staráte

Ak sa zdravotný stav osoby zhorší (napr. sa objaví kašeľ,
dušnosť, horúčka), volajte ihneď ošetrujúcemu lekárovi,
prípadne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Zdroj: Public Health England

Dôležité kontakty

Ako dlho prežije koronavírus?
Deň na kartóne a až tri dni na plastoch, uvádza
nová štúdia.

Koronavírus prežije na rôznych materiáloch kratšiu dobu, než
se predtým uvádzalo. Podľa najnovšieho výskumu amerického
Národného ústavu zdravia a Princetonskej univerzity, na ktorú
upozornil server Forbes, najdlhšie koronavírus vydrží na plas-
toch a nerezovej oceli, a to dva až tri dni. Staršie informácie ale
uvádzali, že vírus prežije dlhšie ako týždeň.

Výsledky koronavírusu tak potvrdzujú skôr uvádzané dopo -
ručenia. Je potrebné dodržiavať základné hygienické návyky
a často si umývať ruky hlavne po kontakte s plastom a nerezovou
oceľou.

Zdroj: server Forbes
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Sociálne opatrenia na zmiernenie
následkov šírenia COVID-19

1. Ošetrovné na deti
Menia sa pravidlá ošetrovného, ktoré dnes čerpajú rodičia detí,

ktorým zatvorili školy. Na ošetrovné bude mať nárok rodič dieťaťa,
ktoré nedovŕšilo 11 rokov alebo 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (ZŤP). OČR Sociálna
poisťovňa poskytne automaticky, bez potvrdenia lekárom.

Rodič bude dostávať ošetrovné počas celého obdobia karantény
a izolácie, keď sú školy a škôlky zatvorené, a nie iba 14 dní, ako je
to teraz. Žiadať o OČR budú musieť rodičia len vtedy, ak sa pri
dieťati potrebujú vystriedať.

Pri starších deťoch ako 11 rokov a do dovŕšenia ich šestnásteho
roku veku poisťovňa OČR vyplatí vtedy, ak lekár potvrdí, že zdravotný
stav dieťaťa si vyžaduje celodennú starostlivosť. V takomto prípade
bude poisťovňa vyplácať ošetrovné počas celej doby trvania sta -
rostlivosti.

Ministerstvo práce odhaduje, že v roku 2020 by OČR mohlo čerpať
300-tisíc osôb, pričom jej priemerná výška by bola 15,8 EUR na deň.
Výdavky na toto opatrenie by mali stúpnuť na 319 miliónov EUR
v tomto roku.
2. Nemocenské v karanténe

Zjednodušuje sa aj vybavovanie nemocenskej dávky počas karan-
tény. Upravuje sa výška dávky, ktorá bude od prvého dňa nemocen-
ského vo výške 55 % a poskytovať ju bude Sociálna poisťovňa.

V súčasnosti platí, že prvých desať dní platí nemocenské
zamestnávateľ, pričom prvé tri dni sú vo výške 25 % z denného
vymeriavacieho základu zamestnanca a ďalej 55 % z denného vy -
meriavacieho základu zamestnanca. Nárok na dávku posudzuje
lekár aj po novom. Stačí ho kontaktovať telefonicky či e-mailom.

Zamestnávatelia by mali na náhrade príjmu za dočasnú pracovnú
neschopnosť ušetriť približne 170 EUR za zamestnanca v karanténnom
opatrení, čo za celý podnikateľský sektor bude 17 miliónov EUR.

V roku 2020 sa predpokladá vyplatenie nemocenského z dôvodu
karantény v súvislosti s pandémiou COVID-19 v priemernej výške
19,7 EUR na deň. Nemocenské by mohlo dostávať 100-tisíc ľudí.

Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne z dôvodu
zavedenia týchto opatrení novelou 338,5 milióna EUR v roku 2020.
3. Eurofondy na udržanie pracovného miesta

Novelou sa zároveň upravuje aj zákon o službách zamestnanosti.
Zabrániť prepúšťaniu majú projekty z eurofondov.

Tým zamestnávateľom, ktorí nebudú počas koronakrízy pre púšťať,
štát prispeje na pracovné miesto. Peniaze má štát získať najmä
z Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpočtu.

Zamestnávateľ bude musieť toto pracovné miesto udržať aj po
skončení karanténneho obdobia. Podrobnosti priamej podpory
zatiaľ známe nie sú. Zamestnávateľovi má štát preplatiť celú hrubú
mzdu zamestnanca.

Nárok na príspevok bude mať aj každý živnostník, ktorý musel
ukončiť alebo obmedziť svoju činnosť v súvislosti s opatreniami
proti šíreniu koronavírusu. Ministerstvo práce uvažuje o možnosti,
že štát bude SZČO preplácať odvody.

Ministerstvo práce odhaduje, že mesačné výdavky na realizáciu
projektov na podporu udržania zamestnanosti sa môžu pohybovať
v rozmedzí 254 až 299 miliónov EUR.
4. Menej byrokracie na úradoch práce

Zároveň v súvislosti s krízou vzniknutou pre nový koronavírus sa
má odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a práv -
nických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti.

Úrad práce nedá pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorá sprostredkováva zamestnanie, agentúre dočasného zamest-
návania, zamestnávateľovi prechodného zamestnávania a agentúre
podporovaného zamestnávania za nesplnenie povinnosti predložiť
ústrediu práce správu o svojej činnosti v stanovenom termíne do
31. marca 2020.

Zamestnávateľovi nehrozí sankcia za to, ak si nesplní povinnosť
preukázať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok, povin-
nosti preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny
rok zadaním zákazky alebo povinnosti odviesť odvod za neplnenie
povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným posti-
hnutím za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca 2020, ak si
túto povinnosť dodatočne splnia do 30. júna 2020.

Keďže hrozí, že úrady práce nebudú stíhať vybavovať žiadosti
o zaradenie do evidencie nezamestnaných, prepustený zamestnanec
bude môcť o zaradenie do evidencie požiadať aj prostredníctvom
e-mailu a bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Zdroj: DENNÍK N

Opatrenia vlády počas krízy COVID - 19
✔ každý človek musí nosiť na území SR mimo svojho domova rúško
✔ odstup od ľudí na verejnosti a v obchodoch musí byť aspoň 2 metre
✔ v nedeľu budú zatvorené všetky prevádzky okrem pohotovostných

lekární a veterinárnych ambulancií
✔ seniori môžu nakupovať medzi 9.00-12.00, nechajte im priestor
✔ ostávajú zakázané návštevy v domovoch dôchodcov
✔ núdzový stav sa rozširuje aj na zariadenia sociálnych služieb, kde

poskytujú zdravotnú starostlivosť
✔ uzatvára sa činnosť denných stacionárov od 25. marca 2020
✔ dôchodcovia by mali vychádzať z domu a bytu len kvôli nákupu či

návšteve lekára a prechádzke so psom, teda len v nevyhnutnom
prípade
✔zastavené zákonné lehoty naprieč ministerstvami
✔do konca apríla nebudú realizované exekúcie
✔predĺžený zákaz všetkých verejných podujatí do odvolania
✔dočasné zrušenie vlakov zadarmo pre študentov
✔prevádzky sú povinné zabezpečiť pred vstupom kupujúcich dezin -

fekciu rúk alebo jednorazové rukavice. Prevádzka je povinná 
zabezpečiť dostatočný rozostup ľudí (2 metre). Musí byť zabezpe -
čený obmedzený počet ľudí v predajni - jeden človek na 25 m2

plochy prevádzky.
✔okrem prevádzok, ktoré boli doteraz otvorené, sú od pondelka

30. 3. 2020 otvorené aj nasledujúce druhy prevádzok: 
• očné optiky
• lízingové služby, 
• služby STK a emisnej kontroly, 
• servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
• služby advokátov a notárov,
• kľúčové služby,
• zberné dvory, 
• galantérie, 
• predajne a servise bicyklov, 
• predajne záhradníctva a záhradnej techniky
• stavebniny, 
• železiarstva, 
• farby-laky 

Janka Rajňáková

Dobrovoľníci z detskej železnice chcú starkým
pomôcť bezplatnými rozvozmi nákupov 

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Detská železnica Košice
spúšťajú skúšobne na dva týždne od 26. marca do 8. apríla bezplatné
rozvozy nákupov pre dôchodcov, ktorí si nedokážu nákup zabezpečiť
sami alebo je to pre nich náročné. 
Služba je určená najmä ľuďom nad 65 rokov a tým, ktorí si nedokážu
nákup základných vecí zabezpečiť sami. 

Objednávky prijímajú dobrovoľníci detskej železnice v pracovných
dňoch od pondelka do piatku medzi 8:00 - 11:00 telefonicky na čísle
0917 618 841. Doručenie nákupu bude v ten istý deň v čase od
15:00 do 18:00. Z personálnych a technických dôvodov si dobrovoľníci
na začiatku trúfajú denne vybaviť maximálne 20 objednávok.

Aj táto služba do veľkej miery preverí naše schopnosti zmobilizovať
a zomknúť sa aj v ťažkých časoch a pomôžeme ľuďom urobiť deň
krajší. Keď to už nejde vláčikom, tak aspoň bežným nákupom,“ dodal
Ľ. Lehotský. Podrobnosti o novej službe nájdete aj na Facebooku
a na www.detskazeleznica.sk.

Zuzana Lehotská
Detská železnica Košice, o. z.
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Opatrenia pre školy
Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.

Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového
koronavírusu. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval
minister školstva, vedy, výskumu a športu B. Gröhling (SaS).
„Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
Ako uviedol Gröhling, interná časť maturitnej skúšky, teda
„ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnove-
nia výučby. „Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to
do 30. júna,“ povedal minister školstva. Ak by opatrenie, ktoré
sa týka prerušenej výučby do odvolania, nebolo zrušené, sú
pripravené opatrenia, aby do 30. júna zmaturovali. 
Tento rok sa ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci
deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gym-
názií.
„Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája
a potvrdenie lekára nebude možné, aby sme neurobili nával štu-
dentov smerom k ambulanciám. Prijímacie pohovory na stredné
školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,“ povedal minister
školstva.

Posunuté zápisy do základných škôl.
Gröhling informoval o tom, že boli posunuté aj termíny zápisov
do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici
apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
„Ideálne by to bolo elektronickou formou tam, kde je to možné,“
povedal. Podávanie žiadostí do materských škôl bude počas
celého mája.

„Čo sa týka regionálneho školstva, školský rok chceme reálne
ukončiť tak, ako je naplánované, teda do 30. júna,“ povedal mini -
ster školstva s tým, že učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude
posúvať do ďalšieho ročníka. V prípade vysokoškolákov chce
minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu,
aby akceptovala tento stav.

Vyučovacie programy v televízii. 
Gröhling poznamenal, že v súvislosti s prerušenou výučbou
na školách až do odvolania oslovil aj riaditeľa RTVS Jaroslava
Rezníka so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy
vo verejnoprávnej televízii. Od budúceho týždňa to bude 100
minút denne, čím by sa podľa Gröhlinga mohli takýmto spô-
sobom vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú internet alebo počítač.

Doplnil, že vzniká aj web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu
učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

Zdroj: TASR

Sociálna podpora pre seniorov a osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím 

Podpora je zameraná najmä na ochranu seniorov pred naka- 
zením z COVID-19.
Osoby, pre ktoré je pomoc určená:

• Skupiny seniorov nad 65 rokov (odporúčanie ústredného krízového
štábu)

• Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a chronicky choré osoby
• Osoby a rodiny v karanténe

Doba uplatňovania pomoci:
Od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, avšak môže byť predĺžená

v prípade trvania epidémie.
Skupiny seniorov a osôb s ŤZP podľa spôsobu zabez pečo -
vania pomoci:
1. Seniori, ktorým poskytuje opatrovateľskú službu mestská časť
(Košice Sever, Juh, Západ a DH).
Donáška obedov sa poskytuje v riadnom režime s tým, že:

• mestská časť si nebude uplatňovať úhradu za donášku
• nákupy potravín, hygienických potrieb a liekov zabezpe čova -

né v rámci opatrovateľskej služby budú mestské časti posudzovať
ako donášku obedov a nebudú si uplatňovať úhrady.
Následne, po uplynutí určeného obdobia, Mesto Košice vykryje
príslušnej mestskej časti stratu na úhradách za poskytovanú
opatrovateľskú službu.
2. Seniori a iní dôchodcovia, ktorým Mesto Košice prostred-
níctvom mestských častí prispieva na stravu sumou 1,00 €
za obed (všetky mestské časti)

• v stanovenom období mesto zvyšuje hranicu výšky dôchodku
z aktuálnych 415,00 € na 450,00 €, to znamená, že poberateľom
dôchodku nižšieho ako 450,00 € poskytne Mesto Košice prostred-
níctvom MČ, v ktorej má trvalý pobyt, príspevok na obed vo výške
1,00 € s podmienkou, že mu obed zabezpečí mestská časť alebo
si obed zabezpečí formou donáškovej služby

• v prípade, že si dôchodca zabezpečí obed sám formou zvole -
nej donáškovej služby a riadne preukáže mestskej časti vlastné
náklady na zabezpečenie donášky, po uplynutí určeného obdobia,
Mesto Košice zašle na účet mestskej časti prostriedky na vykrytie
úhrad dôchodcu. Mestská časť následne tieto prostriedky prizná
poberateľovi dôchodku, ktorý si zabezpečil donášku sám. To znamená,
že mesto poskytne ďalší príspevok na donášku v preukázanej
výške, maximálne vo výške 1,00 €.
3. Ostatní dôchodcovia a osoby v karanténe

Mesto Košice uhradí po uplynutí určeného obdobia prostred-
níctvom mestskej časti objektívne preukázanú sumu za donášku
(nie cenu obedu), maximálne vo výške 1,00 € každému seniorovi
alebo osobe v karanténe, ktorá si obed zabezpečila formou zvo -
lenej donáškovej služby.

Beáta Zemková
prednostka miestneho úradu
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Atletický ovál osvetlený
Koncom januára 2020 si občania Ťahanoviec mohli všimnúť

zmenu, ktorá sa udiala na atletickom ováli pri ZŠ Belehradská 21.
Pribudlo tam moderné, LED solárne osvetlenie, ktoré umožní
športovať bežcom aj po zotmení. Za túto pozitívnu zmenu môžeme
poďakovať Mestu Košice, ktoré poskytlo financie na tento projekt,
Rade rodičov školy, pani riaditeľke ZŠ – p. Horváthovej a jej tímu,
poslancovi M.Špakovi, no najmä nositeľovi myšlienky a človeku,
ktorý celý projekt koordinoval – Marekovi Fedoročkovi.

Výhody tohto nového LED solárneho osvetlenia okrem minimál-
nych prevádzkových nákladov, keďže energia na svietenie bude
zadarmo zo slnka sú, že svietidlá sa automaticky zapnú po zotmení
vďaka svetelnému senzoru a taktiež, že plná 100 % svietivosť bude
aktivovaná prostredníctvom senzora pohybu. Po zvyšok času budú
svetlá svietiť iba na 50 % výkonu, čím znížia svetelný smog vo verej -
nom priestranstve a taktiež predĺžia výdrž batérie. 

Osvetlenie bežeckého oválu je len prvý krok k celkového osvetleniu
športového areálu (multifunkčné ihrisko a basketbalové ihrisko).
Ďalšou plánovanou zmenou je osadenie nových basketbalových
košov, ktoré zakúpila Rada rodičov školy a ktoré sa udeje v naj -
bližších týždňoch. Rada rodičov školy podporí všetky aktivity v
prospech športu na sídlisku. Pozitívne reakcie bežcov na toto nové
osvetlenie sú toho len príkladom. 

Bežcom prajeme mnoho bezpečne odbehnutých kilometrov. 
Janka Rajňáková

Foto: Marek Fedoročko

Rekonštrukcia Átria – nový priestor pre deti
Rada rodičov v spolupráci s manažmentom ZŠ Belehradská 21

pripravujú projekt rekonštrukcie vnútorného Átria školy. Cieľom je
vrátiť tento priestor opäť deťom, aby tam mohli tráviť svoj voľný
čas, relaxovať, či využívať ho aj na možnosť výučby niektorých
predmetov na čerstvom vzduchu. Taktiež tam vytvoríme bio
záhradku, kde si budú deti vo vyvýšených záhonoch pestovať
bylinky a zeleninu. Vysadíme nízkokmenné ovocné stromčeky ako
jabloň, hruška či slivka. Vytvorením kompostoviska naučíme deti,
ako sa dá ekologicky spracovať biologický odpad, aby nám mohol
opäť poslúžiť ako hnojivo na ich pestovateľské potreby. 

Od marca do polovice apríla sa spustí verejná zbierka na tento
zaujímavý, no finančne náročný projekt. Preto žiadame obyvateľov
Ťahanoviec o podporu. Každé euro je dôležité. Podporiť nás môžete
priamo na bankový účet Rady rodičov školy: 
IBAN: SK77 0900 0000 0004 4761 8018 alebo prostredníctvom
verej nej zbierky cez platformu StartLab. Viac informácií nájdete na web
stránke Rady rodičov školy:  www.rrb21.org.     Ďakujeme.                   

Rada rodičov školy

TRIEDA PRE HUDOBNE NADANÉ DETI

Vážení rodičia, súčasťou Materskej školy Melánie Nemcovej,
Budapeštianska 3, Košice je trieda pre hudobne nadané deti.

Dopĺňame triedu o nové deti, ktoré v čase konania talentovej
skúšky dovŕšia vek 4 rokov. 

Príslušné tlačivá nájdete na: www.msbudka3.com
Bližšie informácie na: msbudka3@gmail.com


