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Studený	 a	 zasnežený	 január	 sa	 nám	
skončil	 a	 pred	 nami	 je	 druhý	 zimný	
mesiac	v	roku,	február.		Tak	dúfam,	že	
snehová	 nádielka	 bude	 naďalej	
bohatá,	 aby	 si	 naše	 deťúrence	 užili		
tzv.	 jarné	 prázdniny,	 ktoré	 ich	 o	
niekoľko	 dnı́	 čakajú.	 Február	 2019	
bude	 bohatý	 aj	 na	 fašiangové	 obdo-
bie,	 ktoré	 sa	 skončı́	 až	 začiatkom	
marca.	 Obdobie	 karnevalov,	 plesov,	
zábavy	 	je	tentoraz	dlhé.	Po	zimnom	
spánku	 si	 na	 svoje	 prıd́e	 aj	 prıŕoda,	
ktorá	 si	 možno	 koncom	 mesiaca	
začne	 naťahovať	 svoje	 kosti	 a	 ako	
prvé	 vyšle	 na	 povrch	 drobné	 malé	
kvietky	 –	 snežienky.	 Našla	 som	 pre	
vás	prıb́eh	o	tomto	bielom	kvietku.

Jedného	 dňa	 sa	 slnko	 zadı́valo	 na	
krásne	veľké	kvety	s	čıŕym	 	kolesom	
uprostred	 a	 dlhými	 čıŕymi	 lupeňmi	
dokola.	I	pomyslelo	si:	"Keby	tie	kvety	
boli	žlté	ako	ja,	vyzerali	by	takmer	ako	
ja."	Usmialo	sa	na	ne	a	dalo	lupeňom	
zo	 svojej	 žltej	 farby.	 Zemi	 prikázalo,	
aby	 	stred	vyfarbila	na	hnedo.	Kvety	
sa	veľmi	potešili	a	od	samej	radosti	sa	
tak	 zadıv́ali	 na	 slniečko,	 že	 odvtedy	
navždy	za	nıḿ	hľadia	a	jeho	cestu	po	
oblohe	 sprevádzajú.	Volajú	 sa	 slneč-
nice.	 Ostatné	 kvietky	 ticho	 závideli	
slnečniciam	 ich	 nádheru	 a	 tiež	 sa	
začali	zaujıḿať,	kto	by	im	dal	zo	svojej	
farby.	 A	 tak	 fialka	 dostala	 farbu	 od	
tmavej	 večernej	 oblohy,	 preto	 rastie						
v	 tôni,	 nezábudka	 dostala	 farbu	 od	
modrastej	bystriny,	pri	ktorej	zostala	
rásť.	 Ružu	 zafarbila	 krv,	 jej	 majiteľ							
sa	 nechtiac	 pichol	 tŕňom.	 A	 tak	

postupne	 všetky	 kvietky	 dostali	 od	
niekoho	 farbu	 a	 svet	 bol	 krásny,	
pestrý,	voňavý.		

Prešiel	rok	a	nastala	zima.	Kvietky	sa	
schovali	 pred	mrazom	a	netrpezlivo	
čakali	 jar.	 Ešte	 bol	 sniežik,	 keď	 sa	
jeden	nedočkavý	kvietok	predral	von.	
C�udovali	 sa	 veru	 všetci,	 lebo	 nemal	
farbu.	 Ako	 sa	 to	 mohlo	 stať,	 veď	
všetky	 kvety	 už	 predsa	 farbu	 mali?	
Rozplakal	sa	smutný	kvietok,	lebo	od	
nikoho	 farbu	 zıśkať	 nevedel.	 Každý	
len	vravel:	"Ja	som	už	dal	inému	kvetu,	
tebe	dať	nemôžem."	Napokon	sa	nad	
nešťastným	kvietkom	zľutoval	 	snie-
žik:	"Ja	ti	dám	zo	svojej	farby,	ja	som	
ešte	nikomu	nedal."	Potešil	sa	kvietok	
nesmierne,	 ale	 sniežik	 pokračoval:	
"Musı́š	 mi	 však	 sľúbiť,	 že	 budeš	
kvitnúť	tak,	aby	som	ešte	prv,	než	sa	
roztopıḿ	pod	jarným	slnkom,	uvidel	
tvoju	krásu."	Drobný	kvietok	za	farbu	
rád	sľúbil,	že	bude	kvitnúť	tak,	aby	ho	
sniežik	uzrel.	Prijal	meno	snežienka,	
kvitne	 vždy	 koncom	 zimy	 a	 vďačne	
hľadı	́na	zem	prikrytú	bielym	snehom.

Zábavný,	veselý	a	fašiangový	február	
bohatý	na	snežienky	vám	praje

Michalela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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 januárové	 počasie	 nás	 poba-
vilo	hlbokými	mrazmi	aj	počasto-
valo	dažďom?	Nič	to	však	nemenı	́
na	tom,	že	 	po	trojkráľovej	nedeli	
sa	 7.	 januára	 začali	 fašiangy	 a	
končia	 sa	 utorkom	 pred	 Popol-
covou	alebo	tzv.	škaredou	stredou.	
Tá	 v	 roku	 2019	 pripadla	 na	 6.	
marca.	 Podľa	 dlz� ̌ky	 fašiangového	
obdobia	sa	rozlišovali	tzv.	krátke	a	
dlhé	 fašiangy.	 Z� artovne	 sa	 hovo-
rilo:	Keď	je	krátky	fašiang,	vydajú	
sa	aj	škaredé	dievčatá.

 pekných	či	škaredých,	dievčatá	
či	chlapcov,	ale	hlavne	šľachetných	
mladých	 ľudı́	 vyzýva	 Slovenský	
C�ervený	 krı́ž	 podporiť	 bezprı́s-
pevkové	darcovstvo	krvi	vo	Valen-
tı́nskej	 kvapky	 krvi?	 V	 našom	
meste	 je	 možné	 tak	 urobiť	 8.	
februára	vo	vestibule		MsU� .	Buďte	
na	Valentıńa	ľudskejšı	́a	zachráňte	
svojıḿ	činom	ľudský	život!	

 Z� ivot	 žiakov	 je	 v	 ohrozenı	́
dennodenne	 pri	 prechode	 cez	
hlavnú	cestu	smerom	k	základnej	
š k o l e ? 	 H u s t á 	 k am i ó n o v á	
premávka	a	neprehľadný	vstup	na	
priechod	pre	chodcov	spoza	múra	
sú	veľmi	nebezpečné	 faktory	pre	
množstvo	 žiakov	 smerujúcich										

k	 svojej	 škole,	 alebo	 tých,	 čo	
n a v š t e v u j ú 	 Z U S� . 	 M e s t s k á	
ob č ianska 	 h l iadka 	 pomáha	
dvakrát	denne	pri	najfrekventova-
nejšıćh	priechodoch,	no	túto	situ-
áciu	určite	najlepšie	vyrieši	vybu-
dovanie	 nadchodu	 nad	 hlavnú	
cestu.	 Mesto	 Giraltovce	 začalo											
s	 pripravovanı́m	 dokumentácie									
k	jeho	výstavbe	nad	cestou	1/21.	
N ad c hod 	 by 	 ma l 	 p r e p o j i ť	
základnú	školu	s	Domom	kultúry.

 Me s t o 	 G i r a l t o v c e , 	 a k o	
prı́slušný	 správny	 orgán	 štátnej	
správy	v	oblasti	ochrany	ovzdušia	
upozorňuje	 právnické	 osoby	 a	
fyzické	 osoby	 oprávnené	 na	
podnikanie,	 ktoré	 prevádzkujú	
malý 	 zdrojov	 zneč isťovania	
ovzdušia	 na	 zákonnú	 povinnosť,	
podať	oznámenie	 údajov	potreb-
ných	 na	 výpočet	 poplatku	 za	
znečisťovanie	 ovzdušia	 na	 rok	
2019	a	to	do	15.	2.	2019?	Za	každý	
MZZO	je	potrebné	uviesť	spotrebu	
palıv́	a	surovıń,	z	ktorých	znečis-
ťujúce	látky	vznikajú,	ako	aj	ďalšie	
potrebné	informácie.

Mária	Osifová

VIETE, ŽE...
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18.	január	1945	je	významný	dátum	v	
histórii	 Giraltoviec,	 keď	 po	 rokoch	
útlaku	svitol	deň	slobody.	Už	74	rokov	
prežı́vame	 mier	 a	 pred	 pojmom							
vojna	 pociťujeme	 rešpekt.	 V	 tejto	
spomienke	 každoročne	 vyjadrujeme	
úctu	k	 tým,	 ktorı	́ so	 zbraňou	v	 ruke	
oslobodzovali	našu	krajinu	aj	za	cenu	
vlastného	 života.	 Tu	 sa	 preukázalo	
vlastenectvo	každého	 jednotlivca,	 čo	

vnı́mal	 slobodu	
svojho	národa	ako	
prvoradú	 povin-
nosť.	Neboli	to	iba	
slová	 prı́kras,	 ale	
každodenný	tvrdý	
boj,	 keď	 sa	 neve-
delo,	 kto,	 kedy	 a	
ako	 ukončı́	 svoju	
životnú	 púť.	 Je	 to	
história,	 na	 ktorú	
nikdy	 nesmieme	
zabúdať,	a	preto	si	

ju	musıḿe	varovne	pripomıńať.	

Presne	na	deň,	18.	 januára	2019,	74	
rokov	 po	 oslobodenı́	 sme	 vyjadrili	
úctu	a	vďaku	všetkým	tým,	ktorı	́nám	
šancu	 na	 život	 v	 mieri	 vybojovali.	
Takto	sme	vzdali	česť	ich	pamiatke.	

Pietneho	 aktu	 kladenia	 vencov	 sa	
z ú č as tn i l i 	 p án 	 J án 	 S� te fan ı́ k 	 –		
posledný	žijúci	priamy	účastnıḱ	bojov	

v	 našej	 doline,	 Ing.	 Ján	
Uhrıḱ	-	člen	ústrednej	rady	
Slovenského	zväzu	protifa-
š is t ick ých 	 bojovnı́kov	
( S Z PB ) 	 a 	 M g r. 	 P e t e r	
Kasarda	 –	 člen	 Dozornej	
rady	 ústredného	 výboru	
SZPB.	 Každoročne	 svoju	
úctu	kyticou	pri	pamätnıḱu	
Matka	s	dieťaťom	vzdajú	aj	
primátor	mesta	Giraltovce	
Mgr.	 Ján	 Rubis,	 prednosta	

OSLOBODENIA OSLOBODENIA 

NÁŠHO MESTA NÁŠHO MESTA 

OSLOBODENIA 

NÁŠHO MESTA 74. výročie74. výročie74. výročie
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mestského	 úradu	 Ing.	 Pavol	 Tchurik	
spolu	s	poslancami,	členovia	ZO	SZPB,	
riaditelia	 škôl	a	 školských	zariadenı,́	
taktiež	 aj	 učitelia	 a	 žiaci	 a	 niektorı	́
občania	nášho	mesta.	

Občanom	 a	 hosťom	 sa	 prihovoril	
primátor,	pripomenul	dávnu	históriu	
bojov	a	oslobodenia	vojnových	rokov.	
O	slovo	požiadal	aj	pán	Ján	Uhrıḱ.		

C� lenovia	ZO	SZPB	sa	 rozhodli	poďa-
kovať	aj	všetkým	tým,	ktorı	́neustále	

spolupracujú	 a	 svojou	 činnosťou	
pomáhajú	 	ZO	SZPB	a	tak	prispievajú	
k	nezabudnuteľnej	pamiatke	a	pripo-
mıńanı	́si	hrdinstva	vojakov,	ktorı	́ šli	
do	boja	a	položili	svoje	životy	v	mene	
vı́ťazstva.	 Pri	 tejto	 prı́ležitosti	 boli	
odovzdané	pamätné	medaily	a	ocene-
nia.	 Ocenenı	́ boli	 primátor	
mesta	 Giraltovce	 Mgr.	 Ján	
Rubis,	 Mária	 Osifová	 st.,	
Alenka	Kmecová,	 za	 žiakov	
Miriam	Horváthová	a	Patrik	
Partila.	

Spestrenie	 a	 oživenie	 piet-
neho	 aktu	 je	 už	 niekoľko	
rokov	 v	 réžii	 Matičiarov												
z	Hencoviec,	ktorı	́sú	taktiež	
členovia	SZPB.	Pod	vedenıḿ	

Mgr.	 Janky	 Gešperovej	 si	 pripravili	
scénky	z	vojnové	obdobia	od	Sloven-
ského	 národného	 povstania	 až	 po	
oslobodenie	miest	 a	 dedıń 	 v	 našom	
regióne.			

Magdaléna	 Lavrincová	 hovorı́,	 že	
človek	 umiera	 dvakrát.	 Prvýkrát	
fyz ickou	 smrťou , 	 druhýkrá t 	 v	
spomienkach.	 V	 prı́pade	 vojnových	
hrdinov	 to	 nemôžeme	 a	 nechceme	
dopustiť.	Táto	udalosť	bola	dôkazom	

toho,	že	v	našich	spomienkach	ostanú	
navždy.	 Verıḿe,	 že	 jej	 prıt́omnosť	 a	
každoročné	 opakovanie	 sa	 bude	
trvalou	 súčasťou	 diania	 v	 našom	
meste.	

Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	V.	Michalčík	
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Posledná	 januárová	 sobota	 patrila	 v	
Gira l tovc iach 	 z ábave 	 a 	 tancu .	
Opätovne	 sa	 sála	 Domu	 kultúry	
rozsvietila	 krásnymi	 svetlami	 a	
zaodela	 do	 slávnostného	 šatu.	 Pri	
privıt́anı	́hostı,́	ktorı	́sa	zišli	v	hojnom	
počte,	sme	často	zazreli	známe	tváre,	
ktoré	ples	v	Giraltovciach	navštevujú	
každoročne,	čo	nás	veľmi	tešı.́	

V 	 úvode	 som	 popriala	 hosťom	
prıj́emnú	zábavu		a	vyslovila	nádej,	že	
sa	 zabavı́me	 do	 skorých	 ranných	
hodı́n.	 Stalo	 sa	 to	 aj	 skutočnosťou,	
poslednı	́ hostia	odchádzali	okolo	pol	
šiestej.	Ale	vráťme	sa	na	začiatok.	Sláv-
nostný	plesový	večer	otvorili	duetom	

MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES 
sa stáva tradíciou... sa stáva tradíciou... sa stáva tradíciou... 

MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES MESTSKÝ FAŠIANGOVÝ PLES 

piesne	 STAY	 z	 filmu	 CINDY	 slečna	
Ivanka	 Koreňová	 a	 Mgr.	 Jaroslav	
Micenko.	Tradıćiou	sa	už	stal	uvıt́acı	́
slávnostný	 prıṕitok	 pána	 primátora,	
ktorý	 potom	 otvoril	 ples	 prvým	
tancom	so	svojou	manželkou.	

O	 neustále	 plný	 parket	 sa	 postarala	
hudobná	skupina	SYNKOPY.	Do	Giral-
toviec	prijal	pozvanie	aj	ABBA	Revival	
a	tak	sa	hostia	roztancovali	a	rozspie-
vali	 aj	 pri	 slávnych	 hitoch.	 Zlatým	
klincom	 večera	 bola	 tombola,	 pre	
výhercov	 sme	mali	 pripravených	 28	
hodnotných	cien.	Tou	prvou	bol	LED	
TV	s	uhlopriečkou	108	cm,	venovalo	
ho	mesto	Giraltovce.	Prıj́emný	večer	
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prešiel	 až	 do	 pretancovanej	 noci	 a	
skorého	rána	a	všetci	si	ho	užili.	Preto	
poďakovanie	 patrı́	 všetkým,	 čo	 sa	
aktıv́ne	zúčastnili	na	prıṕrave		a	orga-
nizácii	toho	plesu.

Poďakovanie	 patrı́	 aj	 sponzorom,		
ktorı́	 nám	 pomohli	 s	 prı́pravami	
plesu:	 Hotel	 ALFA	 poskytol	 ubyto-
vanie	 pre	 účinkujúcich;	 pálenica	
LECHMAN,	 s.	 r.	 o.,	 sa	 postarala	 o	
úvodný	 privı́tacı́	 pohárik,	 ovocie	
zabezpečil	pán	Martin	Mikula,	Giral-
tovce	 a	 za	 zabezpečenie	 svetelnej	 a	
zvukovej	 techniky	 ďakujeme	 firme	
GROUNDSOUND,	pánovi	Jozefovi	Bali-
kovi	a	firme	ROKO,	pánovi	Róbertovi	
Koreňovi.	Ceny	do	tomboly	venovali:	
autoumývarka	 RENAZ	 Giraltovce	 –	
Renáta	 Zajacová;	 BISTROBUS	 Giral-
tovce	–	Ján	Foltıń;	Domov	sociálnych	
služieb	Giraltovce;	 	GASMONTA,	 s.	 r.	
o.,	Vranov	nad	Topľou	–	Jozef	Plančár;	
LUDUS	 s.	 r.	 o.,	 Giraltovce	 –	 Ladislav	
Lukáč;	 Jozef	 Zajac	 a	 firma	 Voda-
kúrenie-sanita- in š ta lat érstvo-
vzduchotechnika;	 KAMAJ	 SK,	 s.	 r.	 o.,	
Giraltovce	 –	 Jaroslav	
Kri ž ánek; 	 lekáreň	
LIPA	Giraltovce	–	pani	
Dagmar	 Pastorková;	
Mesto 	 Gira l tovce ;	
Obchodný	dom	Lucia;	
pálenica	 LECHMAN,		
s.r.o.;	pekáreň	ORMIX,	
s .r.o. , 	 Giraltovce	 –	
Ondrej	 Oravec;	 pani	
Jana	 Tchuriková 	 –	
starostka	 obce	 FIJAS� ;	
pani	Slávka	Vojčeková	

–	riaditeľka	DSS	Giraltovce	a	 	zástup-
kyňa	 primátora	 mesta	 Giraltovce;	
pizzeria	JOBI	Giraltovce	–	Jozef	Billý;	
POLIKLINIKA	ILB	GIRALTOVCE,	s.	r.	o.	
–	Zuzana	Gajdošıḱová;	poslanec	PSK	
J án 	 Hirčko; 	 re š taurácia 	 PIZZA	
CHLISTA	 Giraltovce	 –	 Ján	 Hudáček;	
RIKOSTAV	CONTAINER,	s.	r.	o.,	Giral-
tovce	–	Martin	 Jadlovský;	 STOĽAR	–	
Peter	Marcin;	 tlačiareň	 UNIPRESS	 –	
S� tefan	Puchalik;	Vıńoteka	Giraltovce	–	
Vladislav	 Juha;	 VK	 AGROSLUZ� BY,	
s.r.o.,	Giraltovce	–	Pavol	Paľa.	Všetkým	
ešte	 raz	 srdečne	ďakujeme	 a	 výher-
com,	 ktorı	́ si	 z	 plesu	 odniesli	 ceny,	
srdečne	blahoželáme.			

Mestský	 fašiangový	 ples	 2019	 je	 za	
nami,	pred	nami	je	ďalšı	́rok	na	to,	aby	
sme	pre		vás	pripravili	ples	2020,	kde	
sa	 opäť	 stretnú	 známe	 tváre,	 tı	́ istı	́
hostia,	ale,	verıḿ,	že	k	nám	zavıt́ajú	aj	
novı	́hostia,		aby	sa		presvedčili	o	tom,	
že	zábava	v	Giraltovciach	je	výborná.	

Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	J.	Micenko
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Slovenský	jazyk	a	literatúra	patrı	́v	rámci	
edukačného	 procesu	 k	 parciálnym	
vyučovacıḿ	predmetom.	V	rámci	overo-
vania	a	prezentovania	schopnostı	́a	vedo-
mostı	́žiakov	sa	realizuje	niekoľko	podu-
jatı.́	Pravidelne	je	to	tak	aj	v	našej	škole.		

23.	 januára	 2019	 sa	 v	 našej	 Základnej	
škole	 v	 Giraltovciach	 konalo	 okresné	
kolo	 súťaže	 v	 umeleckom	 prednese	
slovenských	povestı,́	 ktorá	 nesie	názov	
S�aliansky	Maťko	J.	C.	Hronského.	Aj	tento	
už	 26.	 ročnı́k	 sa	 koná	 kooperovanı́m	
pedagógov	a	rodičov.	Zakaždým	sa	nám	
predstavujú	žiaci	a	žiačky	v	troch	kate-
góriách.	Bolo	to	tak	aj	tento	rok.	

Odborná	 porota	 rozhodla	 o	 vı́ťazoch	
takto:

V	1.	kategórii	zvıť́azila	Darina	Klémová	
(Súkromná	 základná	 škola	 v	 Giraltov-
ciach),	na	druhom	mieste	skončila	Klára	
Csonková	(Spojená	škola	vo	Svidnıḱu)	a	
tretie	miesto	si	odniesla	Ema	Sokolová	
(Základná	škola	v	Kračúnovciach).	Cenu	
poroty 	 z ı́ ska la 	 Tamara 	 Gibejová	
(Základná	škola	8.	mája	vo	Svidnıḱu).

Najlepšia	recitátorka	v	2.	kategórii	bola	
T imea 	 Le chmanov á 	 ( S ú k romn á	
základná	škola	v	Giraltovciach).	Hneď	za	
ňou	 skončila	 Katarıńa	 Vygodová	 (Spo-
jená	 škola	 vo	 Svidnı́ku).	 Na	 treťom	
mieste	 sa	 umiestnila	 Tamara	 Hnatová	
(Základná	škola	Komenského	vo	Svidnı-́
ku).	 Cenu	 poroty	 zı́skal	 Matej	 C�orba	
(Základná	škola	v	Kračúnovciach).

V	 3.	 kategórii	 zı́skala	 prvé	 miesto	
Daniela	 Koreňová	 (Základná	 škola	 v	
Kračúnovciach),	druhé	Lucia	Onofrejová		
(Súkromná	 základná	 škola	 v	 Giraltov-
ciach)	 a	 	 na	 treťom	 mieste	 skončila	
Anetta	 Sadivová 	 (Základná	 škola	
Komenského	vo	Svidnıḱu).	Cenu	poroty	
si	odniesla	Sofia	Marcineková	(Základná	
škola	v	Giraltovciach).

U� spešným	recitátorom	srdečne	blahože-
láme	a	držıḿe	im	palce		v	krajskom	kole.	
Všetkým	 účastnı́kom	 vyjadrujeme	
vďaku	 a	 podporu.	 Naša	 vďaka	 patrı	́ aj	
tým,	ktorı	́sa	na	prıṕrave	tohto	podujatia	
spolupodieľali.		

	PaedDr.	Janka	Čubirková,	MBA

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
 v ZŠ v Giraltovciach 
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Fašiangové bilancovanie v súkromnej ZŠ Fašiangové bilancovanie v súkromnej ZŠ Fašiangové bilancovanie v súkromnej ZŠ 
Začiatok	roka	sa	vždy	snúbi	s	lúčenıḿ	i	
s	novým	začiatkom.	Taká	nostalgia	za	
rokom	 predchádzajúcim	 spojená	 so	
vzrušenıḿ	z	toho,	čo	prıd́e.	Súkromná	
základná	škola	sa	nemôže	nepodeliť	o	
zá ž itky	 zo	 spoločnej 	 vianočnej	
akadémie	 2018,	 ako	 i	 predstaviť	
ďalšie	výzvy	projektu	Erazmus	+	.

Prıb́eh	narodenia.	To	bol	názov	sláv-
nostnej	akadémie,	ktorú	sme	poňali		v	
duchu	 kresťanských	 Vianoc.	 Jozef	
(Timotej	 Pacák)	 a	 Mária	 (Slávka	
C�erveňáková)	nás	sprevádzali	 	celým	
prıb́ehom,	stretali	Alžbetu	(8.	A),	Hero-
desa	 (9.	 A),	 Troch	 kráľov	 (7.	 A)	 i	
pastierov	 (6.	 A).	 Veď	 kto	 sa	 môže	
pochváliť	 živým	betlehemom,	 čo	má	
život,	dušu	i	svoj	vlastný	prıb́eh?	Sme	
veľmi	radi,	že	aj	tento	rok	sa	nám	poda-
rilo	 zapojiť	 celú	 školu	 a	 zároveň	
zachovať	 nosnú	 myšlienku	 prıb́ehu.		
Spestrenıḿ	akadémie	bola	živá	kapela	
zostavená	z	hudobnıḱov	a	spevákov	z	
našej	 školy.	 Spievanie	 tradičných	
kolied	podporili	aj	prıt́ omnı	́hostia.	Tı	́
mohli	využiť	texty	kolied.	

Prvý	 stupeň	 pripomenul	 podstatu		
kresťanských	 tradıćiı	́ (3.	 A),	 ktorých	
význam	 sa	 akosi	 vytráca.	 Ukážkou	
tradičného	koledovania	žiaci	ponúkli	
bezmála	22	vinšov	v	našom	nárečı,́	na	
ktoré	 sme	 časom	možno	 i	 pozabudli	
(4.	A).	Druháci	nás		previedli	zvykmi	v	
rôznych	 krajinách	 (Ukrajina,	 Talian-
sko,	Poľsko,	C�esko)	slovom	i	outfitom.	
Tanec	 deviatačiek	 bol	 emotı́vnym	

obohatenıḿ	 celého	 Prıb́ehu	 narode-
nia. 	 Záver	 akadémie	 prináležal	
prezentácii	charitatıv́nych	zbierok,	tie	
k	Vianociam	neodmysliteľne	patria.	

„Z� iaci	 sa	 práve	 na	 takýchto	 akciách		
môžu	 učiť	 vystupovať	 na	 verejnosti,	
skúsiť	 si	 javiskovú	 reč,	 pracovať	 s	
mikrofónom,	 prezentovať	 sa	 pred	
svojimi	 najbližšı́mi.	 Aj	 to	 je	 forma		
v ý c h o v y, 	 k t o r á 	 b y 	 m a l a 	 b y ť	
prirodzenou	 súčasťou	 vyučovania.	
Zároveň	vzniká	priestor	objaviť	nové	
herecké	talenty,	ktoré	by	za	iných	okol-
nostı́	 ostali	 nepovšimnuté.	 Hlavnı	́
protagonisti	prıb́ehu	boli	 toho	dôka-
zom,“	 hovorı́ 	 Viktória	 Maťašová,	
tútorka	programu.

Čo	je	nové	v	projekte	Erasmus	+?

Z� iaci	8.	ročnıḱa	súkromnej	základnej	
školy	 	 už	 vedia,	 ako	 sa	 kedysi	 tkali	
koberce	 či	 vyrábali	 hlinené	 nádoby.	
Tieto	 staré	 remeslá	 si	mali	možnosť	
vyskúšať	 vďaka	 	 tvorivým	worksho-
pom,	 ktoré	 	 absolvovali	 v	 Domove		
sociálnych	 služieb	 v	 Giraltovciach.	
Z� iakom	sa	takýto	spôsob	spoznávania		
starých	 remesiel	 páčil	 a	 domov	 si	
odniesli	i	vlastné	výrobky...

Nielen	 ôsmaci,	 ale	 aj	 ostatnı́	 žiaci,	
najmä	 vyššıćh	 ročnıḱov,	 žijú	 projek-
tom.	 Usi lovne	 pracujú , 	 pri čom	
odmenou	im	budú	nielen	nové	vedo-
mosti	 a	 skúsenosti,	 ale	 rovnako	 i	
možnosť	vycestovať	do	zahraničia,	či	
tu	 na	 Slovensku	 sprevádzať	 našich	
zahraničných	priateľov.	Tı	́naše	krásne	

Fašiangové	bilancovania	v	súkromnej	ZS� 	
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Slovensko	 prišli	 navštı́viť	 koncom	
januára	a	spoločne	im	ukážeme,	ktorá	
časť	 Európskeho	 kultúrneho	 dedič-
stva	sa	nachádza	práve	u	nás.	Okrem	
Giraltoviec	navštıv́ime	i	mesto	Svidnıḱ	
a	 potom	 sa	 už	 spoločne	 presunieme	
západne,	 smerom	 na	 Liptov.	 Tento	
spôsob	 neformálneho	 vzdelávania	
vedie	 žiakov	 cez	 celoživotné	 zážitky									

k	 trvalým	 vedomostiam,	 rozvıj́a	 ich	
kritické	myslenie	a	vedie	ich	k	pozná-
vaniu	 iných	 národov	 a	 k	 vzájomnej	
tolerancii . 	 A	 k	 tomu	 všetkému	
prirodzené	zlepšovanie	sa	v	angličtine	
ako	 bonus.	 Aj	 toto	 ponúka	 projekt	
Erasmus	+.	

	Mgr.	Viktória	Maťašová

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 
Krajina	 odetá	 do	 biela,	 teplomer	
ukazuje	-3	°C.	Ideálny	čas	na	stavanie	
snehuliakov.	 Každý,	 kto	 vládze,	 sa	
pokúša	 urobiť	 guľu,	 jeden	 malú,	
druhý	 zas	 veľkú.	 Všetko	 je	 jedno-
duché	 do	 chvı́le,	 kým	 gule	 netreba	
preniesť	 a	 vtedy	 Bum!	 a	 gule	 sa		
rozpadajú,	snehuliak	sa	urobiť	nedá.	

Sklamané	 tváre,	 	 no	 vtom	 zaznie:	
"Nanosíme	sneh	na	veľkú	kopu	a	keď	
sa	bude	dať,	zajtra	urobíme	iglú!“	

Všetko,	čo	malo	ruky,	nosilo	sneh	lopa-
tami,	 odhrňovačmi	 na	 veľkú	 kopu.	
Tým,	že	sneh	sa	lopatami	ubıj́al,	zrazu	
sme	zistili,	 že	z	tej	kopy	snehu	by	sa	
dalo	 niečo	 vytvoriť.	 Vznikol	 nápad	
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urobiť	snehovú	kráľovnú	-	a	už	sa	na	
nej	 aj	 pracovalo.	 Kopa	 snehu	 bola	
vysoká,	skoro	dva	metre,	urobiť	hlavu	
a	vlasy	nebolo	také	jednoduché	–	bolo	
že	to	smiechu!	Keďže	sú	fašiangy	-	čas	
plesov,	 rozhodli	 sme	 sa	 ju	 odieť	 do	
spoločenských	 šiat	 rukami	 namoče-
nými	v	temperovej	farbe	a	pridať	jej	i	
krásne	 perly.	 Ak	 bude	 vhodný	 „čas“	
pre	našu	Snehovú	kráľovnú,	dlho	sa	z	
nej	budú	tešiť	nielen	naši	prijıḿatelia,	
ale	 aj	 tı,́	 ktorı	́ navštıv́ia	 náš	 domov.	
Snehová	 kráľovná	 je	 sıće	 „chladná,“	
ale	 pohľad	 na	 ňu	 rozohrieva	 srdce,	

rozjasňuje	 myseľ	 a	 ústa	 vravia:		
Nádherné.

Keď	 sme	 začali	 stavať	 Snehovú	
kráľovnú,	 vôbec	 sme	 netušili,	 že	 sa	
nám	 podarı́	 urobiť	 také	 dielo.	 C� o	
dodať	na	záver?	Nešlo	tak	ani	o	dielo,	
ale	 o	 ten	 krásny	 pocit,	 o	 krásny	
„rodinný	zážitok.“

Zabudnite	 na	 televı́zory,	 počı́tače,	
tablety!	Zoberte	svoje	deti	von,	verte,	
že	 s	 každým	 takýmto	 zážitkom	 sa	
stane	vaša	rodina	krajšou	a	vaše	deti	
šťastnejšıḿi.

Zuzana	Jurčová		

Rozhovor s víťazom krajského kola Olympiády
„...každá	 cesta	 k	 úspechu	 je	 bloko-
vaná	prekážkami,	ktoré	musí	človek	
prekonať,	 aby	 sa	 posunul	 ďalej.“	
(Patrik	Timko,	študent	SSOŠ	Giral-

tovce,	víťaz	okresného	kola	Olym-
piády	v	anglickom	jazyku)

Súkromná	 stredná	odborná	 škola	
Giraltovce	 pripravuje	 žiakov	
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na jmä 	 na 	 výkon 	 odborných	
činností.	 Študent	 Patrik	 Timko	
svojimi	 výkonmi	 v	 súťažiach															
v	anglickom	jazyku	potvrdzuje,	že	
moderná	 stredná	 škola	 dokáže	
vynikajúco	 rozvíjať	 aj	 jazykové	
zručnosti.

Už	niekoľko	rokov	úspešne	reprezen-
tuješ	 Súkromnú	 strednú	 odbornú	
školu 	 Gira l tovce 	 v 	 Olympi áde															
v	anglickom	jazyku.	Nedávno	si	v	kate-
górii	2D	zıśkal	1.	miesto	v	okresnom	
kole	 a	 2.	 miesto	 v	 obvodnom	 kole.	
Ktoré	z	doterajšıćh		umiestnenı	́pova-
žuješ	za	najcennejšie?

Už	v	1.	ročníku	som	sa	zúčastnil	olym-
piády	 a	 dostal	 sa	 do	 krajského	 kola,											
v	 ktorom	 som	 neuspel.	 Práve	 tento	
neúspech	 považujem	 za	 najcennejší	
prínos,	 pretože	 vďaka	 nemu	 som	 sa	
dostal	tam,	kde	som	teraz.

Byť	dobrým	v	anglickom	jazyku	nie	je	
jednoduché.	 Aká	 bola	 tvoja	 cesta	 k	
úspechom,	ktoré	si	dosiahol?

Už	 na	 základnej	 škole	 som	 začínal	
prejavovať	záujem	o	anglický	jazyk	a	
snažil	som	sa	v	ňom	zdokonaľovať.	Boli	
časy,	keď	som	mal	pocit,	že	moja	snaha	
je	 zbytočná	a	 chcel	 som	 to	 vzdať.	No	
každá	 cesta	 k	 úspechu	 je	 blokovaná	
prekážkami,	ktoré	musí	človek	preko-
nať,	aby	sa	posunul	ďalej.	A	ja	som	to	
nevzdal.

Reprezentovať	školu	v	krajskom	kole	
predpokladá	 vynikajúce	 znalosti	
anglického	 jazyka.	 Ktorá	 časť	 olym-
piády	je	pre	teba	najnáročnejšia	a	kde	
sa	cıt́iš	ako	doma?

Olympiáda	 je	 pomerne	 náročná,	
najmä	kvôli	stresu,	ktorý	sčasti	pôsobí	
na	 môj	 výkon.	 Pre	 mňa	 je	 najťažšia	
ústna	 časť,	 ani	 nie	 preto,	 že	 neviem	
komunikovať,	ale	že	sa	na	mňa	poze-
rajú	 desiatky	 očí,	 ktoré	 súdia	 každé	
moje	slovo.

SSOS� 	 sa	 zapája	 do	 medzinárodných	
projektov, 	 kde	 komunikačným	
jazykom	je	práve	angličtina.	C� ıḿ	teba	
obohatili	medzinárodné	mobility?	

Moja	účasť	v	projekte	ERASMUS+	nie	je	
žiadnym	tajomstvom	a	zážitky	z	neho	
mi	 zostanú	 až	 do	 smrti.	 Návšteva	
Portugalska	 a	 Talianska	mi	 priniesla	
zážitky	a	znalosti	nielen	z	anglického	
jazyka,	 ale	 aj	 z	 manažmentu,	 účtov-
níctva	a	podnikania.	

Anglický	jazyk	patrı	́medzi	najnároč-
nejšie	 študijné	 	 predmety.	 Ak	 by	 si	
mal	 	stanoviť	niekoľko	zásad,	ako	sa	
naučiť	 anglický	 jazyk,	 ktoré	 by	 to	
boli?

Mať	pevnú	vôľu.	Neučiť	sa	poučkami,	
ale	praxou.	Nepodceňovať	svoje	schop-
nosti,	ale	ani	ich	nepreceňovať.

Si	v	maturitnom	ročnıḱu.	Aké	sú	tvoje	
plány	do	budúcnosti?

Väčšinou	 neplánujem	 a	 situácie	
zvládam	 spontánne,	 no	 táto	 je	 iná.	
Plánujem	ísť	na	vysokú	školu	so	zame-
raním	na	psychológiu.	A	potom	chcem	
ísť	niekam	do	zahraničia	zlepšiť	svoje	
schopnosti	vo	všeobecných	znalostiach	
z	angličtiny.

D� akujeme	za	rozhovor	a	prajeme	veľa	
úspechov.

Mgr.	A	Kytíková

Rozhovor	s	vıť́ azom	krajského	kola	Olympiády	
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Vo	 štvrtok,	 8.	 novembra	 2018	 bolo	
ocenených	 prvých	 10	 zlatých	 a	 117	
strieborných	 absolventov	 programu	
DofE	(Medzinárodná	cena	vojvodu	z	
Edinburghu) . 	 Osem	 š tudentov	
Gymnázia	v	Giraltovciach,	 	ktorı	́vyše	
roka	 prekonávali	 svoje	 možnosti	 a	
plnili	si	svoje	ciele	a	sny	pod	vedenıḿ	
koordinátoriek	 projektu,	 pani	 Janky	
C�orbovej	a	Danky	Banıḱovej,	malo	tú	
česť	prevziať	si	strieborné	ocenenie.	
Ceny	 im	 odovzdával	 ten	 najpovola-
nejšı́	 –	 olympijský	 vı́ťaz	 a	 jeden	 z	
našich	najúspešnejšıćh	atlétov	Matej	
Tóth,	ktorý	ocenil	snahu	a	nasadenie	
študentov.

“Sami	dobre	viete,	čo	tomu	oceneniu	
predchádzalo.	V	prvom	rade	preko-
nať	sám	seba	a	pustiť	sa	do	práce,	
následne	 na	 sebe	 tvrdo	 pracovať,	
niekedy	 prekonať	 aj	 náročnejšie	
prekážky,	 zaváhania,	 chybičky.	
Rovnako	 je	 to	 aj	 v	 športe.	 Aj	 mne	
trvalo	 20	 rokov,	 kým	 som	 sa	 z	
malého	 13-ročného	 chlapca	 stal	
olympijský	 víťaz,”	 vyjadril	 sa	Matej	
Tóth.

Držiťeľom	 strieborného	 ocenenia	
blahoželáme	a	tým,	ktorı	́sa	rozhodli	
ıśť	„na	zlato“,	držıḿe	palce.

Janka	Čorbová

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

Historicky prvá zlatá a strieborná ceremóniaHistoricky prvá zlatá a strieborná ceremónia

DofE na SlovenskuDofE na Slovensku

Historicky prvá zlatá a strieborná ceremónia

DofE na Slovensku



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

15

27.	 januára	 si	 svet	 pripomenul	 74.	
výročie	oslobodenia	koncentračného	
t á b o r a 	 Au s c hw i t z - B i r k e n a u	
C� ervenou	 armádou	 v	 roku	 1945.	
Spomienka	na	holokaust	bola	schvá-
lená	1.	novembra	2005.	VZ	OSN	stano-
vilo,	 že	 27.	 január	 bude	 Medziná-
rodným	 dňom	 pamiatky	 obetı	́ holo-
kaustu.	

Nemeck ý 	 vyh ladzovac ı́ 	 t á bor	
Auschwitz-Birkenau	oslobodil	oddiel	
C�ervenej	 armády	 27.	 januára	 1945.	
Nemecké	 vojská,	 ktoré	 okupovali	
Poľsko,	 ho	 založili	 v	 roku	 1940	 ako	
pracovný	tábor	pre	poľských	väzňov.	
Postupne	 ho	 rozširovali	 na	 rozľahlý	
pracovný	 a	 vyhladzovacı́	 koncen-
tračný	tábor	pre	židov	z	celej	Európy.	
V	tábore	použili	3.	septembra	1941	po	
prvý	raz	cyklón	B	a	v	plynovej	komore	
nıḿ	zabili	600	sovietskych	vojnových	
zajatcov	a	250	ďalšıćh	väzňov.

Koncom	 marca	 1942	 pri š l i 	 do	
Auschwitzu-Birkenau	 prvé	 tran-
sporty	židov	zo	Slovenska	a	Holand-
ska.	 Ohromenı́	 a	 šokovanı́	 vojaci	
C�ervenej	armády	vstúpili	27.	januára	
1945	 do	 vyhladzovacieho	 tábora	 a	
oslobodili	 zvyšných	 7	 600	 zúbože-
ných	 väzňov.	 Počet	 ľudı́	 zabitých	 v	
Aschwitzi-Birkenau	 nie	 je	 možné	
presne	 určiť.	 Podľa	 odhadov	 histo-
rikov	 ide	 o	 1,2	 -	 1,6	 milióna	 osôb.	
Väčšina	 obetı	́ boli	 ľudia	 židovského	
pôvodu.

Historik	Adrián	Eštok	spracoval	pôso-

benie	 židovskej	 komunity	 na	 územı	́
Giraltoviec:	„V	októbri	1939	napıśalo	
ministerstvo	 vnútra	 okresným	
úradom,	 že	 židov	 treba	 pokladať	
„nielen	za	cudzı	́živel,	ale	i	za	trvalého	
nepriateľa	 Slovenského	 štátu“.	 Od	
aprıĺa	1940	už	dochádza	k	násilnému	
zaberaniu	židovského	majetku,	k	tzv.	
arizácii.	Okresný	náčelnıḱ	v	Giraltov-
ciach	 naprı́klad	 nariadil	 arizáciu	
potravinárskych	 a	 mäsiarskych	
podnikov	 v	 okrese	 v	 januári	 1941.	
Postupne	 pr i š l i 	 na 	 rad 	 ďal š ie	
prevádzky	 v	 rukách	 	 židov.	 Popri	
hospodárskej	likvidácii	 židov	dochá-
dzalo	 naďalej	 aj	 k	 ich	 spoločenskej	
izolácii.	 Posledným	 krokom,	 ktorý	
mal	 spečatiť	 tragédiu	 slovenských		
židov,	bola	prıṕrava	na	ich	deportáciu.	
Deportácie	 	židov	z	 	Giraltoviec	a	ich	
okolia	 sa	 začali	 21.	 marca	 1942.	
Približne	 100	 mladých	 mužov	 a	
dievčat	 bolo	 sústredených	 do	 zber-
ných	 stredı́sk	 v	 Poprade	 a	 Z� iline.	
Dievčatá	boli	25.	marca	odtranspor-
tované	 vlakom	 z	 Popradu	 do	 vyhla-
dzovacieho	tábora	Osvienčim	a	muži	
5.	aprıĺa	zo	Z� iliny	do	tábora	Majdanek	
pri	Lubline.	V	druhej	polovici	mája	sa	
začali 	 deportácie	 celých	 rodı́n.	
Neskôr,	 najmä	 v	 roku	 1944,	 židov-
sk ých 	 spoluob čanov 	 ukr ýva lo	
miestne	 obyvateľstvo.	 Po	 vojne	 sa	
niektorı	́židovskı	́obyvatelia	vrátili	do	
Giraltoviec	a	nakoniec	tu	však	ostala	
žiť	len	jedna	židovská	rodina.	“

SPOMIENKA NA HOLOKAUSTSPOMIENKA NA HOLOKAUSTSPOMIENKA NA HOLOKAUST
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Občianske	združenie	EDAH	na	svojej	
stránke	 uverejňuje	 prı́behy	 židov-
ských	obyvateľov	zo	Slovenska.	Zaujal	
ma	prıb́eh	Blanky	Dvorskej	 (1916	–	
2017),	 ktorá	 vo	 vojnovom	 obdobı	́
pôsobila	ako	učiteľka	v	Giraltovciach.	
Blanka	Dvorská	rozpráva:	

"Moji	starı	́rodičia	z	otcovej	strany	sa	
volali	 Friedmannovci.	 Z� ili	 v	 Strop-
kove,	 kde	 som	 trávila	 každé	 prázd-
niny.	Mala	som	ich	veľmi	rada	a	nado-
všetko	som	si	ich	vážila.	Správali	sa	ku	
mne	 ako	 k	 svojej	 dcére.	 Boli	 veľmi	
ústretovı́	 a	 otvorenı́	 ľudia,	 rovnako	
ako	môj	otec.	

	V	roku	1939	som	sa	ocitla	v	Giraltov-
ciach,	kde	som	bývala	u	otcovho	brata	
Hermana.	 Tu	 som	 prečkala	 takmer	
celú	vojnu	pod	strýkovou	a	bratran-
covou	ochranou	a	možno	povedať,	že	

aj	 pod	 ochranou	 školského	 inšpek-
tora,	ktorý	ma	tam	umiestnil.	Myslıḿ 	
si,	 že	mi	 tým	 chcel	 pomôcť,	 pretože	
ma	kryl	a	nikdy	neudal.	Tak	som	tam	
nastúpila	 a	 učila	 židovské	 deti	 v	
jednotriedke.	Strýko	Herman	ukrýval	
aj	 prvých	 židovských	 utečencov	 z	
Poľska,	keď	sa	začal	na	nich	hon.	Preto	
som	 sa	 od	 neho	 odsťahovala.	 Vtedy	
som	 nevedela , 	 že 	 všetky	 moje		
výdavky	platil	bratranec.	Som	mu	za	
to	nesmierne	vďačná.	Iba	ma	škrie,	že	
som	 mu	 to	 dodnes	 neoplati la .	
Pomocou	 U� stredne	 Z� idov	 mi	 zado-
vážil	 falošné	 papiere.	 Ešte	 ich	 mám	
stále	 odložené.	 Pomohol	 mne	 a	
mnohým	 iným	 dostať	 sa	 k	 rôznym		
dokumentom,	ktoré	niektorým	z	nás	
zachránili	 život.	 Z	 Giraltoviec	 som	
odišla	 1.	 mája	 1944.	 Bola	 som	 vo	
veľkom	 nebezpečenstve.	 Išlo	 mi	 o	
život.	 Mala	 som	 sa	 presunúť	 na	
ľudovú	školu	do	Hlohovca.	V	Hlohovci	
som	ako	učiteľka	nikdy	nenastúpila.	
Odišla	 som	 odtiaľ	 do	 Bratislavy.	 Po	
vypuknutı́	 Slovenského	 národného	
povstania	 som	 sa	 presunula	 na	
povstalecké	územie."		

Pani	 Blanka	 prežila	 vojnu	 a	 ťažké	
obdobie,	bola	jednou	z	mála,	ktorých	
osud	zanechal,	aby	mohli	rozprávať	a	
prehovoriť	v	budúcnosti	–	upozorniť	
na	 jednoznačné	 zlo,	 ktoré	 sa	 v	 tom	
čase	dialo.	Spomienka	na	holokaust	je	
pre	nás	trvalým	výkričnıḱom,	aby	už	
nikto	 z	 nás	 nikdy	 neprekročil	 prah	
vyhladzovacieho	 tábora	 a	 musel	
prežiť	to,	čo	ich	obete.		

Text:	Michaela	Marcinová	
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Sviatkom	Zjavenia	Pána	-	Traja	králi	-	
slávila	 Cirkev	 na	 Západe	 už	 od	 4.	
storočia	tri	udalosti:	a)	Kristus	sa	dal	
poznať	 ako	 Božı́	 Syn	 mudrcom	 z	
Východu	 a	 tým	 celému	 svetu;	 b)	
Ježišov	krst	a	Otcovo	svedectvo	o	Ježi-
šovi	 -	 hoci	 sa	 táto	 udalosť	 slávi	 už	
osobitne;	 c)	 prvý	 Ježišov	 zázrak	 v	
Káne	Galilejskej.	

Je	 tradı́ciou,	 že	 sa	 v	 tento	 deň	 pri	
svätých	 omšiach	 požehnávajú	 voda,	
soľ	 a	 krieda.	 Zároveň	 v	 tento	 deň	
prichádzajú	 kňazi	 na	 požiadanie	
veriacich	k	nim	domov,	aby	im	požeh-
nali	ich	domy,	byty,	resp.	priestory	v	
ich	zamestnanı.́	Požehnanie	je	zvolá-
vanie	Božej	ochrany,	pomoci	a	milosti	
na	tých,	ktorı	́budú	v	týchto	priesto-
roch	žiť,	aby	tam	prebýval	Duch	Svätý	
a	chránil	ich	od	diabla	a	hriechu.	

Avšak	 domy	 si	 môžu	 požehnať	 aj	
osoby		samy,	ak	majú	
požehnanú	(svätenú)	
v o d u . 	 R o z d i e l 	 v	
požehnanı	́kňazom	a	
laikom	je	ten,	že	Ježiš,	
ktorý	 založil	 svoju	
Cirkev	 počas	 svojho	
života	 na	 Zemi,	 dal	
moc	sv.	Petrovi	a	jeho	
nástupcom	 ("Tebe	
d á m 	 k ľ ú č e 	 o d	
nebeského	 kráľov-

stva...";	 Mt	 16,19)	 vrátane	 vysluho-
vania 	 sviatost i 	 a j 	 po žehnávať	
prıb́ytky	v	Ježišovom	mene.	

Kňaz	 sa	 modlı́	 spolu	 s	 domácimi,	
požehná	dom,	pokropı	́ byt	 svätenou	
vodou,	 okadı́	 kadidlom	 a	 napı́še	
kriedou	 na	 dvere	 nápis	 C+M+B,	
pričom	 tieto	 iniciály	 neoznačujú	
Troch	 kráľov,	 ale	 latinský	 výraz	
Christus	 Mansionem	 Benedicat					
(v	 preklade:	 Kristus	 žehnaj	 tomuto	
domu).	Tento	nápis	je	sprevádzaný	aj	
poradovým	čıślom	aktuálneho	roka.	

Aj	tento	rok	v	našej	farnosti	o.	Gustáv	
Nagy	 požehnal	 5.	 -	 6.	 januára	 2019							
v	 Giraltovciach,	 Francovciach	 a	 na	
Tarbaji	 spolu	 35	 domov	 a	 o.	 Jozef	
Mager	 6.	 januára	 2019	 -	 8	 domov										
v	Kalništi.	

Text:	Mgr.	Matúš	Kmec,	

foto:	internet	

POŽEHNÁVANIE DOMOV vo farnosti 
sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach 
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Zriadili im priestory pre sebarealizáciu

NOVÉ ŠANCE pre absolventov spojenej školy: NOVÉ ŠANCE pre absolventov spojenej školy: NOVÉ ŠANCE pre absolventov spojenej školy: 

Nezisková	 organizácia	 Jar	 života		
na	 čele	 s	 Danielou	 Macákovou	 a	
Zuzanou	Gajdošíkovou	zriadila	za	
pomoci	 mesta	 novú	 miestnosť												
v	priestoroch	denného	stacionára.	
Tá	 slúži	od	nového	roka	hendike-
povanej	mládeži	ako	učebňa.	Ofici-
álne	 otvorenie	 prebehlo	 len	 pred		
niekoľkými	dňami.	

Za	 neziskovú	 organizáciu	 Jar	 života,	
ktorá	prevádzkuje	denný	stacionár,	sa	
v	 úvode	 oficiálneho	 otvorenia	 novej	
miestnosti	prihovorila	Daniela	Macá-
ková.	Poďakovala	sa	za	pomoc	Mestu	
Giraltovce	 pod	 vedenı́m	 primátora	
Jána	Rubisa,	ako	aj	za	priestory	staci-
onára,	 ktorý	 až	 do	 jeho	 zriadenia	 v	
meste	chýbal,	s	nájomným	zadarmo.	
Myšlienka	 bola	 podporená	 nielen	
primátorom,	ale	aj	poslancami.	„Nie	je	

to	len	moja	zásluha,	ale	sú	to	jednak	
poslanci	MsZ,	ktorı	́uznesenıḿ	prijali	
určité	veci	na	kompenzácie	a	tiež	sme	
verili	 tomu,	 že	 ten	 zákon	 bude	 po	
novele	trošku	iný	a	v	roku	2019	bude	
fungovať,	ako	má.	Tešıḿ	sa,	že	ľudia,	
ktorı́ 	 sa	 do	 toho	 pustili,	 zı́skali	
peniaze,	čo	nebolo	ľahké,“	vyjadril	sa	
Ján	 Rubis.	 Pre	 Mesto	 	 Giraltovce	 to	

boli	 podľa	 jeho	
s lov 	 nevyuž i t é	
p r i es tory, 	 kde	
predtým	 fungo-
v a l a 	 m e s t s k á	
jedáleň	 a	 odteraz	
bud ú 	 spr ı́ j em-
ň o v a ť 	 ž i v o t	
občanom	mesta	aj	
klientom	z	okolia.	
„Tešı	́ma,	 že	 je	 to	
majetok	 mesta,	
ktorý	 je	 zveľaďo-
vaný,	 spravovaný	
ďalej.	 Verı́m,	 že	
b ude 	 p l n i ť 	 t ú		
funkciu,	ktorú	má,	

nielen	pre	občanov	mesta,	ale	aj	celý	
región	a	priestory	budú	slúžiť	na	lepšı	́
účel,	ako	boli	možno	využıv́ané	dote-
raz.	 Tieto	 deti	 potrebujú	 isť	 medzi	
občanov,	 do	 spoločnosti...	 A	 tu	 je	
priestor	 na	 to,	 kde	 by	 sa	 aj	 trošku	
socializovali,	prišli	na	iné	návyky	a	to,	
čo	 sa	 naučili	 a	 zı́skali	 v	 praktickej	
škole,	 zužitkovali,	ďalej	 rozširovali	 a	
zdokonaľovali	sa	v	tom,“	doplnil.
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okľukou	a	možno	aj	na	realizáciu	tejto	
myšlienky	nájdu	nejakú	pomoc.	

ICH	PRÁCA	JE	POSLANÍM	

Pani	Ľubica	sa	v	ich	mene	poďakovala	
ľudom,	 ktorı́	 prispeli	 k	 tomu,	 aby	
učebňa	nadobudla	finálnu	podobu,	v	
akej	sa	nachádza	a	prispeli	 finančne	
alebo	 materiálne	 (	 páni	 	 Bodnár	 a		
Horný,	M.	Jadlovský,	S.	Mitraš,	R.	Zaja-
cová,	P.	Hruška,		M.	Hlibký,	S.	Macák...).	
Nezabudla	 spomenúť	 ani	 bývalé	 či	
súčasné	kolegyne.	„Prázdniny	a	letný	
čas	 venovali	 tomu,	 aby	 sem	 mohli	
prı́sť,	 upratovať,	 umývať,	 aby	 mali	
deti	 možnosť	 byť	 opäť	 v	 kolektıv́e,	
kde	 sa	 socializujú	 po	 ukončenı	́
povinnej	školskej	dochádzky."	Deťom	
sa	 v	 učebni	 venuje	 viacero	 dám	 s	
veľkým	srdcom.	Pre	sociálnu	pracov-
nı́čku	 Magdalénu	 Juhasovú	 je	 táto	
práca	nielen	profesiou,	ale	hlavne	aj	
poslanı́m.	 16	 rokov	 učila	 deti	 v		
spojenej	škole		a	tvrdı,́	že	pre	ňu	to	nie	
je	ťažká	práca,	 i	keď	nepochybne	 je.	
„Skôr	na	psychiku,	 je	 to	aj	o	 trpezli-
vosti.	Keby	ma	to	nebavilo,	nebola	by	
som	tu.	V	tejto	práci	úplne	vypnem...	
asi	je	to	naozaj	aj	poslanie,“	priznala.	
„Deti	sem		rady		chodia,	pokračujú	tu	
po	 ukončenı	́ spojenej	 školy	 a	 potre-
bujú	 len	 normálne	 fungovať	 ako	
ostatnı	́ľudia.	 	Majú	akurát	isté	pohy-
bové	 obmedzenia	 a	 človek	 im	 musı	́
byť	nápomocný,	vyrábať	s	nimi	niečo.	
Ide	im	to	s	našou	pomocou.	Robıḿe	tu	
bežné	veci,	ktoré	sa	týkajú	motoriky,	
jemnej	a	hrubej,	zužitkovávame	odpa-
dový	 materiál	 a	 aj	 priateľ	 internet	

KDE	JE	VÔĽA,	TAM	JE	CESTA

Daniela	Macáková	z	n.	o.	prezradila,	že	
v	 minulom	 roku	 ich	 oslovila	 bývalá	
riaditeľka	 spojenej	 školy	 Ľubica	
Varganinová	spolu	so	Silviou	Hornou.	
„Prišli	 s	 úpenlivým	 a	 prosebným	
hlasom,	aby	sme	hľadali	spôsob	alebo	
formu,	 	 kam	 by	 ich	 mládež,	 ktorá	
ukončı́	 školskú	 dochádzku,	 mohla	
naďalej	 chodiť	 a	 rozvı́ jať	 svoje	
činnosti	 a	 zručnosti,	 na	 ktoré	 boli	 v	
škole	naučenı	́a	po	celý	 čas	k	nim	aj	
vedenı.́	Bol	to	veľmi	krátky	čas,	ktorý	
sme	 mali	 na	 to,	 aby	 sme	 niečo	
vymysleli.	Hľadali	sme	a	našli	nejaké	
r i e š e n i e . 	 Vy t vo r i l i 	 sme 	 t a k é	
prechodné	 miesto	 pre	 detičky	 od	
septembra	do	decembra,“	potvrdila	a	
dodala,	 že	 vo	 veľkej	 miere	 pomohli	
sponzori.	„Miestnosť	navštevuje	šesť	
detı	́s	ťažkými	diagnózami,	ktoré	sa	tu	
učia	 nové	 veci,	 rôzne	 tvorivé	 práce	
ako	 modelovanie,	 korálkovanie,	
vystrihovanie,	majú	aj	hodinku	 telo-
cviku.“	Výzvou	 je,	 že	 s	 takými	deťmi	
predtým	 nepracovali,	 boli	 zameranı	́
na	staršıćh...	V	priestoroch	stacionára	
sa	deti	i	stravujú	a	pod	vedenıḿ	Márie	
S� imovej	sa	stretávajú	so	seniormi	zo	
stacionára	a	aj	s	ich	pomocou	sa	začle-
ňujú	 do	 spoločnosti.	 Prevádzkova-
teľky	si	už	vo	 fungovanı	́ tejto	miest-
nosti	 vytýčili 	 ďalšie	 plány.	 „Do	
budúcna	 budeme	 rozširovať	 pries-
tory	a	prijıḿať	ďalšie	deti,“	tvrdı	́Macá-
ková.	 Bezbariérový	 vstup	 sıće	majú,	
chýba	 im	 však	 ešte	 nejaký	 chodnıḱ,	
cez	 ktorý	 by	 sa	 tieto	 deti	 mohli	 do	
miestnosti	 	 dostať	 priamo,	 nie	
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stále	niečo	ponúka,	takže	využıv́ame	
ho	 naplno.	 O	 ich	 výrobky	 je	 veľký	
záujem,“	prezradila	Magda.	

RODIČIA	TO	VÍTAJÚ

Jedna	z	rodičov	detı,́	ktoré	zariadenie	
navš tevuj ú , 	 V iera 	 S� tapinská 	 z	
Marhane,	je	rada,	že	to	vzniklo.	„Tešıḿ	
sa	z	toho,	že	vôbec		niekomu	napadlo,	
aby	niečo	 také	vzniklo	a	 je	 to	super,	
sme	spokojnı.́	I	keď	je	ešte	určite	veľa	
toho,	čo	treba	vylepšiť,	ako	internet	a	
tak,	ale	dôležité	 je,	 že	sa	deti	stretá-
vajú,	 aby	 nemali	 regres	 a	 naučili	 sa	
niečo	nové.	Myslıḿ 	si,	že	každé	mesto	
alebo	 aj	 dedina	 by	 mali	 mať	 niečo	
také,	aby	sa	mohli	rozvıj́ať	deti,	ktoré	
majú	nejaký	postih,“	povedala	nám	a	
prezradila,	 že	 kvôli	 tomu	 sa	 jej	 syn							

s	ľahšou	formou	autizmu	naučil	sám	
cestovať.	 „Dlho	 sme	 to	 cvičili,	 ale	
naučil	 sa	 a	 je	 medzi	 seberovnými.	
Pomáha	mu	to,	aby	neklesal	a	má	tie	
návyky,	 že	sa	naučı	́cestovať,	obliecť,	
navoňať,	 spoločensky	 sa	 integrovať,	
socializovať	a	toto	je	dôležité.		Spoloč-
nosti	 sa	 zrejme	 také	 deti	 vyhýbajú,	
lebo		sa	im	smejú	a	tu	sú	branı	́takı,́	akı	́
sú	a	je	to	dobré.“	 	Jej	syn	je	podľa	nej	
šikovný	na	ručné	práce,	hranie	dámy	
či	angličtinu.	Naučil	sa	tam	vyšıv́ať	a	
svoje	výrobky	už	aj	podaroval	 iným.	
"Chcel	by	pracovať	a	mať	pocit,	že	je	
prijatý,“	 dodala	 s	 úsmevom	 na	 tvári	
skvelá	mamina	Vierka,	ktorá	má	štyri	
deti,	dve	z	nich	s	diagnózou.

Martina	Cigľárová

Zlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcovZlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcovZlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcovZlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcovZlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcovZlepšenie sociálnych služieb pre dôchodcov
V denníku PRAVDA sme pre vás našli 

užitočné informácie o zmenách              

v dôchodkoch pre rok 2019. Dorota 

Hudecová v rubrike Užitočná poradňa 

spracovala najnovšie informácie pre 

seniorov.

„Ak Sociálna poisťovňa vypočíta budú-

cemu dôchodcovi penziu nižšiu ako 

životné minimum, informuje listom 

samotného dôchodcu o možnosti 

posúdenia hmotnej núdze a zabezpe-

čenia dávkou v núdzi a príspevkami      

k nej, respektíve oznamuje Ústrediu 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

identifikačné údaje poberateľa 

dôchodku, ktorý má nárok na dávku            

v hmotnej núdzi. O samotnú dávku 

potom dôchodca žiada samotný úrad 

práce, a ten určuje jej výšku aj sumu 

príspevkov k nej. 

Riaditeľ komunikačného odboru Soci-

álnej poisťovne Peter Višváder, 

konštatoval, že suma, pri ktorej 

dôchodcovi môže vzniknúť nárok na 

dávku, závisí od sumy životného 

minima, ktoré sa každoročne mení. 

Životné minimum ešte do 30. júna 

predstavuje sumu 205,07 eura. 

Ak je dôchodca uznaný za ťažko zdra-

votne postihnutého a vlastní preukaz 
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ŤZP, môže úrad práce požiadať            

o príspevok na kompenzáciu svojho 

zdravotného postihnutia. Podmienky 

na ich priznanie sú však veľmi prísne, 

každý príspevok má svoje vlastné a aj 

sumy peňažných príspevkov sú rôzne. 

Ak však človek spĺňa podmienky, 

môže dostať jeden z desiatich, ktoré 

úrad práce vypláca. 

Tento rok by sa mali zlepšiť aj sociálne 

služby. Rezort práce pošle ich posky-

tovateľom o 42 miliónov eur viac ako 

v roku 2018. Od januára sa totiž zvýšili 

jednotlivé príspevky na klientov.          

Pri najťažšom, VI. stupni odkázanosti 

pôjde pri pobytovom zariadení pre 

seniorov o sumu 504 eur na osobu a 

na mesiac, čo je zvýšenie o 47,25 

eura. Minister Richter informoval, že 

tento rok bude aj viac peňazí na ambu-

lantné sociálne služby, pretože chcú, 

aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať            

v rodinnom prostredí. Takýmto        

zariadeniam sa zvýši príspevok až             

o 17% a bude predstavovať takmer 

67% zo sumy určenej pre pobytové 

zariadenia. 

Zmeny by sa po viac ako 50 rokoch 

mal dočkať aj inštitút občianskeho 

práva – opatrovníctvo. Cieľom je zlep-

šenie postavenia chorých a postihnu-

tých ľudí, ktorý pre svoju chorobu 

nemôžu robiť právne úkony. Rovnako 

sa reformou zvýši ochrana týchto 

osôb pred zneužívaním zo strany 

opatrovníka. V prípade zdravých osôb 

by sa otvorila nová možnosť, a to 

preventívne s ohľadom na budúcnosť 

ustanoviť si konkrétneho opatrov-

níka, ktorý by ich v prípade nespôso-

bilosti zastupoval. Cieľom reformy je 

aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za 

rodičov alebo príbuzných, aby sa 

bezdôvodne nevyhýbali povinnosti 

opatrovníctva, ktoré si mylne zamie-

ňajú s opatrovateľstvom. Reforma má 

takisto prispieť k ochrane seniorov 

pred neuváženými prevodmi ich 

obydlí a zneužívaním ich zhoršeného 

mentálneho stavu na prevod hnuteľ-

ných a nehnuteľných vecí. 

Zdroj: denník Pravda
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Ambulancia rozširuje spektrum služieb 

PRE MLADÝCH PACIENTOVPRE MLADÝCH PACIENTOVPRE MLADÝCH PACIENTOV

Neštátne	 zdravotnícke	 zaria-
denie	ESKULAP,	s.	r.	o.,		pediatria	-	

zabehnutá	 ambulancia	 pre	 deti	 a	
dorast	 v	 účelovom	 zariadení												
v	priestoroch	Mestskej	polikliniky	
v	 Giraltovciach	 opäť	 otvára	 aj	
druhú	ambulanciu.

V	 známom	 prostredı́	 s	 rodinnou	
atmosférou	 sa	 pacientom	 venujú	
dvaja	 plne	 kvalifikovanı́	 a	 odbornı	́

detskı	́ lekári	 s	 dlhoročnou	 praxou	 a	
odbornými	skúsenosťami.	

Zdravotnıćku	 starostlivosť	 zabezpe-
čujú	 pre	 deti	 od	 narodenia	 až	 do	
dorastového	 veku	 (28	 rokov)	 -	
kompletná	 starostlivosť	 zahrňujúca	
preventıv́ne	prehliadky,	poradňu	pre	
kojencov,	 očkovania,	 laboratórne	
vyšetrenia,	možnosť	vyšetrenia	CRP	z	
prsta	priamo		v	ambulancii	(výsledok	
do	3	min.),	riešenie	aktuálneho	zdra-
votného	 stavu.	 Pre	 malé	 parádnice	
vykonávajú	prepichovanie	ušı	́a	nasa-
dzovanie	náušnıć.

Predpis	receptov	na	 lieky	a	zdravot-
nıćke	pomôcky	možno	vybaviť	aj	tele-
fonicky,	 recept	 zaslaný	 elektronicky	
je	 možné	 vybrať	 v	 ktorejkoľvek	
lekárni	na	Slovensku.

Každý	pracovný	deň	ordinujú	MUDr.	
Jozef	 Hrinko,	 MUDr.	 Katarıńa	 Luká-
čová	 a	 detské	 sestričky	 p.	 Emı́lia	
Jančıḱová	a	p.	Mária	Michalčıḱová.

korektor	1	-ra	pl.	N	-ri	m.	 lat.  kto	
robı́	 korektúry,	 opravuje	 tlačové	
chyby	 (Slovník	 súčasného	 sloven-
ského	jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	 korektora	 špecifické,		
ba	 priam	 nezastupiteľné.	 Vďaka	
nemu	totiž	redaktori	v	očiach	verej-

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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nosti	budia	dojem,	že	svoj	materin-
ský	 jazyk	 skutočne	 ovládajú.	 No...	
určite	 sa	 nájdu	 aj	 takı́.	 A	 o	 tom	
zvyšku	je	táto	rubrika.

Pozn.:	 Nasledujúce	 "perly"	 korektor	
zachyti l , 	 teda	 sa	 na	 verejnosť	
nedostali.	Vydavateľ	je	spokojný...	ale	
svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsmevov.	
C�o	je	škoda.	Skúsme	to	aspoň	trochu	
napraviť.

10/10/2015		Slušne	vyjadrené	obavy?

Sp i š i akom 	 od i š l i 	 dva j a 	 h r á č i																				
do	Holandska

Teraz	 nás	 kaká	 veľmi	 ťažký	 súboj																
s	Bardejovom.

18/11/2015			Čo	tak	začať	hokejom?

Ľ. 	 VAIC: 	 "Nech	 sa 	 fanú š ikovia	
vyjadria,	čıḿ	je	lepšie	začıńať	o	osem-
nástej."

21/12/2015	Keď	sa	redaktor	zostavu-
júci	servis	nesústredí:	Pripustení	čita-
telia	a	nudná	výstava

Burza	knıh́

...	 Knihy	 sú	 prı́pustné	 čitateľom	 i	
návštevnıḱom...

Výstava

MICHALOVCE.	 Zemplı́nska	 knižnica	
Gorazda	Zvonického	pozıv́a	na	výsta-
vu...	

15/12/2015	 Kaštiele	 v	 zime.	 A	 na	
Slovensku	po	slovensky!

Hrady	a	kaštiele	Zemplıń a	majú	svoju	
unikátnu	publikáciu

S�ĽACHTICKE� 	 SI�DLA	 NA	 FOTOGRA-
FIA� CH	A	POĽADNICIACH

Nuž	a	záver	programu	patril	Zemplıń -
skemu	 múzeu,	 ktorý	 dostal	 to	 daru	
vzácny	obraz.

27/04/2016		A	ako	sa	umiestnil?

Krimi

Na	 chodnı́ku	 našli	 dobodovaného	
muža.

Zberateľstvo	 patrı	́medzi	 najrozšıŕe-
nejšie	 konıč́ky	 na	 svete.	 Ľudia	 zbie-
rajú	všeličo	–	známky,	mince,	hodiny,	
zápalkové	škatuľky,	ale	aj	nehmotnej-
šie	 veci,	 naprı́klad	 citáty,	 aforizmy,	
básne	a	podobne.	Pri	potulkách	inter-
netom	 je	možné	 nájsť	 naozaj	 netra-
dičnú	zbierku.	Nachádzajú	sa	v	nej	tie	
najnenormálnejšie,	 najbizarnejšie,	
najhlúpejšie	 a	 najšialenejšie	 zákony	
na	 svete.	 Zberatelia	 týchto	 zákonov	
majú	 svoju	 vlastnú	 internetovú	

stránku	Dumb	Laws.	Jej	zakladatelia	
sú	dvaja	podnikavı	́ študenti	zo	 štátu	
Georgia	 Andy	 Powell	 a	 Jeff	 Koon.	
Stránka	 umožňuje	 návštevnı́kom	
pridať	 svoj	 „dumb“	 zákon,	 ak	 na	
nejaký	natrafia.	Na	prekvapenie,	99	%	
týchto	zákonov	stále	platı.́	

Najväčšie	zastúpenie	v	zbierke	Dumb	
Laws	 majú	USA,	 preslávené	 svojimi	
šialenými	 zákonmi.	 Arne	 Schinkel,	
šéfredaktor	 nemeckého	 portálu	 pre	

Dumb	Laws
(O	nezmyselnom	zákonodarste)
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Švajčiarsko

V	 jednom	malom	mestečku	 vo	 S�vaj-
čiarsku	je	zakázané	 jazdiť	na	bicykli	
dolu	kopcom.

Porušıt́e	zákon,	ak	v	nedeľu	vyvesıt́e	
prádlo	alebo	si	umyjete	auto.

Je	ilegálne	splachovať	toaletu	po	22.	
hod.			

(Ráno	to	tam	musí	byť	veselé...)

Hoci	je	nelegálne	vyrábať,	skladovať	a	
predávať	 absint,	 konzumovať	 ho	 je	
legálne.	

(Milujem	absint	a	deravú	legislatívu!)

Každé	vozidlo	s	nasadenými	zimnými	
pneumatikami	musı	́mať	na	palubnej	
doske	 nálepku	 s	 upozornenı́m,	 že	
vodič	 by	 nemal	 s	 týmito	 pneumati-
kami	jazdiť	rýchlejšie	než	160	km/h.	

Švédsko

Prostitúcia	je	vo	S�védsku	sıće	legálna,	
ale	je	zakázané	využıv́ať	služby	pros-
titútky.	

(Hm...	a	čo	tak	opačne?)

Nie	je	dovolené	premaľovať	dom	bez	
licencie	na	maľbu	a	povolenia	vlády.

Môžete	zo	zákona	vlastniť	pôdu,	ale	
iba	do	hlb� ky	0,5	metra.	

(Hrobári	tam	musia	mať	skvelý	život!)

Veľká	Británia

Pred	 niekoľkými	 rokmi	 hlasovali	
obyvatelia	Veľkej	Británie	za	najab-
surdnejšı́	 britský	 zákon.	 Na	 prvom	
mieste	 sa	 umiestnil	 ten	 zakazujúci	
Britom	 umrieť	 v	 priestoroch	 parla-
mentu.	 Do	 týchto	 priestorov	 je	 tiež	
dodnes	 zakázaný	 vstup	 rytierom	 v	
brnení.	 Vzdialenosť	 medzi	 prvými	
lavicami	 v	 Dolnej	 snemovni	 medzi	
vládnou	 stranou	 a	 opozı́ciou	 je	
vymedzená	dlz� ̌kou	natiahnutej	ruky	s	
mečom	plus	jeden	palec,	aby	rozhne-
vanému	 poslancovi	 mohli	 okolose-
diaci	zabrániť	v	rýchlom	vyprevadenı	́
svojho	soka	zo	sveta.	

V	 Londýne	 nie	 je	 po	 deviatej	 večer	
dovolené	biť	vlastnú	ženu,	pretože	jej	
krik	by	rušil	nočný	pokoj.	V	britskej	
metropole	je	tiež	zákonom	zakázané	
„vydávať	sa	za	dôchodcu	z	Chelsey“.	Aj	
keď	zmysel	a	okolnosti	vzniku	tohto	
zákona	 zostanú	 navždy	 utajené,	
aspoň	 sa	 môže	 Londýn	 pochváliť	
rekordom	–	majú	zákon,	ktorý	nebol	
porušený	už	150	rokov!	Pod	hrozbou	
pokuty	 60	 libier	 je	 zakázané	 privo-
lávať	 taxıḱy	 výkrikom	 Taxi!,	 pričom	
sami	taxikári	môžu	odmietnuť	prepra-
vovať	osoby	nakazené	cholerou	alebo	
morom.	

právnikov	 123recht,	 to	 potvrdzuje:	
"Veľmi	často	ide	o	takzvané	zabudnuté	
zákony	staré	už	stovky	rokov.	Pri	množ-
stve	 zákonov,	 ktorými	 USA	 a	 ich	

jednotlivé	štáty	disponujú,	jednoducho	
neboli	zrušené,	alebo	sa	na	ne	zabud-
lo.“	Svoje	Dumb	Laws	však	majú	aj	iné	
štáty,	vrátane	európskych.	

Minule	sme	lustrovali	legislatívne	úlety	v	USA	(žiaden	strach,	
nie	naposledy),	dnes	sa	rozhliadneme	po	Európe
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I	 povedal	 Pán	 Noemovi:	 "O	 šesť	
mesiacov	 na	 Zem	 zošlem	 dážď,	
ktorý	 bude	 trvať	 štyridsať	 dní	 a	
štyridsať	 nocí.	 Voda	 zaplaví	 celú	
Zem,	 hory	 aj	 údolia	 a	 všetko	 zlé	
bude	 zničené. 	 Chcem,	 aby	 si	
postavil	archu	a	zachránil	po	páre	
zvierat	 z	 každého	 druhu.	 Tu	 máš	
podrobné	plány."

S� esť	 mesiacov	 uplynulo	 ako	 voda.	
Obloha	sa	zatiahla	a	spustil	sa	prudký	
lejak.	Noe	sedı	́ na	dvore	a	plače.

„Prečo	si	nepostavil	archu,	ako	som	
ti	prikázal?"	pýta	sa	ho	Pán.

"Odpusť	 mi,	 Pane,"	 Noe	 na	 to.	 "Ja	
som	sa	snažil.	Fakt.	Robil	 som,	čo	
bolo	v	mojich	silách.	Ale	prekážky	
boli	silnejšie	než	ja...	Plány,	čo	si	mi	
dal,	ministerstvo	dopravy	neschvá-
lilo	 a	 tak	 som	 musel	 dať	 urobiť	
nové.	 To	 nebolo	 zo	 dňa	 na	 deň.	
Potom	 prišli	 ďalšie	 problémy.	
Magistrát	tvrdil,	že	archa	je	nepo-
volená	 stavba.	 Musel	 som	 utekať	
na	 kataster	 zohnať	 si	 povolenie.	
Štátne	 lesy	 žiadali	 povolenie	 na	
výrub	stromov.	A	keď	som	sa	snažil	
pochytať	 zvieratá,	 napadli	 ma	
ochranári.	 Musel	 som	 zohnať	

ďalšie	 povolenie,	 až	 nakoniec	 to	
celé	fingovať	získaním	licencie	na	
zoo. 	 Ministerstvo 	 ž ivotného	
prostredia	 žiadalo	 štúdiu	 o	 envi-
ronmentá lnych 	 dôs ledkoch	
potopy.	Vnútro	zas	odo	mňa	chcelo	
predbežné	 plány	 šírenia	 vody.	
Finančný	 úrad	 zablokoval	 moje	
účty.	Tvrdil,	že	sa	snažím	vyhnúť	sa	
plateniu 	 daní 	 odchodom	 do	
niektorého	z	daňových	rajov.	Úrad	
práce	 prišiel	 s	 podozrením,	 že	
načierno	 zamestnávam	 nelegál-
nych	migrantov,	takže	teraz	musím	
dokazovať	opak...	Je	mi	ľúto,	Pane,	
že	som	zlyhal,	ale	takto	archu	nedo-
končím	skôr	ako	o	päť,	šesť	roko-
v!!"

Odrazu	 dážď	 ustal,	mračná	 sa	 rozo-
stúpili,	 obloha	 vyjasnila	 a	 zažiarilo	
slnko.	Noe	uprel	zrak	nahor	a	cez	slzy	
sa	pýta:	"Pane,	znamená	to	snáď,	že	
svet	už	zničiť	nechceš?"	

„Už	 to	nie	 je	potrebné,"	 odpovedal	
Pán.	"Úrady	to	urobili	za	mňa."

	(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

V	Británii	tiež	môžete	byť	obvinení	z	
velezrady,	ak	nalepıt́e	známku	s	podo-
bizňou	 kráľovnej	 hore	 nohami.	 A	
medzi	10.00	a	19.00	hod.	nesmú	byť	
hnané	po	ceste	kravy	bez	súhlasu	poli-
cajného	komisára.

A	 pozor:	 posteľ	 nesmie	 v	 žiadnom	
prıṕade	visieť	z	okna!

Zaujalo	 vás	 to?	Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	 zákonov	 a	 skutoč-
nostı	́budeme	pokračovať	v	budúcom	
vydanı.́

Nadľudská	moc	úradov
Viva	byrokratika	
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Prvá	sobota	v	novom	roku	sa	nekon-
čila		práve	najšťastnejšie	pre	dvadsať-
ročného	Giraltovčana	Rasťa,	ktorého	
napadli	 dvaja	 spoluobčania	 tesne	
pred	 jeho	 domovom.	 Informovala	 o	
tom	 hovorkyňa	 Krajského	 riaditeľ-
stva	Policajného	zboru	SR	v	Prešove	
Jana	Ligdayová.

"V	 sobotu	 v	 nočných	 hodinách	 na	
chodnı́ku	 v	 Giraltovciach	 spoločne	
napadli	20-ročného	Rasťa.	Obaja	
útočnıći	boli	pod	vplyvom	alko-
holu.	 Dôvodom	 útoku	 údajne	
bola	skutočnosť,	 že	Rasťo	nepo-
čúvol	výzvu	Mareka,	aby	mu	dal	
cigaretu.	 Obaja	 muži	 do	 neho	
strkali,	 neskôr	 sa	 mu	 ušlo	 aj	
niekoľko	 úderov.	 Napadnutý	
muž	spadol	na	zem,	no	 útočnıći	
vo	fyzických	útokoch	pokračovali	
ďalej.	Vo	svojom	vyčıň́anı	́prestali	

až	 na	 krik	 matky	 napadnutého	
mladıḱa,	 ktorá	 celú	 udalosť	 videla	 z	
okna,"	uviedla	Ligdayová.	Prepadnutý	
muž	 utrpel	 rôzne	 zranenia,	 zároveň	
mu	vznikla	škoda	rozbitıḿ	okuliarov	
a	 poškodenı́m	 mobilného	 telefónu.	
Obvinených	 Giraltovčanov	 podľa	 jej	
slov	stıh́ajú	na	slobode.

(Zdroj:	Korzár,	

spracovala	M.	Osifová)

V	súčinnosti	s	policajtmi	OKP	OR	PZ	
vo	 Svidnıḱu	 a	 PPU� 	 Prešov	 bol	 zadr-
žaný	 podozrivý	 muž	 menom	 Dávid,										
u	 ktorého	 boli	 vykonané	 osobná	
prehliadka,	 prehliadka	 iných	 pries-
t o rov 	 a 	 d omov á 	 p r e h l i a d ka .																						
Na	základe	zhromaždených	dôkazov	
bolo	 vyšetrovateľom	 voči	 Dávidovi	
vznesené	 obvinenie	 zo	 zločinu	
drogovej	 trestnej	 č innosti	 (ide													
o	 trestnú	 sadzbu	 odňatia	 slobody																			

na	 tri	 až	 desať	 rokov).	 Dávid	 si	 v	
C�echách,	kde	pracuje,	kúpil	sušené	v	
časti	rastliny	konope	(Cannabis)	a	tie	
aj	po	prıćhode	na	Slovensko	precho-
vával	pri	sebe.	V	tomto	prıṕade	obvi-
nený	 bol	 vyšetrovateľom	na	 základe	
súhlasu	 prokurátora	 prepustený	 zo	
zadržania	a	stıh́aný	bude	na	slobode.

Zdroj:	www.minv.sk,	

spracovala	M.	Osifová

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Dostali	chuť	na	cigaretu	

Drogová	trestná	činnosť	v	našom	meste
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Pri	 jarnom	 reze	 ovocných	 drevı́n	
odstraňujeme	 aj	 prezimujúce	 štádiá	
škodcov,	 napr.	 zimné	 hniezda	 húse-
nı́c,	 zdurené	 púčiky	 aj	 zoschnuté	
moniliové	plody	ovocia.	Skôr	pučiace	
ovocné	dreviny	ako	broskyne,	egreše	
a	 rı́bezle	 ošetrı́me	 proti	 prezimu-
júcim	 škodcom	 krátko	 po	 vypučanı,́	
ale	najneskôr	pred	kvitnutıḿ.

Najneskôr	 v	 čase	 pučania	 ošetrıḿe	
broskyne	proti	kučeravosti	listov.	Na	
začiatku	 a	 konci	 kvitnutia	 ošetrıḿe	
marhule	 proti	 moniliovej	 spále	
kvetov	a	výhonkov.	Prvý	preventıv́ny	
postrek	 egrešov	 proti	 americkej	
múčnatke	 urobıḿe	 tesne	 pred	 kvit-
nutı́m.	 V	 miestach	 pravidelného	
výskytu	fúzavky	cesnakovej	ošetrıḿe	
na	 jeseň	 vysadený	 cesnak	 už	 po	
prvom	 oteplenı́	 nad	 10	 stupňov.	
Padaniu	 vzchádzajúcich	 rastlı́n	
zabránime	 zabezpečenı́m	 dostatku	
svetla	a	primeranej	vlahy.

Plán	prác	vo	februári:	

-	 Rozhodenie	 kompostu	 k	 bobuľovi-
nám.		

-	Výsev	baklažánov	a	machovky	peru-
ánskej.		

-	Výsev	zeleniny	na	rýchlenie.	

-	Nákup	kvalit-
ného	osiva.	

-	 Prerezávanie	
stromov	a	krıḱov,	
ochrana	 kmeňov	 stromov	 náterom	
proti	prehratiu.	

-	Výsev	dlho	klıč́iacich	letničiek.	

-	 Výsadba	 hľuznatých	 begóniı́	 do	
kvetináčov.	

Aby	ste	mali	prvé	kvietky	 	v	záhrade	
čo	 najskôr,	 pozorne	 sledujte,	 na	
ktorých	 miestach	 sa	 roztopı́	 sneh	
najprv.	Na	tie	potom	v	jeseni	vysaďte	
jarné	 cibuľoviny,	 snežienky,	krókusy.	
D� alšı	́ rok	 vás	 poslovia	 jari	 potešia	 o	
pár	týždňov	skôr.	

Ak	 máte	 	 v	 záhrade	 problémy	 s	
hrabošmi,	vyhláste	im	boj	práve	teraz.	
Vo	 februári	 je	 odchyt	 hrabošov	 do	
pasce	 pomerne	 úspešný.	 Obývanú	
noru	 spoznáte	 ľahko	 podľa	 výkalov	
pri	 jej	 ústı	́ a	 	 častı	́ zelených	 rastlıń	
zatiahnutých	do	ústia	nory.	Naprıḱlad	
aj	 cesnak,	 korunka	 kráľovská	 alebo	
narcisy	by	mali	hrabošov	sčasti	odpu-
dzovať	 a	 pomôcť	 vyhnať	 ich	 	 zo	
záhrady.

Ľubomír	Krupa

Záhradkárske okienko 

NARODILI SA:

Alžbeta Kovalčíková

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie ich dieťatka
prinesie do rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

ZPOZ
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85 rokov 

Alžbeta Fatľová

Helena Tomková

80 rokov 

Ladislav Kurečaj

75 rokov

Ján Kucharík

70 rokov 

Pavlína Katriňaková

Mária Longauerová

Mária Packová

Anton Rimák

65 rokov

Mária Ciganová

Ján Grega

Jaroslav Slaninka

Anna Tušeková

60 rokov

PaedDr. Miroslav Čorej

Mária Dlabalová

Jozef Lovas

55 rokov

Stanislav Kurej

Ing. Emil Mati

Věroslava Šiváková

50 rokov

Zdenko Goč

MVDr. Monika Končárová

Ivana Kurečajová

Mgr. Iveta Timková

Vážení jubilanti, pri príležitosti vášho životného jubilea vám želáme 
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho            

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.
Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová 

Svoje životné jubileá v mesiaci FEBRUÁR oslávia:

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Mária Nováková  1948   18.01.2019

Helena Šváčová   1941   20.01.2019

Anna Jurčová   1928   24.01.2019

Alžbeta Kaľavská  1928   27.01.2019

Ján Mašlej   1923   29.01.2019

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej          
rubrike, aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk
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Prı́chod	 nového	 roka	 je	 v	 médiách	
často	 venovaný 	 zverej ňovaniu	
rôznych	hodnotenı,́	 štatistıḱ	 a	bilan-
ciı,́	čo	sa	za	ten	predošlý	rok	udialo.	

Drahı	́čitatelia,	tak	ako	každoročne,	aj	
tento	rok	referát	evidencie	obyvateľ-
stva	MsU� 	k	vám	prichádza	s	vyhodno-
tenı́m	 a	 prináša	 aktuálne	 čı́selné	
údaje	 o	 živote	 v	 meste	 za	 uplynulý	
rok.

Mesto	Giraltovce	k	31.	12.	2018	evido-
valo	4	035	obyvateľov,	 z	 toho	2	016	
mužov	a	2	019	žien.

mierne	stúpajúcu	tendenciu,	 	z	radov	
obyvateľov	 nás	 navždy	 opustilo	 33	
občanov.	 Manželstvo	 v	 roku	 2018		
uzavrelo	45	párov,	čo	je	v	porovnanı	́s	
rokom	2017	o	7	viac.	Najviac	sobášom	
pria l i 	 august 	 a 	 september, 	 na	
spoločnú	 cestu	 životom	 sa	 vydalo	
vždy	osem	párov.	V	októbri	sa	zrodilo		
šesť	manželstiev.		

Priemerný	 vek	 obyvateľstva	 oproti	
roku	 2017	 mal	 mierne	 stúpajúcu	
tendenciu,	 k	 31.	 12.	 2018	 to	 bolo	

37,72	 roka.	
Pre	 porov-
nanie:		Prie-
merný	vek	k	
3 1 . 	 1 2 .	
2 0 1 3 	 b o l	
35,83	 roka.			
Najstaršia	
obyvateľka	
Giraltoviec	
j e 	 	 p a n i	
Z u z a n a	
K u c h á r i -
k o v á , v	
m i n u l o m	

roku	sa	dožila	prekrásnych	102	rokov.		
Najstaršı	́ mužský	 obyvateľ	 v	 našom	
meste	je	s	93	rokmi	pán	Ján	S� tefánik.		
Týmto	 želáme	 najstaršı́m	 spoluob-
čanom	 pevné	 zdravie,	 veľa	 radosti,	
lásky	 a	 pokoja	 v	 kruhu	 rodiny	 a	
najbližšıćh.	

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2018

V	 roku	 2018	 sa	 narodilo	 41	 detı́,											
z	 toho	 21	 chlapcov	 a	 20	 dievčat.	
Prvým	 dieťatkom	 v	 roku	 2018	 bola	
Viktória	Vavreková	(nar.	12.	1.	2018)	
a	 posledná	 u	 nás	 v	 minulom	 roku	
uzrela	 svetlo	 sveta	 Alžbeta	 Kovalčı-́
ková	(28.	12.	2018).	Do	Giraltoviec	sa	
v	 minulom	 roku	 prisťahovalo	 40	 a	
odsťahovalo	91	ľudı.́			U� mrtnosť	mala	

$Ĵņ • ≠ Øß≤° ¶©£´ � ∞≤• ®Ï ° §  ∞Ø£¥µ 
obyvateľov  

���� ���� 

0ņĴĴ Ø£• ¥ Æ° ≤Ø§ • Æ�£® § • ¥Ê �� �� 

0ņĴĴ Ø£• ¥ µ≠ ≤¥Ê �� �� 

0ņ Ø£• ¥ Ø¢ �∂° ¥• Ï Ø∂ 
prih lásených  na trvalý pobyt 

�� �� 

0ņ Ø£• ¥ Ø¢ �∂° ¥• Ï Ø∂ 
odhlásených  z trvalého 
pobytu 

�� �� 
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Život	prináša	i	smutné	chvíle.	K	tým	najsmutnejším	v	živote	človeka	patrí	
rozlúčka	s	najbližšími.	Aj	v	roku	2018	sme	sa	navždy	rozlúčili		so	spoluob-
čanmi,	ktorých	krutá	smrť	vytrhla	z	radov	žijúcich.	

	 Meno																											Rok	narodenia										Dátum	úmrtia

	 Ján	Mihalıḱ 	 	 1931	 	 09.	01.	2018

	 Ján	Kožlej	 	 1938	 	 28.	01.	2018

	 Oľga	Dzurišová	 	 1945	 	 04.	02.	2018

	 Dušan	Kurej	 	 1951	 	 18.	02.	2018

	 Anna	C�ušková	 	 1931	 	 22.	02.	2018

	 S� tefan	S�amko	 	 1947	 	 24.	02.	2018

	 Anna	Jurčová	 	 1928	 	 02.	03.	2018

	 Tomáš	Jurč	 	 1928	 	 09.	03.	2018

	 Pavol	Bakalár	 	 1944	 	 30.	03.	2018

	 Viera	Harčarıḱová	 1947	 	 19.	04.	2018

	 Andrej	Mikula		 	 1934	 	 19.	04.	2018

	 Zuzana	Kmecová		 1933	 	 15.	05.	2018

	 Dušan	Krupa	 	 1947	 	 31.	05.	2018

	 Anna	Legiňová	 	 1935	 	 05.	06.	2018

	 Alžbeta	Zorská	 	 1925	 	 08.	06.	2018

	 Imrich	Kendra	 	 1948	 	 12.	06.	2018

	 Zuzana	Repková	 	 1926	 	 26.	06.	2018

	 Ján	Vlček	 	 1940	 	 03.	07.	2018

	 Alžbeta	Gdovinová	 1934	 	 05.	07.	2018

	 Andrej	Z� ulták	 	 1939	 	 13.	07.	2018

	 František	Tkáč	 	 1965	 	 14.	07.	2018

	 Andrej	Packo	 	 1939	 	 22.	07.	2018	

	 Michal	Vojček	 	 1931	 	 06.	08.	2018

	 Marta	Murenková	 1954	 	 14.	08.	2018

	 František	Gamčıḱ	 1930	 	 20.	08.	2018

	 Peter	Zajaroš	 	 1967	 	 23.	08.	2018

	 Samuel	Jozef	Slaninka	 2018	 	 04.	09.	2018

	 Rudolf	Ľunıḱ	 	 1946	 	 11.	09.	2018

	 Michal	Cap	 	 1940	 	 30.	09.	2018

	 Mária	Bednárová	 1957	 	 12.	10.	2018

	 Ján	Kobulnický	 	 1957	 	 24.	10.	2018

	 Mária	Regeciová	 	 1936	 	 03.	12.	2018

	 Sandra	S�aňová	 	 1985	 	 05.	12.	2018

	„Kto	žil	v	srdciach	tých,	ktorých	opustil,	ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	

Smútiacim	rodinám	vyslovujeme	úprimnú	sústrasť.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

31

Tak	ako	každoročne,	aj	tento	rok	vám	
prinášame	minuloročný	zoznam	TOP	
10	detských	mien.			

Najpoužıv́anejšie	mená	na	Slovensku	
v	roku	2018:	

Chlapčenské			 	 	

1)	Jakub		 	 	

2)	Adam		 	 	 	

3)	Michal	 	 	 	

4)	Samuel	 	 	 	

5)	Tomáš	 	 	 	 	

6)	Filip	 	 	 	

7)	Matej		 	 	

8)	Martin	 	 	 	

9)	Oliver	 	 	 	

10)	Lukáš	 	 	 	

Dievčenské	

1)	Sofia

2)	Ema,	Emma	

3)	Nina

4)	Viktória

5)	Natália

6)	Eliška	

7)	Nela

8)	Tamara	

9)	Laura	

10)	Hana

Pri	chlapčenských	menách	sme	sa	ani	
v	 roku	 2018	 nedočkali	 výrazných	
zmien	v	rebrıč́ku.	Prvenstvo	obhájilo		
meno	 Jakub.	 Druhé	 miesto	 taktiež	
ostalo	 bez	 zmeny	 a	 Adam	 si	 udržal	

pozı́ciu.	 Z	 TOP	 3	 vypadlo	 meno	
Samuel,		nahradil	ho	Michal.	Z	TOP	10	
chlapčenských	 mien	 zmizol	 Matúš,	
naopak,		pribudol	tam	Lukáš.	

Ani	 pri	 dievčenských	menách	 nena-
stala	výraznejšia	zmena.		Prvé	miesto	
ostalo		zachované,	Sofia		kraľovala	aj	v	
roku	2018.	 	Ema	a	Emma	sa	 	v	roku	
2017		dostali	až	na	piate	miesto	minu-
lého	roku	však	zıśkali	na	popularite	a	
prebojovali	 sa	 na	 druhé.	 V	 TOP	 3	
ostalo	meno	Nina,	ktoré	oproti	predo-
šlému	 roku	 kleslo	 o	 jedno	 miesto.										
K	 výmene	 v	 TOP	 10	 dievčenských	
mien	 došlo	 len	 v	 prıṕade	 Hany.	 Tá											
z	11.	miesta	postúpila	o	jednu	priečku	
a	 vytlačila	 tak	 z	 TOP	 10	 Kristı́nu											
(v	2017	-	8.	miesto).	

Do	matričných	kníh	na	Slovensku	
boli	aj	v	tomto	roku	zapísané	netra-
dičné	mená.	 Z	 chlapčenských	 sú	 to	
naprı́klad	 Asher,	 Finn,	 Kai	 alebo	
Declan.	Medzi	dievčatami	sa	objavili	
Penelope,	Thea,	Ellie	alebo	Arabella.		

(Zdroj:	najmama.aktuality.sk)	

V	roku	2018	 	boli	pri	zápise	novo-
narodených	 detí	 do	 nášho	 do	
registra	obyvateľov	zväčša	upred-
nostňované	 tradičné	 mená,	 ale	
objavilo	sa	aj	niekoľko	jedinečných	
a	 zaujímavých	 ako	 Selina,	 Tamia,	
Jesika	a	Markus.

Ing.	Tatiana	Mitaľová
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ŠPORT

V našej hale Igora Nováka sa konali už 
rôzne športové podujatia - od kolektív-
nych športov až po tvrdé boxerské 
súboje. Začiatkom februára k nim 
pribudne veľká novinka z kategórie silo-
vých individuálnych športov – mas 
wrestling. 

Vyspovedali sme hlavného organizátora 
otvorených majstrovstiev východného 
Slovenska v tomto športe, ktoré sa budú 
u nás konať 9. februára, Dávida 
Bendíka z giraltovského  Klubu silových 
športov Dido Powerlifting.

Dávid, ako dlho sa venuješ tomuto 
športu a ako si sa k nemu vlastne 
dostal? 

Mojím prioritným športom je powerlif-
ting (silový trojboj) a k mas wrestlingu 
som sa dostal v podstate náhodu, keď 
ma oslovil Vladislav Štock (Slovenský 
zväz silových športov), aby som sa 
zúčastnil medzinárodnej súťaže v 
Poľsku o Pohár mesta Tešín. To bolo ešte 
v lete 2015.

Aké trofeje už máš z mas wrestlingu vo 
svojej vitrínke a kde všade si súťažil? 

Na turnaji v Poľsku sa mi veľmi darilo a 
vo váhovej kategórii do 105 kg som bez 
prehry postúpil až do finále, kde som 
nestačil iba na českého reprezentanta 
Michala Krasa, ktorý už v tej dobe 
súťažil na majstrovstvách Európy či 
sveta. Viac som toho preskákal v power-
liftingu, kde pravidelne reprezentujem 
Slovensko na majstrovstvách sveta a 

Európy.  Šampionáty sa konal i  v 
Anglicku, Írsku, Českej republike, 
Maďarsku, ale dostal som sa aj na 
majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v 
USA v meste Atlanta. Som trojná-
sobným majstrom Európy aj sveta v 
powerlifitngu v dorasteneckej kategórii 
a minulý rok som bol absolútny majster 
Slovenska bez rozdielu hmotnosti už v 
mužskej kategórii. 

To je veru slušná kolekcia úspechov. 
Mohol by si čitateľom Spravodajcu v 
stručnosti vysvetliť pravidlá mas 
wrestlingu?

Pravidlá sú na prvý pohľad veľmi jedno-
duché: dvaja súperi sedia oproti sebe 
zapretí do drevenej dosky a v rukách 
držia drevenú tyč. Jeden pretekár má 
vnútorný úchop, ten druhý vonkajší. Po 
povele rozhodcu obidvaja použijú plnú 
silu na to, aby buď prehodili súpera na 
svoju stranu, alebo mu vytrhli drevenú 
tyč z ruky. V jednom zápase pretekári 
musia prestriedať úchop, čiže  každý 
pretekár drží tyč raz vnútorným a raz 
vonkajším úchopom. Ak vyhrá v 
obidvoch prípadoch, znamená to víťaz-
stvo v zápase. Ak je to nerozhodne, 
žrebuje sa, ktorý pretekár bude mať 
výhodu výberu úchopu v rozhodujúcom 
extra kole.

Vo februári organizuješ otvorené 
majstrovstvá východného Slovenska v 
našej hale Igora Nováka. Čo všetko 
takáto organizácia so sebou prináša? 

PREMIÉRA MAS WRESTLINGU V GIRALTOVCIACH 
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Plánujete aj v budúcnosti organizovať 
podobné turnaje? 

Áno, všetko je to otázka zväzov, kde sa 
dá prideliť takýto šampionát, taktiež 
sponzorov a najmä chuti spolupracovať. 
Náš Klub silových športov Dido Power-
lifting už pekných pár rokov úspešne 
zbiera medaily v powerliftingu a to isté 
plánujeme dosiahnuť v mas wrestlingu, 
takže určite máme v pláne organizovať 
súťaže minimálne na takejto regio-
nálnej úrovni.

Dávid, ďakujem za rozhovor a druhú 
februárovú sobotu držíme giraltovským 
želiezkam v ohni palce.

My len dodávame, že rozhovor sa usku-
točnil tesne pred uzávierkou februáro-
vého čísla. Reportáž a kompletný 
výsledkový servis z premiéry tejto 
súťaže v Giraltovciach vám ponúkneme 
v marcovom vydaní.

Áno, 9. februára sa v Giraltovciach v 
Športovej hale Igora Nováka uskutočnia 
Majstrovstvá východného Slovenska v 
mas wrestlingu, ktorých som hlavný 
organizátor. A organizácia takého podu-
jatia   si vyžaduje  veľa času a práce - 
bolo treba pripraviť  propozície, 
prihlášky a mnohé ďalšie veci, napríklad 
zabezpečenie haly, sponzorov, náradia, 
propagácie, ozvučenia,  bufetu atď.  Je 
to celkom náročné.

Koľko pretekárov sa k nám chystá a          
z akých končín? 

Momentálne, 19. 1. 2019, máme prihlá-
sených cez 35 pretekárov z Giraltoviec, 
Bardejova, Stropkova, Košíc, Sniny a 
budeme mať aj medzinárodné zastúpe-
nie, kedže sa prihlásili pretekári                    
z Maďarska.

Kto z domácich Giraltovčanov bude 
súťažiť na týchto majstrovstvách a aké 
máte ambície na tomto podujatí? 

Za Giraltovce nastúpia minimálne piati 
pretekári, z toho dve ženy. Od Kataríny 
Sotákovej (ženy do 65 kg) a Tomáša 
Múdreho (muži do 80 kg) očakávam 
postup do finále a od ostatných - 
Martiny Handzušovej (ženy nad 65 kg), 
Martina Mikulu (muži do 105 kg) a  
mladého, iba 15-ročného Jaroslava 
Eštvanika - ktorí majú zatiaľ menšie 
skúsenosti  so s i lovými športmi, 
očakávam minimálne plnenie vecí, 
ktoré sme natrénovali.  Tak majú šancu 
otvoriť si cestu k úspešnému výsledku. 
Možné však bude všetko, keďže mas 
wrestling  na Slovensku len začína 
fungovať a najvýraznejšie sa mu zatiaľ 
venujú kluby z Bardejova, Dunajskej 
Stredy a Giraltoviec. Text: Vladislav Kristiňák

Foto: Dávid Bendík
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V nedeľu 20. 1. 2019 sa v Športovej hale 
Igora Nováka v Giraltovciach uskutočnili 
majstrovstvá východoslovenských 
krajov – Košického a Prešovského -                
v  stolnom tenise mužov a žien. 
Majstrovstvá krajov usporiadal stolno-
tenisový oddiel JMC Lužany pri Topli 
pod záštitou mesta Giraltovce.

Turnaj otvoril primátor mesta Mgr. Ján 
Rubis Ján a ocenil snahu organizátorov 
usporiadať majstrovstvá krajov v  Giral-
tovciach, kde v minulosti fungoval stol-
notenisový oddiel.

Majstrovstiev sa zúčastnilo 56 mužov a 
6 žien, súťažili v piatich disciplínach a 
diváci mohli vidieť stolný tenis na špič-
kovej úrovni.

Súťažilo sa: 

- dvojhra mužov, dvojhra žien

- štvorhra mužov, štvorhra žien

- zmiešaná štvorhra

Majstrom východoslovenských krajov 
za rok 2019 sa stal 18-ročný hráč extrali-
gového klubu MŠK Vranov nad Topľou 
Daniel Oráč, ktorý je momentálne v 
širšom výbere reprezentácie Slovenska 
a účastník majstrovstiev Európy v roku 
2019. Vo dvojhre žien triumfovala Ivana 
Hudáková, taktiež hráčka stolnoteniso-
vého oddielu Vranov nad Topľou.

Výsledky jednotlivých kategórií:

Dvojhra muži:

1.  Daniel Oráč  (MŠK VSTK Vranov nad 
Topľou)

2.  Adam Klajber  (Geológ Rožňava)

3.  Martin Hruška  (ŠKST Michalovce)

 Jakub Zelinka (PSK KOLPING Jaroslaw)

Dvojhra žien:

1.  Ivana Hudáková  (MŠK VSTK Vranov 
nad Topľou)

2. Lucia Gajdošová  (ŠK ORION Belá nad 
Cirochou)

3. Andrea Krešilová (ŠK ORION Belá 
nad Cirochou)

Anastázia Zgeburová  (TJ STO Slovenská 
Ves)

Štvorhra muži:

1.  Daniel Oráč, Peter Tušim  (MŠK VSTK 
Vranov nad Topľou)

2. Jakub Zelinka, Matúš Zelinka (STO 
Mokrance)

3. Lukáš Kostelník, Martin Hruška  
(ŠKST Michalovce)

A d a m  K l a j b e r,  Pa t r i k  S e n k u l i č  
(GEOLÓG Rožňava,  ŠKST Michalovce)

Štvorhra žien:

1. Ivana Hudáková, Andrea Krešilová  
(MŠK VSTK Vranov nad Topľou, ŠK 
ORION Belá nad Cirochou)

2. Lucia Gajdošová, Anastázia Zgebu-
rová  (ŠK ORION Belá nad Cirochou, TJ 
STO Slovenská Ves)

3. Romana Országhová, Kristína Luká-
čová  (ŠK ORION Belá nad Cirochou)

Miešaná štvorhra:

1.  Ondrej Vagaský, Ivana Hudáková  
(OŠR Vyšný  Žipov, MŠK VSTK Vranov 
nad Topľou)

Vydarené majstrovstvá východoslovenských krajov v stolnom tenise
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2.  Adam Klajber, Lucia Gajdošová  
(GEOLÓG Rožňava, ŠK ORION Belá nad 
Cirochou)

3.  Dávid Gašparovič, Anastázia Zgebu-
rová  (STK Stará Ľubovňa/Jakubany, TJ 
STO Slovenská Ves)

Matúš Zelinka, Andrea Krešilová  (STO 
Mokrance,  ŠK ORION Belá nad Ciro-
chou) 

Stolnotenisový oddiel JMC Lužany pri 
Topli ďakuje mestu Giraltovce a jeho 
primátorovi  Jánovi Rubisovi za pomoc 
pri organizácii majstrovstiev východo-
slovenských krajov – Košice, Prešov - a 
za výborné podmienky, ktoré vysoko 
ocenili aj samotní súťažiaci.

Ing. Miroslav Cigan

Organizátor majstrovstiev východosloven-
ských krajov      

TROJKRÁĽOVÝ  FUTBALOVÝ TURNAJ
Pesničkou	 populárneho	 speváka	
Ondreja	Majera	o	železnıć kom	futbale	
vstúpil	 do	 novodobej	 histórie	 Troj-
kráľový	 futbalový	 turnaj	 generáciı	́
obce	 Z� eleznı́k,	 ktorý	 sa	 uskutočnil													
v	piatok	4.	1.	 2019	v	S�portovej	hale	
Igora	Nováka	v	Giraltovciach.

S� portovcov	 a	 širokú	 verejnosť	 na	
podujatı́	 privı́tal	 primátor	 mesta	

Giraltovce	 Mgr.	 Ján	 Rubis,	 pod	 jeho	
záštitou	sa	turnaj	organizoval.

O	 histórii	 futbalu	 v	 Z� eleznıḱ u	 sa	 vo	
svojom	prıh́ovore	zmienil	aj	starosta	
obce		Ing.	Ondrej	Mitaľ.		Zdôraznil,	že	
dnes	nejde	o	výsledky,	ale	o	stretnutie		
so	svojimi	spoluhráčmi,	kamarátmi	a	
priateľmi.
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Minútou	ticha	účastnıći	turnaja	vzdali	
hold	 spoluhráčom,	 ktorı́	 už	 nie	 sú	
medzi	 nami.	 Pre	 svojho	 kamaráta	
Stanislava	 Pankucha	 -	 je	 na	 inva-
l idnom	 vozı́ku	 - 	 zorganizovali	
zbierku,	 do	 ktorej	 sa	 zapojili	 nielen	
spoluhráči,	ale	aj	široká	verejnosť.

Na	 súpiske	hráčov	 	pre	 tento	 turnaj	
bolo	zapıśaných	55	športovcov.	Podľa	
vekových	 kategóriı́	 sa	 rozdelili	 do	
štyroch	družstiev:	do	50	rokov,	od	50	
do	60	rokov	a	nad	60	rokov.	Keďže	v	
kategórii	 od	50	do	60	 rokov	boli	na	
súpiske	20	hráči,	rozdelili	sa	a	utvorili		
dve	družstvá,	tzv.	A	tıḿ	a	B	tıḿ.

Hralo	 sa	 systémom	každý	 s	 každým	
dvakrát	 po	 10	 minút.	 Jednotlivé	
výsledky:	

Do	50	–	nad	60		6:2,	A	–	B	4:1,	A	–	do	40	
2:2,	B	–	nad	60		5:3,	A	–	nad	60		7:2,	B	–	
do 	 50	 6:1 . 	 Hralo 	 sa 	 s 	 veľkým	
rešpektom	k	spoluhráčom,	bez	faulov,	
zákernosti,		vulgárnosti,	išlo	len	o	pria-
teľské	zápasy,	ktoré	viedol	 futbalový	
rozhodca	 Pavol	 Kovalčıḱ.	 Stretnutia	
po	 niekoľkých	 	 desiatkach	 rokov	
ukázali,	 že	 čas	 nikto	 nezastavı́ .	
Pomalé	 pohyby,	 šedivé	 vlasy,	 holé	

hlavy,	 zdravotné	 problémy,	 to	 boli	
témy,	o	ktorých	sa	debatovalo	počas	
pohostenia	 v	 sky	 boxe.	 O	 výbornú	
náladu	 sa	 staral	 	 pesničkami	 na	
želanie	 	 populárny	 spevák	 Ondrej	
Majer.	 Momenty	 z	 veľmi	 vydarenej	
akcie	 pre	mladšiu	 generáciu	 zvečnil	
fotografiami	Jaroslav	Micenko.

Po	 skončenı́	 futbalového	 zápolenia	
boli	 vı́ťazmi	 všetci,	 ktorı́ 	 prišli.	
Starosta	obce	sa	poďakoval	reprezen-
tantom	za	ich	účasť	a	v	novom	roku	im	
poprial	 veľa	 zdravia	 a	 rodinnej	
pohody.	 Primátor	 mesta	 spolu	 s	
poslancom	prešovského	kraja	Jánom	
Vookom	 a	 starostom	 obce	 Vaľkovce	
Jánom	 Chrzanom	 ocenili	 	 bývalých	
hráčov	 a	 funkcionárov	 železnıć keho	
futbalu	 	 spomienkovými	 darčekmi.	
Zbierku	v	hodnote	100	eur		odovzdal	
Stanislavovi	 Pankuchovi	 organizátor	
akcie	Stanislav	Tomko.

Zábava	 a	 oslava	 futbalu	 pokračovali	
až	do	20.	hodiny.	Všetci	zúčastnenı	́už	
dnes	prisľúbili	účasť	aj	na	budúci	rok.									

Stanislav	Tomko

	organizátor	akcie			

Na	mestský	úrad	som	doručila	zoznam	členov	do	mestských	komisiı	́ za	stranu	
KDH	a	pri	menách	Ján	C� ižek	a	Jozef	Hudaček	neboli	uvedené	tituly.		V	Spravodaj-
covi	č.	1/2019	bol	zverejnený	zoznam	zvolených	členov	v	jednotlivých	komisi-
ách,	 kde	 Mgr.	 Jozef	 Hudaček	 nemal	 uvedený	 titul	 a	 redakčná	 rada	 čerpala																
z	 týchto	 doložených	 zoznamov.	 Za	 nedorozumenie	 a	 túto	 chybu	 sa	 pánovi												
Mgr.	Jozefovi	Hudačkovi	verejne		ospravedlňujem.	

Mária	Digoňová

OSPRAVEDLNENIE






