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SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Nový	rok	nie	je	len	údaj	v	kalendári,	
ale	 pre	 každého	 z	 nás	 znamená	 aj	
začiatok	nových	plánov,	predsavzatı	́a	
určenie	si	nových	cieľov,	ktoré	by	sme	
chceli	 uskutočniť	 v	 súkromnom	 i	
pracovnom	 živote.	 Je	 to	 však	 aj	 čas	
obzretia	sa	späť	a	zhodnotenia	toho,	
čo	sme	uplynulý	rok	zažili,	vykonali	či	
nestihli	urobiť.	Z� ivot	človeka	je	sám	o	
sebe	pestrý	a	každého	z	nás	postretli	

a j 	 z l é 	 dni 	 naplnené 	 trápenı́m,	
smútkom	 a	 nezdarom,	 ako	 aj	 dni	
dobré	veselé,	radostné	a	šťastné.	A	na	
tom	dobrom	je	potrebné	ďalej	stavať,	
rozvı́ jať	 veci	 začaté	 a	 nebáť	 sa	
prek á žok , 	 k tor é 	 ur č i te 	 po čas	
nastúpenej	cesty	prıd́u.

Pár	slov	vám	odovzdáva	aj	primátor	
nášho	mesta	Mgr.	Ján	Rubis.	

Milí	čitatelia!		
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Vážení	spoluobčania,	

	 	 	 	 	 pred	niekoľkými	dňami	 sme	 sa	
rozlúčili	s	rokom,	ktorý	sa	stal	minu-
losťou.	Silvestrovskou	hymnou	a	novo-
ročným	ohňostrojom	sme	začali	pıśať	
prıt́omnosť	nového	roka	2019.	

	 	 	 	 	 Dovoľte	 mi,	 milı	́ Giraltovčania,	
popriať	vám	a	vašim	rodinám	pevné	
zdravie,	 šťastie,	 úspechy	v	práci	aj	v	
osobnom	 živote.	 Verı́m,	 že	 spoloč-
nými	silami	s	poslancami	mestského	

zastupiteľstva,	 pracovnı́kmi	 mest-
ského	 úradu	 a	 všetkými	 vami,	 ktorı	́
prejavıt́e	záujem	o	správu	veci	verej-
ných,	urobıḿe	 	maximum	preto,	aby	
sa	naše	mesto	posunulo	ďalej	vo	všet-
kých	oblastiach	verejného	života.	

	 	 	 	 	Prajem	vám,	aby	tento	nový	rok	
2019	 bol	 lepšı	́ a	 úspešnejšı	́ pre	 nás	
všetkých.

Mgr.	Ján	Rubis,	primátor	mesta
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Novozvolení poslanci sa mesiac 

po voľbách stretli 10. decembra 

2018 na ustanovujúcom zasad-

nutí, ktoré malo slávnostný 

charakter, keďže išlo o prvé 

stretnutie zvolených zástupcov 

zvolených občanmi v komunálnych 

voľbách 2018. V úvode sme si vypočuli 

informáciu predsedu miestnej volebnej 

komisie pána Petra Hlibokého o výsled-

koch volieb do mestského zastupiteľ-

stva a o výsledkoch voľby primátora. Po 

ňom už nasledovalo zloženie sľubu 

novozvoleného primátora a zloženie 

sľubu poslancov. Ďalšie body programu 

boli potrebné pre zabezpečenie správ-

neho fungovania a stretávania sa 

poslancov. Poslanec Ing. Dušan Verči-

mák bol poverený zvolávaním a vede-

ním zasadnutí MsZ. Zástupcom primá-

tora sa opätovne stala Mgr. Slávka 

Vojčeková. Poslanci poverení 

sobášením v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

sú J. Rubis, S. Vojčeková, D. 

Verčimák. Mestská rada v 

tomto volebnom období bude 

fungovať v zložení Mgr. Slávka Vojčeko-

vá, Marek Hliboký a Ing. Dušan Verči-

mák. Poslanci sa na ustanovujúcom 

zasadnutí venovali ešte  zriadeniu komi-

sií MsZ, určeniu náplne ich práce a 

voľbe ich predsedov, zriadeniu komisie 

v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a voľbe 

jej členov, určeniu platu primátora 

mesta a určeniu rokovacieho dňa a 

začiatku zasadnutia mestského zastupi-

teľstva. Jedným z posledných bodov 

bolo aj schválenie komisie pre vybavo-

vanie sťažností.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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O pár dní neskôr – 14. 12. – sa opätovne 

zišli na 1. zasadnutí MsZ. Svoju neprí-

tomnosť ospravedlnil jeden poslanec –  

Ing. Marek Cap.  V bode 4 bol poslan-

com predložený návrh VZN č. 1/2018 o 

určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku škôl a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Giraltovce pre 

rok 2019, predkladala ho Ing. Iveta 

Kurčová, vedúca finančného oddelenia. 

Z návrhu vyberáme: Mesto Giraltovce je 

zriaďovateľom 1 základnej školy,            

1 materskej školy a 1 základnej umelec-

kej školy. Zároveň je zriaďovateľom škol-

ského klubu detí, školskej jedálne a 

centra voľného času, ktoré sú súčasťou 

základnej školy. Na území mesta má 

súkromný zriaďovateľ K. B. REAL, s.r.o., 

 
P.č.  

 
Školy a  školské 

zariadenia  

Výška dotácie pre 
školy a  školské 

zariadenia na rok  
Zriaďovateľ: 

mesto Giraltovce  

Výška dotácie pre 
školy a  školské 

zariadenia na rok  
Zriaďovateľ: iná 

fyzická alebo 
právnická osoba  

1. Materská škola  2 300 € - 

2. ZUŠ – individuálna forma  1 280  € - 

3. ZUŠ – skupinová forma  420 € - 

4. Školská jedáleň  150 € 132 € 

5. Školský klub detí  475 € 418 € 

6. Centrum voľného času  96 € 60 € 
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zriadenú súkromnú základnú školu. 

Príjemcom dotácie podľa nariadenia sú 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti mesta a školy a školské 

zariadenia štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti alebo inej práv-

nickej a fyzickej osoby, ktoré majú sídlo 

na území mesta, ak o dotáciu požiadajú. 

Dotácia sa poskytuje na mzdy a 

prevádzku na kalendárny rok podľa 

počtu žiakov školských zariadení podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajú-

ceho roka. 

Mestská rada odporučila schváliť pred-

metné VZN s upravenou prílohou č. 1. 

Primátor mesta Mgr. Rubis informoval 

poslancov, že MsZ bol doručený list         

od Súkromnej základnej školy Giraltov-

ce, ktorý vyjadroval nesúhlas s návrhom 

VZN. Rozprúdila sa debata o tom, či 

daný návrh je pre školy postačujúci 

alebo nie. Jej podrobné znenie si 

môžete prečítať v zápisnici MsZ na 

stránke nášho mesta. 6 poslanci hlaso-

vali za VZN, 4 sa zdržali. MsZ sa uznieslo 

na VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení na území mesta Giraltovce 

pre rok 2019. 

Na zasadnutí bol predložený aj návrh 

Programového rozpočtu mesta Giral-

tovce na roky 2019 – 2021 spolu                     

s odborným stanoviskom hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného 

rozpočtu mesta Giraltovce a k návrhu 

rozpočtu na rok 2019. Pre tento rok je 

rozpočtovaných 5 programov. Celkové 

príjmy rozpočtu mesta sú rozpočtované 

vo výške 6 713 669 €, z toho bežné 

príjmy vo výške 4 098 764 €, kapitálové 

príjmy vo výške 2 009 905 € a finančné 

operácie vo výške 605 000 €.  Celkové 

výdavky rozpočtu mesta sú rozpočítané 

vo výške 6 713 669 €, z toho bežné 

výdavky vo výške 3 780 606 €, kapitá-

lové výdavky vo výške 2 741 285 € a 

finančné operácie vo výške 191 778 €.  

Hlavný kontrolór mesta vo svojom 

stanovisku odporučil rozpočet schváliť, 

taktiež mestská rada. MsZ schválilo 

programový rozpočet mesta Giraltovce 

na rok 2019 a zároveň vzalo rozpočet 

mesta na roky 2020 – 2021 na vedomie. 

Poslanci sa zaoberali aj návrhom na 

schválenie oprávnenia pre primátora 

schvaľovať zmeny rozpočtu. Návrh pred-

stavoval sumu do výšky 5 000 eur. Posla-

nec Mgr. M. Varga navrhol úpravu, do 

výšky 5000 eur, ale aby sa daná položka 

neprekročila o 100 %. Za takýto návrh aj 

s úpravou poslanca Vargu hlasovali 

všetci poslanci. 

Poslanci sa zaoberali aj schválením 

členov jednotlivých komisií MsZ.           

V tabuľke prinášame schválených 

členov.

Komisia správy majetku mesta 
predseda: Ing. Ján Hažlinský 

Členovia: Ing. Ján Magdoško,           
Ing. Alena Tolinová, Ing. Viktória 
Chovancová, RNDr. Stanislav Macák, 
Ján Sušinka, Ing. Mária Digoňová 
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ĜOÖĿÖ�Ö�  ÓŌÕ OǾOĿ 
Predseda: Ing. Marek Cap 

Členovia: Mária Osifová, Ing. Margita 
Pachová, Jaroslav Križánek st., Peter 
Hliboký, Ing. Vladimír Líška 

Komisia sociálna, zdravotná 
a bytová 
Predseda: Ing. Mária Digoňová 

Členovia: Dana Kurečajová, Mgr. 
Slávka Vojčeková, Mária Bartošová, 
Alena Žultáková, Helena Sušinková 

Komisia výstavby 
Predseda: Bc. Jaroslav Križánek, ml. 

Členovia: Ing. Ľubomír Filo, Ing. 
Martin Paľa, Ing. Jaroslav Harajda, 
Andrej Bosak, Ing. František Schrenk, 
Jaroslav Bakaľar 

Komisia životného prostredia 
Predseda: Ján Žulták 

Členovia: Andrej Packo, Jozef 
Hudáček, Tatiana Birošová, Ing. 
František Vaľko, Peter Kucharik 

Komisia stratégie rozvoja mesta 
Predseda: Mgr. Martin Varga, MBA 

Členovia: Ing. Ján Čabala, Ing. Emil 
Mati, Ing. Iveta Kurčová, Ing. Marek 
Cap, Bc. Jaroslav Križánek ml., Ing. 
Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, 
Stanislav Varga, PhDr. Matúš Štofko 

Školská komisia 
Predseda: Jaroslav Križánek  

Členovia: Mgr. Miriam Eliašová, Mgr. 
Martin Varga, MBA, PhDr. Blanka 
Vaľovská, Mgr. Ján Čižek, Ing. 
Katarína Hliboká, Monika Matiková, 
PaedDr. Silvia Goliašová, Mgr. Peter 
Zajac, Mgr. Daniela Roguľová 

Športová komisia 
Predseda: Marek Hliboký 

Členovia: Miroslav Dvorský, Jaroslav 
Mitaľ, Andrej Šima, Jozef Kočiš, Mgr. 
Jaroslav Micenko, Dis. art., Stanislav 
Tomko, Marta Chovancová 

Kultúrna komisia a redakčná rada 
Predseda: MVDr. Martin Končár 

Členovia kultúrnej komisie: Mgr. 
František Eliaš, Ľubica Tušeková, Mgr. 
Miroslava Oravcová, PhDr. Beáta 
Daňková, Mgr. Katarína Guľová 
Členovia redakčnej rady: Ing. 
Ladislav Lukáč, Mgr. Martina 
Cigľárová, Bc. Michaela Marcinová, 
Vladislav Kristiňák, Alenka Kmecová  
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V závere poslanci MsZ hlasovali, keďže 

svoju činnosť ukončil Mgr. Ján Čižek, o 

schválení delegovania zástupcu zriaďo-

vateľa do Rady školy pri Základnej škole 

v Giraltoviach. Stal sa ním Jaroslav Križá-

nek st. Venovali sa taktiež zmenám ohľa-

dom vzniku Spojenej školy v Giraltov-

ciach, o ktorej sme už na stránkach 

nášho mesačníka informovali. Po usku-

točnených pracovných rokovaniach za 

účasti odborov PSK, primátora mesta a 

riaditeľa Gymnázia v Giraltovciach            

k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti 

Gymnázia v Giraltovciach, ktoré je v 

zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, so 

zámerom vytvoriť Spojenú školu v Giral-

tovciach s organizačnými zložkami – 

Gymnázium a Základná škola od 1. 9. 

2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Giraltovce, boli stanovené kroky, 

ktoré je potrebné zrealizovať v zmysle 

platnej legislatívy. Zo strany mesta je 

potrebné schválenie zriadenia Spojenej 

školy v Giraltovciach zastupiteľstvom.  

Po pracovných rokovaniach  bolo 

určené sídlo školy – Dukelská 26/30, 

087 01 Giraltovce. MsZ ďalej musí 

schváliť vyradenie základnej školy, Budo-

vateľská 164/4, Giraltovce, zo siete škôl 

a školských zariadení SR k 31. 8. 2019 a 

to aj s jej súčasťami – školským klubom 

detí, školskou jedálňou a Centrom 

voľného času. MsZ schválilo zriadenie 

tejto školy a zároveň zrušilo uznesenie 

č. 328/2018, ktorým bolo povolené zria-

denie Spojenej školy v Giraltovciach, ale 

so sídlom na Budovateľskej ulici. 

Poslanci taktiež schválili návrh na vyra-

denie Základnej školy v Giraltovciach so 

sídlom na Budovateľskej ulici zo siete 

škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 

2019. 

Trojhodinový maratón rokovania sa 

skončil, program úvodného stretnutia 

poslancov MsZ bol vyčerpaný. O ich 

ďalšej činnosti budeme informovať na 

stránkach nášho mesačníka. Úplné 

znenie zápisnice z MsZ si môžete 

pozrieť na webovej stránke nášho 

mesta. 

Vypracovala: Michaela Marcinová, 

foto: M. Osifová

 počasie	v	decembri	bolo	strieda-
vé?	Menili	sa	teplejšie	dni	s	chladnej-
šı́mi.	 Výrazné	 ochladenia	 už	 od	
začiatku	mesiaca	 striedali	 teplé	 dni,	
ktoré	 roztopili	 snehovú	 nádielku.	
Pred	Vianocami	sa	opäť	ochladilo,	no	

na	sviatky	prišiel	povestný	vianočný	
odmäk,	ktorý	trval	až	do	konca	mesia-
ca.	

 fašiangové	 obdobie	 neviazanej	
ľudskej	 veselosti,	 zvykov,	 zábav	 a	

VIETE, ŽE...
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plesov	je	tu?	Aj	v	našom	meste	sa	orga-
nizujú	plesy	a	dámy	chcú	vyzerať	čo	
najlepšie.	 Novootvorený	 kozmetický	
salón	v	budove	domu	služieb	ponúka	
okrem	 iného	 aj	 moderné	 trendy	 v	
lıč́enı	́a	dámy	sa	môžu	skrášliť	i	štýlo-
vým	účesom	v	kadernıćtve	v	bývalej	
budove	firmy	Paligol,	kde	svoje	služby	
ponúka	 aj	 manikérka.	 Už	 len	 nájsť	
vhodné	šaty,	topánky	a	kabelku	a	zaru-
čene 	 budete 	 kráľovnou	 plesu .			
(Odporúčanie	pre	manželov	a	priate-
ľov:	Pripravte	si	kreditky.)

 atmosféru	 zimných	 mesiacoch	
dopln� ̌ a	hlavne	vo	večerných	hodinách	
dymová	 vôňa	 valiaca	 sa	 z	prıb́ytkov,	
ktoré	 viac	využıv́ajú	 na	vykurovanie	
domácnostı́	 krby,	 piecky	 či	 kachle?	
Obyvatelia	 Kukorelliho	 ulice	 si	 však	
štipľavý	čmud	vychutnali	oveľa	inten-
zıv́nejšie.		Dym	valiaci	sa	z	kontajnera	
na	 odpad	 spôsobil	 pravdepodobne	
ohorok	 z	 cigarety	 alebo	 úmyselné	
zapálenie	 neznámou	 osobou.	 Alebo	
niekto	 nezaplatil	 za	 mobil	 a	 musel	

komunikovať	 pomocou	 dymových	
signálov...

 možno	 aj	 pre	 takéto	 prıṕady	 sa					
v	meste	rozširuje	kamerový	systém?	
D� alšie	 štyri	 kamery	 pomôžu	 znı́žiť	
mieru	 a	 závažnosti	 kriminality															
v	 meste	 a	 zvýšiť	 bezpečnosť	 našich	
občanov	 a	 dopravnú	 bezpečnosť.							
„V	 súčasnej	 dobe	 mesto	 monitoruje	
17	kamier.	Sledovanie	celého	kamero-
vého	 systému	 je	 zabezpečené	 24	
hodıń	denne	dvoma		pracovnıḱmi		na	
pracovisku	dispečingu	a	taktiež	mest-
skou	 polı́ciou.	 Kamerový	 systém	 je	
postačujúci,	avšak	čo	sa	týka	bezpeč-
nosti	 cestnej	 premávky,	 bolo	 by	
vhodné	nainštalovať	statické	kamery	
pri	vstupe	do	mesta	smerom	od	Svid-
nıḱa	a	taktiež	na	poslednom	prechode	
pre	 chodcov	 smerom	 na	 Prešov,“	
dodal	 Peter	 S� čavnický,	 zamestnanec	
MsU� .		

Text:	Mária	Osifová,	
foto:		T.	Mitaľová
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Kvapka	času	je	ako	vzácny	drahokam	
na	 ľudskej	 dlani.	 Nikto	 však	 nemá	
času	nazvyš,	ale	v	živote	sa	mnohým										
z	 nás	 veľakrát	 potvrdilo,	 že	 človek	
nemá	 hovoriť...	 Až	 niekedy,	 až	 keď	
prıd́e	 vhodný	 čas,	 možno	 zajtra,	 až										
v	 dôchodku...	 A	 nemá	 sa	 ani	 tak	
chovať. 	 Ni č 	 neschovávajme	 na	
zvláštnu	prıĺežitosť,	každý	deň,	ktorý	
prežijeme,		je	výnimočný.	

A	 výnimočný	 bol	 aj	 pondelok,	 17.	
december,	kedy	sme	spolu	s	jubilan-
tami	 prežili	 jeden	 krásny	 a	 vzácny	
okamih	–	oslavu	ich	životného	jubilea.	
Primátor	 mesta	 pozval	 39	 občanov,	
ktorı	́ v	 druhom	 polroku	 oslávili	 60,	
70,	80	a	90	rokov.	Tı,́	ktorı	́pozvanie	
prijali,	 prežili	 výnimočný	 deň	 spolu	
so	 svojimi	 rovesnı́kmi,	 priateľmi	 a	
vedenı́m	 mesta.	 Po	 zapı́sanı́	 sa	 do	
pamätnej	 knihy,	 osobnom	 blahože-
lanı	́ od	 vedenia	 mesta	 s	 darovanıḿ	
malej 	 pozornosti 	 a 	 kult úrnom	
programe	nasledovala	družná	debata	
pri	 kávičke	 a	 občerstvenı.́	 Oslávenci	
sa	podelili	 	s	
ka ždoden-
nými	staros-
ťami,	 ale	 aj	
vyspovedali	
primátora	 a	
prednos tu											
o 	 be žn ých	
starostiach		
c h o d u		
mesta.	

Jubilantom	 želáme,	 aby	 ich	 dni	 boli	
popretkávané	 pevným	 zdravým,	
silami	žiť	plnohodnotný	život,	rados-
ťou	a	potešenıḿ.	

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	V.	Michalčík

NAŠIM JUBILANTOMNAŠIM JUBILANTOMNAŠIM JUBILANTOMNAŠIM JUBILANTOMNAŠIM JUBILANTOMNAŠIM JUBILANTOM
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MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE 
Každoročne	 vieme,	 aké	 decembrové	
dni	nás	čakajú.	Sú	venované	najkraj-
šıḿ	sviatkom	v	roku,	sú	 	adventným	
časom,	a	pre	deti	je	azda	jedným	z	dnı	́
práve	6.	december	–	sviatok	Mikuláša.	
Túžobne	očakávajú	sladké	prekvape-
nie	 od	 tohto	 zázračného	 muža																				
v	 červenom,	 ktorý	 navštevuje	 naše	

prıb́ytky	hlavne	v	noci.	U	nás	v	Giral-
tovciach	vıt́ame	tradične	Mikuláša	aj	
na	námestı,́	kedy	prıd́e	vždy	pozdra-
viť	 naše	 deti	 a	 pomôcť	 rozsvietiť	
krásnu	svetelnú	výzdobu,	ktorá	naše	
námestie 	 zaodeje 	 do	 čarovnej	
atmosféry	na	niekoľko	týždňov.	
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Sviatočné inšpirácie
V i a n o č n ý	
stromček	 patrı	́
k 	 na jkra j š ı́m	
s y m b o l o m	
Vianoc.	 Svetiel-
ka,	ligotavé	gule	
či	 zlaté	 reťaze	
však	 nemusia	

byť	tým	jediným	čıḿ	sa	stromček	dá	
vyzdobiť.	 Dokonca	 nemusı́	 byť	 ani	
živý	či	umelý.	

Nádhernými	vianočnými	stromčekmi	
z	 dreva	 sa	 prezentovala	 materská	
škola	na	vianočnej	výstave	inštalova-
nej	 už	 tradične	 vo	 vestibule	 MsU� .	
S� týlové	 drevené	 trojuholnı́kové	
stromčeky,	 každý	 vyzdobený	 úplne	

ináč	boli	zaiste	 inšpiráciou	pre	 tých,	
ktorı́	 nie	 sú	 zástancami	 umelých	 a	
prejavujú	 	 ľútosť	 nad	 tými	 živými.		
Dominantným	 prvkom	 výstavy	
súkromnej	základná	školy	bol	taktiež	
netradičný	 stromček	 z	 prı́rodného	
materiálu,	ktorý	plnil	úlohu	aj	advent-
ného	kalendára.	Z� iaci	základnej	školy	
vyzdobili	 výstavu	 veselými	 obráz-
kami	 sobov	 a	 talentovanı	́ žiaci	 ZUS� 	
nás	vniesli	do	kartónového	mestečka	
s	budovami	do	detailu	vyšperkovaný-
mi,	nad	ktorými	sa	vo	forme	výtvar-
ných	 prác	 vznášali	 rôzne	 podoby	
nebeských	bytostı	́–	anjeli.	 	Tunajšie	
elokované	pracovisko		Spojenej		školy	
internátnej	 prezentovalo	 krásne	

Niet	 vari	 človeka,	 ktorý	 by	 nepočul										
o	 svätom	Mikulášovi.	Každý	 z	nás	 si	
hneď	 predstavı́	 muža	 v	 červenom	
plášti	 s	 bielou	 bradou.	 Mikuláš	 je	
jedným	 z	 najobľúbenejšı́ch	 svätcov	
detı	́a	dospelých.	Keby	to	vedel,	bol	by	
na	to	určite	hrdý,	lebo	mal	ľudı	́veľmi	
rád.	

Mnohé	 legendy	 hovoria	 o	 tom,	 akú	
mimoriadnu	 starostlivosť	 preukazo-
val	 Mikuláš	 ľuďom,	 ktorı́	 sa	 ocitli														
v	núdzi.	Naprıḱlad	pomohol	schudob-
nenej	rodine,	ktorá	sa	nemohla	posta-
rať	 o	 svoje	 dcéry	 a	 preto	 ich	 chcela	
predať.	V	noci	sa	prikradol	k	ich	domu	
a	 cez	 okno	 vhodil	 dnu	 tri	 mešce	 so	
zlatými	 mincami.	 Tak	 mali	 dievčatá	

dosť	 peňazı́,	 aby	 mohli	 zaopatriť	
svojich	chorých	rodičov.	

C�aro	 svätého	 Mikuláša	 je	 prežıv́ané	
všade	a	najmä	tými	najmenšıḿi.	Tak	
to	 bolo	 aj	 v	 Giraltovciach,	 deti	 ho	
túžobne	 očakávali	 na	 námestı	́ pred	
MsU� .	Materská	škola	a	základné	školy	
si	 preň	 pripravili	 malé	 prekvapenie											
v	 podobe	 veršov,	 piesnı́	 a	 tanca.	 A	
takto	 potešený	 Mikuláš	 prišiel	 na	
pódium	v	sprievode	svojich	pomocnı-́
kov,	anjela	a	čerta	a	obdaril	všetkých	
malou	sladkosťou,	no	ešte	predtým	za	
pomoci	detı	́rozsvietil	krásny	strom-
ček	slovami:	Jeden,	dva,	tri,	štyri,	päť,	
stromček	svieť!

Text:	Michaela	Marcinová,	
foto:	L.	Lukáč
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lampáše	a	dekorá-
c i e 	 z l a d e n é	
v ý h r a d n e 	 v o	
v i a n o č n ý c h	
f a rb á ch 	 b i e l e j ,			
zelenej	 a	 červenej.	
Do 	 v ýs tavky 	 sa	
každoročne	 zapá-
jajú	aj	šikovné	ruky	
pracovnı́čok	 orga-
nizáciı́ 	 v	 meste.	
Domov	 sociálnych	
služieb	 vykúzlil										
z	rôznych	materiá-
lov	 milé	 stromčeky,	 Jar	 života	 n.o.,	
zaujali	 trblietavými	 ikebanami	 a	
postavičkami	 a	 komunitné	 centrum	
vyrobilo	 vianočné	 gule	 a	 venčeky													
v	striebornom	tóne.	

Vytvoriť	tak	nádherné	dekorácie	nie	
je	 chvı́ľková	 záležitosť.	 Vyžaduje	 si	
množstvo	 trpezlivosti,	 pohodového	

času	 a	 bohatú	 fantáziu.	 Vystavené	
dielka	 pohladili 	 dušu, 	 navodili	
vianočnú	 atmosféru	 a	 návštevnı́ci	
odchádzali	 inšpirovanı́	 a	 mnohé	
nápady	 určite	 použili	 vo	 svojich	
domácnostiach.	

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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Je	pravidlom,	 že	vedomosti	a	schop-
nosti	žiakov	sa	overujú,	resp.	testujú	
rôznym	spôsobom.	Vzhľadom	na	dôle-
žitosť	 rozvoja	 kognitı́vnej	 stránky	
žiakov	sa	realizujú	súťaže	širokospek-
trálneho	 diapazónu.	 Naša	 Základná	
škola	v	Giraltovciach	sa	týchto	odbor-
ných	prehliadok	zúčastňuje	pravidel-
ne.	28.	novembra	2018	sa	vo	Svidnıḱu	
konalo	 okresné	 kolo	 Olympiády										
zo	 slovenského	 jazyka	 a	 literatúry.	
Učebný	 predmet	 Slovenský	 jazyk	 a	
literatúra	má	vo	vzdelávanı	́nezastu-
p i teľn é 	 miesto . 	 Je 	 z ák ladným	
prostriedkom	 pre	 nadobúdanie	
kultúrnej	 gramotnosti	 žiaka,	 jeho	
kľúčových	 kompetenciı́.	 Umožňuje	

porozumenie	 a	 osvojenie	 si	 poznat-
kov	 vo	 všetkých	 vzdelávacıćh	 oblas-
tiach.	Spôsobilosti,	ktoré	žiak	v	rámci	
tohto	učebného	predmetu	nadobud-
ne,	majú	zásadný	vplyv	na	jeho	vzde-
lávanie	 aj	 v	 ďalšı́ch	 vzdelávacı́ch	
oblastiach,	učebných	predmetoch.				

Veľmi	sme	sa	potešili	a	právom	sme	
hrdı	́ na	 našu	 žiačku	 z	 9.	 C	 Zuzanu	
Hlibokú,	 ktorá	 sa	 umiestnila	 na	 2.	
mieste	v	tohtoročnom	okresnom	kole	
Olympiády	 zo	 slovenského	 jazyka	 a	
literatúry.	 Zuzka,	 srdečne	 blahože-
láme	a	ďakujeme,	 že	 úspešne	repre-
zentuješ	našu	školu	i	prácu	nás	-	peda-
gógov.			

PaedDr.		Janka	Čubirková,	MBA

Olympiáda	bola	pre	nás	úspechom		

Ja	som	malý	vinšovník,	šťastie,	zdravie	prajem.	Ak	mi	dáte	medovník,	veselo	si	
zajem.	Keď	zjem	kúsok	posledný,	poviem	prosbu	takú:	Majte	toľko	šťastných	

dní,	čo	v	ňom	bolo	maku...

Vianoce	sú	najmä	o	tradıćiách,	no	aj	
tie	sa	dom	od	domu	 lıš́ia.	Každý	kút	
Slovenska	 má	 vlastné	 zvyky,	 bez	
ktorých	si	tie	najkrajšie	sviatky	v	roku	
už	 ani	 nevieme	 predstaviť.	 Koncom	
decembra	 preto	 každú	 rodinu,	 aj	 tú	
„školskú“,	 ovládne	 typická	 vianočná	
nálada.	 Upiecť	 si	 doma	 vlastné	
v ianočn é 	 pe č ivo , 	 ktoré 	 je 	 pre	
mnohých	z	nás	symbolom	najkrajšıćh	
sviatkov	v	roku,	má	niekoľko	výhod.	
Hoci	 sa	 vám	na	prvý	 pohľad	 zdá,	 že	
tým	možno	stratıḿe	drahocenný	čas,	

práve	 pečenie	 medovnı́čkov	 patrı	́									
k	tým	najkrajšıḿ	rodinným	rituálom.	
Aj	naša	školská	rodina	si	sprıj́emnila	
predvianočný 	 čas . 	 Jednoduchá	
prı́prava	 cesta,	 na	 ktorú	 nadväzuje	
vykrajovanie	 podľa	 formičiek,	 peče-
nie	či	zdobenie	a	krásna	vôňa,	to		bola	
doména	našej	spoločnej	akcie	v	špeci-
álnych	triedach.

Na	S� tedrý	deň,	jeden	z	najkrajšıćh	dnı	́
v	 roku,	 sa	 tešia	 všetci	 bez	 rozdielu	
veku.	 Je	 nielen	 oslavou	 narodenia	
Ježiša	Krista,	 ale	aj	momentom,	keď	
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sa	môžeme	po	roku	opäť	v	neopako-
va t e ľn e j 	 a tmos f é r e 	 s t r e t n ú ť																		
so	svojimi	blıźkymi	pri	jednom	stole										
i	 nádielke	 darčekov	 od	 Ježiška.	
Tešı́me	 sa,	 že	 aj	 my	 si	 nájdeme														
v	poštovej	schránke	pohľadnicu	či	list.	
Deti	v	školskom	klube	sa	v	tomto	roku	
zamerali 	 na	 vianočnú 	 poštovú	
známku	 a	 vytvorili	 paletu	 krásnych	
výtvarných	prác.	Každého	z	nás	určite	

potešı́	 pod	 vianočným	 stromčekom	
darček.	No	nie	vždy	je	pre	nás	ľahké	
vhodný	darček	pre	našich	blıźkych	aj	
nájsť.	Aby	sme	sa	potešili	v	posledný	
školský	deň	pred	Vianocami,	pripra-
vili	 sme	 si	 vianočný	 program	 plný	
kolied,	zvykov,	veršov	a	strávili	pekný	
vianočný	deň.	

	Mgr.	Miriam	Eliašová	

Aby	sme	sa		radi	mali	a	lásku	si	rozdávali...

Keď	 prı́du	 na	 rad	 Vianoce,	 prı́de											
i	 rušné	 obdobie.	 Upratovanie,	 naku-
povanie,	 varenie,	 pečenie	 koláčov	 či	
ozdobovanie.	 My,	 žiaci	 4.	 A	 triedy,		
sme	 si	 však	 našli	 čas	 a	 pripravili					
sme	 19.12.2018	 pre	 naše	 mamičky,	
ockov	a	starých	rodičov	prekvapenie													
v	podobe	kultúrneho	programu,	aby	

si	 trochu	 oddýchli	 a	 posedeli	 pri	
kávičke	 alebo	 čajı́ku	 so	 sladkými	
medovnı́kmi,	 ktoré	 sme	 im	 sami	
napiekli.	Verıḿe,	že	sme	ich	potešili	a	
prekvapili	aj	krásnymi,		vlastnoručne	
vyrobenými		svietnikmi.																		

	Mgr.	Slávka	Dzurjuvová	
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Každoročne	nás	blıž́iace	sa	vianočné	
sviatky	 napl�ňajú	 rôznymi	 očakáva-
niami,	či	už	dospelých	alebo		detı.́	Nuž	
aj	v	tomto	roku	sa	už	koncom	novem-
bra	 znenazdajky	 učiteľky	 materskej	
školy	spolu	s	deťmi	začali	pripravovať	

na	 blı́žiace	 sa	 vianočné	 besiedky.	
Prı́pravy	 pozostávali	 z	 nácviku	
kultúrneho	 vystúpenia, 	 výroby	
darčeka	 a	 výzdoby	 vianočného	
stromčeka,	 interiéru	 a	 exteriéru	
materskej	školy.

KÚZLO VIANOC V MATERSKEJ ŠKOLE

V	 tento	 deň,	 12.	 12.	 2018,	 bol	 celý	
denný	 režim	 iný,	 slávnostný.	 Deti										
z	 vekom	 mladšı́ch	 tried	 zdobili																			
s	rodičmi	stromček	za	spevu	vianoč-
ných	 kolied	 a	 piesnı́,	 staršie	 deti											
v	 kostýmoch	 anjelov	 či	 snehuliakov	
zaiste	 potešili	 najbližšı́ch	 svojı́m	
vystúpenıḿ.	V	najstaršıćh	skupinách	
sa	 deti	 predviedli	 predstavenı́m	
vianočného	 prıb́ehu	 v	 kostýmoch	 a	

spevom	 kolied,	 vianočných	 piesnı́,	
recitáciou	 básnı́ 	 o	 Vianociach	 a																	
o	 zime,	 ale	 aj	 vianočnými	 tancami													
vo	sviatočných	šatách.	

Rodičia	odchádzali	z	vystúpenı	́zaiste	
s	 dvojnásobnou	 radosťou,	 jednak											
zo	zážitkov	a	dojmov	z	vystúpenia,	ale	
aj	z	hmotných	drobnostı	́–	darčekov.					

Ľubica	Tušeková
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Cvičné	 	 firmy,	 ktoré	 pôsobia	 pri	
Súkromnej	 strednej	 odbornej	 škole									
v	Giraltovciach,	sa	pravidelne	prezen-
tujú	 na	 Medzinárodných	 veľtrhoch	
CF.	Nebolo	to	inak	ani	teraz.	CF	Elit´s,	
s.	r.	o.,	zo	súkromnej	strednej	odbor-
nej	 školy	 sa	 zúčastnila	 Medzinárod-
ného	veľtrhu	 	krajıń	V4	v	Košiciach	a	
zástupcovia	z	radov	žiakov	III.	A	trie-
dy, 	 odboru	 škola	 podnikania	 –	
Barbora	Baluďanská,	Stela	C�milňáko-
vá,	 Lea	 Jadlovská,	 Klára	 Michlıḱ ová,	
Sofia	Jacková	a	Nikola	Sabolčıḱová	-	sa	
zúčastnili	 Medzinárodného	 veľtrhu	
cvičných	firiem		2018	v	Bratislave.

Veľtrh	 je	 miesto,	 kde	 si	 žiaci	 domá-
cich,	ale	aj	zahraničných	CF	vyskúšali	
v	 priamom	kontakte	 so	 zákaznıḱom	
všetko,	čo	sa	v	simulovanom	podnika-
teľskom	prostredı	́naučili.	 	Prezento-
vali	 sa	 v	 stánkoch,	 kde	 ponúkali		
služby	a	produkty	svojej	firmy,	viedli	
obchodné	 rozhovory,	 uzatvárali	
zmluvy	 s	potenciálnymi	 zákaznıḱmi.	
Pritom	 využı́vali	 katalógy,	 akciové	
letáky,	 imidž	 firmy,	 ako	 aj	 všetky	
dostupné	 marketingové	 nástroje	
súčasnej	doby.	

Súčasťou	 veľtrhu	 boli	 už	 tradičné	
súťaže	cvičných	firiem	v	kategóriách:	
katalóg	CF,	 imidž	stánku	CF,	 logo	CF,	

reprezentant/ka	CF,	e-prezentácia	CF	
a	slogan	CF.	Práve	slogan	CF	tvoríme	
Váš	 príbeh.. . 	 bol	 ocenený	 ako	
najlepší	 slogan	 veľtrhu, 	 ktorý	
svojou	 originalitou,	 výstižnosťou	 a	
jednoduchosťou	 charakterizoval	
predmet	podnikania	CF	Elit´s,	s.	r.	o.	–	
poskytovanie	cateringových	služieb.

Z� iaci	upravili	stánok,	slovne	a	pomo-
cou	 propagačných	 materiálov	 infor-
movali 	 o	 predmete	 podnikania	
záujemcov	 o	 služby	 firmy	 –	 jednak	
ostatných	 účastnıḱov	prehliadky,	ale	
aj	 širokú	 verejnosť.	 Samostatne	
vystúpili 	 so	 slovným	 prejavom												
v	 slovenskom	 a	 anglickom	 jazyku	
počas	 elektronickej	 prezentácie	
firmy.

Podnikateľské	 vzdelávanie	 cestou	
cvičných	firiem	je	jeden	z	najúčinnej-
šıćh	 nástrojov,	 ako	 žiakov	 uviesť	 do	
sveta	 podnikania.	 Umožňuje	 užšie	
prepojenie	školskej	prıṕravy	s	hospo-
dárskou	 praxou,	 priamo	 reaguje																	
na	potrebu	systémového	vzdelávania	
finančnej	 gramotnosti,	 na	 zavedenie	
efektıv́neho	nástroja	využıv́ania	digi-
tálnych	 zručnostı	́ a	 podnikateľských	
kompetenciı.́

Ing.	D.	Hajduková

Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem  
NAJLEPŠÍ SLOGAN 

patrí CF zo SSOŠ Giraltovce 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

17

Nádherný	kultúrny	večer	sa	odohral	pár		dnı	́pred	Vianocami	v	maximálne	plnej	
sále	Domu	kultúry	v	Giraltovciach	v	réžii	miestnej		zušky.	Program	pod	názvom	
Hľadá	 sa	 vianočná	 hviezda	ukázal	 nové	 talenty	 na	 umeleckom	nebi.:)	 Vrelá	
vďaka	patrı	́vedeniu,	učiteľom,	žiakom	a	aj	ich	rodičom.	A	taktiež	zvukárom	a	
osvetľovačom	za	profesionálnu	prácu.	 	 	 					Ladislav	Lukáč

Našli vianočnú hviezdu?Našli vianočnú hviezdu?Našli vianočnú hviezdu?Našli vianočnú hviezdu?Našli vianočnú hviezdu?Našli vianočnú hviezdu?
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A	 za	 tie	 pochutiny,	 	 kyslé	 aj	 sladké,	
patrı	́poďakovanie	personálu	školskej	
kuchyni.

O	 atmosfére	 stretnutia	 sa	 vari	 ani	
netreba	zmieňovať,	učiteľskou	vravou	
je	 prıźnačná,	 a	 to	 viac	 tam,	 kde	 sa	
stretnú	takéto	vekovo	odlišné	učiteľ-
ské	generácie.	Tam	som	si	aj	ja	uvedo-
mila	 tú	 dokonalú	 výmenu	 učiteľskej	
generácie	 na	 našej	 škole.	 Bohato	
mladých	 ľudı́,	 ktorı́	 sa	 podieľali	 aj													
na	obsluhe,	ponúkanı,́	oslovenı,́	to	je	
predpoklad,	 aby	 sa	 ten	 nový,	 mladý	
potenciál		odrazil	v	ich	práci	aj	v	budú-
com	roku.	Do	neho	im	a	celému	kolek-
tıv́u	školy	prajeme	len	a	len	úspechy.

Naše	vrelé	poďakovanie	patrı	́vedeniu	
ZS� ,	 	 že	 umožnilo	 nám	 dôchodcom	
vzájomne	sa	stretnúť,	o	to	viac,	že	to	
bolo	v	čase	predvianočnom.

Text:	Margita	Gazdičová,	
foto:	archív	ZŠ

A� no,	tak	znelo	pozvanie	osobne	doru-
čené	každému	učiteľovi	–	dôchodcovi	
zo	ZS� .	Pán	Marek	Marcinek,	jej	riadi-
teľ,		sa	neunúval	aj	sám	pozvania	doru-
čiť,	lebo	mu	na	účasti	pozvaných	zále-
žalo.	Spomıńanej	kapustnici	predchá-
dzalo	 stretnutie	 v	 spoločenskej	
miestnosti	s	výzdobou	už	vianočnou,	
s	programom	detı,́	ktoré	nás	priblıž́ili		
k	Vianociam	spevom,	hudbou,	pohy-
bom,	hovoreným	 slovom,	umocnené	
zapálenými	 sviecami,	 primeraným	
oblečenı́m. 	 To	 všetko	 navodilo	
atmosféru,	 akou	 dýchajú	 už	 blıž́iace	
sa	 Vianoce.	 Náležite	 sme	 to	 všetci		
precıt́ili.	 A	 poďakovanie	 za	 to	 patrı	́
žiakom	a	ich	pedagógom.

Kapustnica	nás	 čakala	v	 jedálni,	 tiež	
slávnostne	 prestreté	 stoly	 s	 aktuál-
nou	výzdobou,	dobrotami	pred	aj	po	
kapustnici,	 po	 slávnostnom	prıṕitku	
aj	s	vinšom	pána	Mareka	Marcineka.		

Pri kapustnici Pri kapustnici Pri kapustnici 
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EŠTE K ROKU 2018EŠTE K ROKU 2018EŠTE K ROKU 2018EŠTE K ROKU 2018EŠTE K ROKU 2018EŠTE K ROKU 2018
Koncom	minulého	roku	sa	udiali	dôle-
žité	 podujatia,	 ktoré	 si	 zaslúžia	
spomenúť,	no	v	potrebnom	časovom	
limite	sa	už	do	tlače	nedostali.	Aj	iné	
zariadenia	v	meste	sa	snažili	ukrojiť										
z	 posledných	 dnı́	 roka	 pre	 seba,														
pre	 svojich	a	neostať	nič	 dlžný	 tým,	
ktorým	sú	určené.

Dôchodcovia	z	JD	sa	stretli	na	našom	
Katarı́nskom	 posedenı́,	 ktorému	
tento	 krát	 patrı́	 viackrát	 –	 naj...:	
počtom	prıt́omných,	 účasťou	takmer	
všetkých	pozvaných,	našich	stálych	aj	
nových	 členov,	prıt́omnosťou	pozva-
ných	 hostı,́	 zástupcov	 nášho	 mesta,	
predsedov	KO	JDS	a	OO	JDS,	riaditeľov	
škôl,	našich	lekárov,	zástupcov	iných	
organizáciı	́a	zariadenı,́	ale	aj	členov	z	
iných	ZO	 JD.	Naša	celoročná	 činnosť	
prebieha	 v	 spolupráci	 so	 všetkými	
spomenutými,	 vždy	 s	pochopenıḿ	 a	
ústretovo.

Tomu	zodpovedal	aj	program	bohatý	

na	potešenie	pri	speve	dievčat	zo	ZUS� ,	
ale	aj	pri	pozdravoch,	slovách	a	uzna-
niach	 z	 vystúpenı	́ prıt́omných	 hostı.́		
V	dobrej	a	uvoľnenej	nálade	pokračo-
valo	 naše	 stretnutie	 pri	 ďalšom	
programe	vážnejšom,	pri	blahoželanı	́
jubilantom,	ale	aj	pri	speve	s	harmo-
nikou	Ondreja	Majera.	Naše	poďako-
vanie	patrı	́všetkým	zúčastneným,	ale	
aj	tým,	ktorı	́prispeli	k	zorganizovaniu	
tohto	náročného	stretnutia.

Samozrejme	že	na	posedeniach	tohto	
druhu	nechýbala	aj	tombola.	Tentoraz	
do	 nej	 cenami	 prispeli	 aj	 sponzori,	
ktorým	 srdečne	 ďakujeme:	 Mesto	
Giraltovce,	 p.	 Darina	 Miťaľová	 –	
kadernı́ctvo,	 p.	 Lenka	 Havrilová	 -	
kadernıćtvo,	Pedikúra	-	p.	Inga	Sukov-
ská,	p.	Ľubomıŕ	Krupa,	Kvetinárstvo	-	
p.	 Ivetka	 Sukovská,	 Zdravotnı́cke	
potreby	 MIMIMAR,	 Agroslužby	 –											
p.	Pavol	Paľa	a	Branislav	Baran.	

	Margita	Gazdičová

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-
nosti	budia	dojem,	že	svoj	materin-
ský	 jazyk	 skutočne	 ovládajú.	 No...	

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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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.

16/03/2016	Na	Slovensku	po	hoten-
tótsky?

Sneženie	 komplikovalo	 dopravu	 v	
Prešovskom	kraji

Vo	 vyššı́ch	 polohách	 sa	 na	 cestách	
udržujovala	kašovitá	vrstva	snehu,	no	
v	nižných	polohách	sa	všetko	topı	́na	
cestu,	keďže	tá	je	ešte	teplá,	má	mıńu-
sové	teploty.

30/03/2016	 Keby	 si	 ju	 poviacila,	
nestalo	by	sa	to?

Jedenásť	 detı	́ z	 Lunika	 IX	 prepadlo	
dôchodkyňu.

Chcela	len	počuť	modlitbu	v	rómčine.

Pomálila	si	zastávku.

13/05/2016		Žeby	kúpili	nové	ihly?

Basketbalisti	sa	plánujú	posilniť.	

Ešte	je	sezóna	u	mládežnıḱov,	kde	je	s	
prácou	trénerov	a	funkcionárov	veľká	
spokojnosť.	Tam	nechceme	niť	meniť.

29/06/2016			A	čo	ten	náš	Rudko?

Schuster	 včera	 hostil	 v	 Košiciach	
sestru	 mili árdara	 Abramoviča .	
Zachraňuje	košický	futbal?

Roman	Abramovič	 patrı	́ k	 najbohat-
šıḿ	 Rudom,	 jeho	 majetok	 odhadujú	
na	17	miliárd	dolárov.

16/08/2016		Po	skončení	je	náladička	
najlepšia!

Novovešťania	to	roztočili	na	podujatı	́
My	sme	východ.

„Bolo	to	super,	oplatilo	sa	prıśť.	Pekné	
počasie,	 dobrá	 zábava	 a	 ešte	 lepšia	
nálada,“	 povedala	 Ľubomı́ra	 Kaľav-
ská,	 ktorá	 prišla	 s	 celou	 rodinou	 po	
skončenı.́

Dumb	Laws
(O	nezmyselnom	zákonodarste)

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	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

21

Florida	

Automobil	bez	vodiča	smie	ıśť	maxi-
málnou	 rýchlosťou	 96	 km/h	 (60	
mı́ľ/h).	 Pre	 slobodné	 dievčatá	 je	 v	
nedeľu	zakázané	skákanie	padákom.	
Tiež	 sú	 zakázané	 spievanie	 v	 plav-
kách,	jazda	na	neoznačenom	skatebo-
arde,	 dokonca	 aj	 sprchovanie	 bez	
odevu.	(Asi	tam	nemajú	teplú	vodu!)	

V	Miami	je	zakázaná	 jazda	po	meste	
na	bicykli,	ktorý	nie	je	vybavený	zvon-
čekom	či	klaksónom,	zároveň	je	však	
zakázan é 	 pou ž ı́vať 	 akékoľvek	
zvukové	výstražné	znamenie	namon-
tované	na	bicykli.	(Senátori	asi	čítali	
Hlavu	XXII...)	

Alabama

Prıśne	zakazuje	vedenia	motorového	
vozidla	 so	 zaviazanými	 očami.	 Po	
vozovke	sa	tiež	nesmiete	pohybovať	v	
motorovom	člne.	(Ak	to	niekto	poruší,	
na	čom	ho	potom	chytajú	policajti?)

Illinois

V	Chicagu	stále	platı	́zákaz	obedovať	v	
horiacom	dome.

Iowa

Zákon	 tu	 neumožňuje	 jednorukému	
klaviristovi	 zobrať	 za	 svoj	 výkon	

honorár.	 A	 v	 meste	 Fort	 Madison		
musia	hasiči	najmenej	15	minút	pred	
výjazdom	k	požiaru	nacvičovať	hase-
nie.	(Tam	požiarnika	robiť	nechcem.)

Missouri

St.	 Luis	 má	 bizarný	 zákon	 spojený											
s	požiarmi.	Hasiči	podľa	neho	nesmú	
zachraňovať	z	horiaceho	domu	ženy	
bez	šiat	alebo	len	v	pyžame	či	župane.		
(Tam	 teda	 požiarnika	 robiť	 nechcem	
už	vôbec.)

Kalifornia

V	 Los	 Angeles	 potrebujete	 kladenie	
obyčajnej	 pasce	 na	 myši	 poľovnıćky	
lıśtok.	Zaujıḿavý	 je	 tiež	zákon	zaka-
zujúci	 kúpať	 naraz	 dve	 malé	 deti									
v	jednej	vaničke.	

Ohio

V	 štáte	platı	́prıśny	zákaz	opiť	rybu.		
(Aj	 tak	 by	 to	 bolo	 zbytočné	mrhanie	
materiálom.)

Idaho	

Celoplošne	 platı	́ zákaz	 rybolovu,	 ak	
pri	ňom	sedıt́ e	na	chrbte	žirafy.		

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

Laws	 majú	USA,	 preslávené	 svojimi	
šialenými	 zákonmi.	 Arne	 Schinkel,	
šéfredaktor	 nemeckého	 portálu	 pre	
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.	

			Dnes	lustrujeme	legislatívne	úlety	v	USA
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s	 jóbovkou,	 že	 na	 Vianoce	 prıd́e	 jej	
matka	a	ostane	až	do	Troch	kráľov.	To	
už	Santa	zuby	uvoľnil.	Nechal	všetko	
ležať	a	vybral	sa	na	poldeci.
V	 bare	 panovala	 štedrovečerná	
nálada	 -	 pokoj	 a	 ticho.	 Maródujúci	
elfovia	 ho	 totiž	 totálne	 vyplienili.	
Rezignovaný	si	objednal	aspoň	kávu.	
Za	chrbtom	sa	ozval	výkrik:	"Ahóóój,	
Santa.	 Veselé	 Vianoce!"	 S� ok.	 S� álka	
vypadla	 z	 ruky	 a	 káva	 skončila	 na	
novučičkom,	 prvýkrát	 oblečenom	
kostýme.	
Do	neprıč́etnosti	rozzúrený	Santa	sa	
otočı.́	Za	nıḿ	stojı	́krásny,	nežný	anje-
lik	a	s	nevinným	úsmevom	a	slovami	-	
Vianoce	 ti	 tohto	 roku	dávajú	 zabrať.	
Rozhodol	 som	 sa	 ti	 dodať	 trochu	
vianočného	 ducha!	 -	 mu	 podáva	 asi	
trojmetrovú	jedličku.	A	dodáva:	Len	si	
ju	musıš́	ozdobiť.
Na	 pamiatku	 toho,	 čo	 nasledovalo	
potom,	 dodnes	 na	 vrcholec	 vianoč-
ného	stromčeka	napichujeme	malého	
anjelika.

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

Kedysi,	 tak	dávno,	 že	 si	 to	 ani	 sama	
história	nepamätá,	sa	Santa	Claus	vo	
svojom	paláci	pripravoval	na	najdôle-
žitejšiu	misiu	v	roku.	Vianoce	už	boli	
predo	dvermi.
V	 tom	 roku	 však	 ako	 keby	 všetko	
prirodzené	 aj	 nadprirodzené	 bolo	
proti	 nemu.	 Dve	 sobie	 samice	 boli	
kotné,	 preto	 dvaja	 samci	 radšej	
preskočili	plot	a	ušli.	Elfovia	z	továrne	
na	hračky	z	90	%	boli	na	péenke,	takže	
prı́prava	 darčekov	 do	 Vianoc	 bola	
nereálna,	až	nadelfská	úloha.	
Santa	teda	zobral,	čo	bolo	k	dispozıć ii	
a	 začal	nakladať	sane	sám.	Po	 troch	
minútach	 mu	 ruplo	 v 	 krı́ žoch.	
Rozhodnutý	 bojovať	 až	 do	 konca	
napriek	neznesiteľnej	bolesti	pokra-
čoval	v	práci.	Po	ďalšıćh	troch	minú-
tach	to	ruplo	opäť.	Tentoraz	v	saniach	
-	odišla	pravá	sanica,	sane	sa	prevrá-
tili	a	krvopotne	naložené	darčeky	sa	
ocitli	opäť	na	zemi.	
To	už	Santa	zúril.	Treba	mu	pripočıt́ať	
k	dobru,	že	zaťal	zuby	a	nevyjadroval	
sa	hulvátsky.	Teda	aspoň	nie	nahlas.	
Do	 toho	 však	 došla	 pani	 Clausová										

Pravda	o	vianočnom	stromčeku
Ako	vzniká	tradícia

Ako	sa	zvýšia	dôchodky	

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

Dôchodky	 sa	 v	 roku	 2019	 zvýšia											
o	 2,6	 %	 mesačnej	 sumy	 dôchodku,	
najmenej	však	o	pevnú	sumu	určenú	
ako	2	%	z	priemernej	mesačnej	sumy	
prıślušného	druhu	dôchodku	vykáza-
nej	 Sociálnou	poisťovňou	k	30.	 júnu	

2018.	O	 zvýšenie	 dôchodku	netreba	
ž iadať, 	 poberatelia	 dôchodkov	
dostanú	 pı́somné	 rozhodnutie.	
Dôchodky	vo	vyššej	sume	budú	prvý	
raz	vyplatené	vo	výplatnom	termıńe	
za	mesiac	január	2019	aj	s	doplatkom	
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zvýšenia	od	1.	 januára	2019	do	dňa	
predchádzajúceho	 výplatnému	

termıńu	v	januári	2019.	

Od	 1.	 januára	 2019	 nadobúda	 účin-
nosť	právna	 úprava,	ktorou	 sa	menı	́
spôsob	 určovania	 dôchodkového	
veku.	Nová	právna	 úprava	stanovuje	
dôchodkový	 vek	 v	 rokoch	 a	 mesia-
coch	a	vzťahuje	sa	na	poistencov	naro-
dených	 po	 31.	 decembri	 1956.	
Dôchodkový	vek	podľa	novej	právnej	
úpravy	 tak	 ako	 prvı́ 	 dosiahnu	
poistenci	narodenı	́v	roku	1957,	a	to	
dovŕšenıḿ	62	rokov	a	šiestich	kalen-
dárnych	 mesiacov. 	 Predl� ž enie	

dôchodkového	 veku	 sa	 naďalej	
nevzťahuje	 na	 poistencov,	 ktorým	
súčasná	 právna	 úprava	 umožnila	
zachovať	 znı́žený	 dôchodkový	 vek	
(poistenci,	 ktorı	́ pracovali	 potrebný	
počet	rokov	v	zamestnanı	́zaradenom	
do	I.	pracovnej	kategórie,	I.	a/alebo	II.	
kategórii	 funkciı,́	 a	 ženy	 v	 závislosti	
od	počtu	vychovaných	detı)́.	Znıž́ený	
dôchodkový	vek	zostáva	zachovaný	aj	
podľa	novej	právnej	úpravy.	

Garantované	pevné	sumy	zvýšenia	dôchodkov	od	1.	januára	2019
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 Dôchodkový	vek	poistencov	narodených	v	roku	1957	
bude	62	rokov	a	6	mesiacov
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Sociálna	poisťovňa	stanovila	dôchod-
kovú	 hodnotu	 platnú	 od	 1.	 januára	
2019	do	31.	decembra	2019,	ktorá	je	
12,6657	eur.	Dôchodková	hodnota	je	
jednou	zo	základných	veličıń	na	výpo-
čet	dôchodkovej	dávky	v	danom	roku.	
Na	 výpočet	 dôchodkovej	 dávky	 sa	
pou ž i je 	 aktu á lna 	 d ôchodková	
hodnota	platná	v	kalendárnom	roku,	
v	ktorom	vznikol	nárok	na	jej	výplatu.	

	Dôchodková	hodnota	na	rok	2019	je	12,6657	eur
Ak	teda	nárok	na	dôchodkovú	dávku	
vznikne	 v	 roku	 2019,	 použije	 sa	
dôchodková	 hodnota	 12,6657	 eur.	
Dôchodková	 hodnota	 na	 rok	 2019	
bola	 určená	 ako	 súčin	 dôchodkovej	
hodnoty	v	roku	2018	a	hodnoty,	ktorá	
zodpovedá	podielu	priemernej	mzdy	
v	hospodárstve	SR	za	3.	štvrťrok	2018	
a	priemernej	mzdy	v	hospodárstve	SR	
za	3.	štvrťrok	2017.

Sociálna	 poisťovňa	 stanovila	 refe-
renčnú	 sumu	 na	 rok	 2019,	 ktorá	 je	
444,10	 eur.	 Referenčná	 suma	 je	
hodnota	 priemerného	 mesačného	
starobného	 dôchodku	 vyplácaného	
zo	Sociálnej	poisťovne	(I.	dôchodkový	
pilier).	 Tá	 je	 podmienkou	 výplaty	
starobného	dôchodku	zo	starobného	
sporenia	 (II.	 pilier)	 programovým	
výberom.	Podmienky	výplaty	starob-
ného	 dôchodku	 zo	 starobného	
dôchodkového	 sporenia	 (II.	 dôchod-
kový	 pilier)	 formou	 programového	
výberu	sa	upravili	novelou	zákona	(č.	
43/2004	Z.	z.	o	starobnom	dôchodko-
vom	 sporenı)́	 od	 1.	 februára	 2018.	
Programový	 výber	 sa	 uskutočňuje	
formou	 dohody,	 v	 ktorej	 si	 sporiteľ	
určı	́mesačnú	sumu	dôchodku,	dobu	

vyplácania	 alebo	 aj	 jednorazový	
výber	celej	nasporenej	sumy	prıśpev-
kov.	Jedinou	podmienkou	programo-
vého	 výberu	 je	 skutočnosť,	 že	 súčet	
súm	 dôchodkových	 dávok,	 ktoré	 sú	
vyplácané	sporiteľovi,	napr.	starobný	
dôchodok	z	I.	piliera,	invalidný	dôcho-
dok,	pozostalostný	dôchodok	vrátane	
výsluhového	 dôchodku,	 či	 obdob-
ného	dôchodku	vyplácaného	z	cudzi-
ny,	bude	vyššı	́ako	referenčná	suma.

Referenčná	suma	platná	na	rok	2019	je	444,10	eur

Sociálna	 poisťovňa	 zvýši	 od	 januára	
2019	 prıśpevok	 vdovám	 a	 vdovcom	
po	 účastnı́koch	 národného	 boja	 za	
oslobodenie	 z	 20	 eur	 na	 35	 eur	
mesačne.	 Keďže	 prıśpevok	 je	 súčas-
ťou	vyplácaného	dôchodku,	Sociálna	

poisťovňa	 tejto	 skupine	 poberateľov	
vyplatı́	 dôchodok	 od	 výplatného	
termıńu	 v	 januári	 2019	 vo	 zvýšenej	
sume.	Vyplýva	to	zo	zákona	o	posky-
tovanı	́prıśpevku	 účastnıḱom	národ-
ného	boja	za	oslobodenie	a	vdovám	a	

Zvýši	sa	príspevok	vdovám	a	vdovcom	
po	účastníkoch	národného	boja	za	oslobodenie
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Od	1.	 januára	2019	sa	zvyšuje	mini-
málny	 aj	 maximálny	 vymeriavacı	́
základ.	Nový	minimálny	vymeriavacı	́
základ	je	477,00	eur.	Suma	poistného	
vypočıt́aná	z	 tohto	nového	minimál-
neho	 vymeriavacieho	 základu	 pre	
povinne	poistenú	samostatne	zárob-
kovo	 činnú	 osobu	 (SZC�O)	 je	 158,11	
eura.	 Nový	 maximálny	 vymeriavacı	́
základ	 je	 6	 678,00	 eur.	 Suma	 poist-
ného	 vypočıt́aná	 z	 tohto	 vymeriava-
cieho	 základu	 pre	 povinne	 poistenú	
SZC�O	je	2	213,75	eura.	Minimálny	aj	
maximálny	 vymeriavacı́	 základ	 sa	
vzťahuje	na	obdobie	od	januára	2019.	
Sociálna	poisťovňa	tieto	zmeny	ozna-
muje	živnostnıḱom	a	ostatným	SZC�O	
listom.	Oznámenie	dostanú	v	januári	
2019.	Poistné	z	týchto	nových	vyme-
riavacı́ch	 základov	 za	 január	 2019	
zaplatia	do	8.	februára	2019	tie	SZC�O,	
ktoré	 do	 31.	 decembra	 2018	 platili	
poistné	 z	 minimálneho	 vymeriava-
cieho	platného	do	31.	decembra	2018	

(456,00	 eur)	 alebo	 zo	 skutočne	
dosiahnutého 	 vymeriavacieho	
základu	 v	 rozpätı	́ od	 456,01	 eur	 do	
476,99	 eur. 	 Tie	 SZC� O, 	 ktorých	
skutočne	 dosiahnutý	 vymeriavacı	́
základ	 je	 určený	 v	 rozpätı	́ od	maxi-
málneho	 vymeriavacieho	 základu	
platného	 do	 31.	 decembra	 2018															
(6	384,00	eur)	do	výšky	nového	maxi-
málneho	 vymeriavacieho	 základu											
6 	 678 , 00 	 eu r, 	 p l a t i a 	 po i s tn é																	
zo	 skutočne	 dosiahnutého	 vymeria-
vacieho	 základu	 v	uvedenom	 rozpä-
tı.́Platı	́to	aj	pre	dobrovoľne	poistenú	
osobu,	 ktorá	 si	 určila	 minimálny	
vymeriavacı́	 základ	 platný	 do	 31.	
decembra	2018	alebo	si	vymeriavacı	́
základ	určila	v	rozpätı	́súm	od	456,01	
do	476,99	eur,	t.	j.	od	1.	januára	2019	
platı	́ poistné	 z	nového	minimálneho	
vymeriavacieho	 základu	 477,00	 eur.	
SZC�O	a	DPO	by	mali	myslieť	na	zmenu	
t rva l é ho 	 p l a tobn ého 	 pr ı́ kazu																		
vo	svojom	peňažnom	ústave.	

vdovcom	po	týchto	osobách.	Sociálna	
poisťovňa	 o	 zvýšenı́ 	 prı́spevku	
rozhodne	z	 úradnej	povinnosti,	 teda		
o	jeho	zvýšenie	nie	je	potrebné	žiadať	

osobitnou	 žiadosťou.	 Oprávneným	
osobám	 pritom	 zašle	 do	 31.	 marca	
2019	 a j 	 p ı́ somné 	 rozhodnutie																			
o	zvýšenı	́prıśpevku.	

Zmení	sa	minimálny	a	maximálny	vymeriavací	základ
na	platenie	poistného	

Vyššie	budú	nemocenské	dávky	–	nemocenské,	
materské,	ošetrovné	

V	 roku	 2019	 sa	 zmenı́	 maximálna	
výška	 nemocenských	 dávok.	 Maxi-
málny	 denný	 vymeriavacı	́ základ,	 z	
ktorého	 sa	 vypočı́tajú	 nemocenské	
dávky	 (nemocenské , 	 materské ,	

ošetrovné),	 stúpne	 zo	 súčasných	
59,9672	eura	na	62,7288	eura.	Ak	sa	
poistenec	 stane	 dočasne	 prácene-
schopným	 v	 roku	 2019,	 maximálna	
výška	 jeho	 nemocenského	 na	 deň	
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bude	34,50084	eura.	Pri	30-dňovom	
kalendárnom	 mesiaci	 tak	 Sociálna	
poisťovňa	vyplatı	́poistencom	nemo-
censké	maximálne	vo	výške	1	035,10	
eura	 a	 pri	 31-dňovom	kalendárnom	
mesiaci	to	bude	1	069,60	eura.Maxi-
málne	 denné	 materské	 v	 budúcom	
roku	dosiahne	hodnotu	47,0466	eura.	
Znamená	to,	 že	materské	bude	Soci-
álna	 poisťovňa	 vyplácať	 maximálne	

vo	výške	1	411,40	eura	mesačne	(pri	
30-dňovom	mesiaci)	 alebo	 vo	 výške										
1	 458,50	 eura	 mesačne	 (pri	 31-
dňovom	 mesiaci).Maximálne	 denné	
ošetrovné	 v	 roku	 2019	 dosiahne	
hodnotu	 34,50084	 eura.	 Ošetrovné	
bude	 Sociálna	 poisťovňa	 vyplácať	
maximálne	vo	výške	345,10	eura	 za	
10	kalendárnych	dnı.́

	Materské	pri	tzv.	reťazovom	pôrode	už	nebude	nižšie
ako	po	prvom	pôrode	matky

Výška	dávky	materské	nebude	pri	tzv.	
reťazovom	 pôrode	 od	 roku	 2019	
nižšia	 ako	 pri	 predchádzajúcich	
materských	 poskytovaných	 z	 toho	
istého	 nemocenského	 poistenia	
matky.	 Vyplýva	 to	 z	 novely	 zákona												
o	 sociálnom	 poistenı́,	 ktorá	 o.	 i.																	
v	prospech	poistencov	upravuje	výpo-
čet	materského	v	prıṕade,	 ak	matka	
počas	 rodičovskej	 dovolenky	 porodı	́
ďalšie	 dieťa/deti.Súčasne	 sa	 nega-
tıv́ne	na	výške	dávky	neodrazı	́ani	to,	
ak	bola	žena	v	rozhodujúcom	obdobı	́
pri	 reťazovom	 pôrode	 aj	 dočasne	

práceneschopná.	 Doteraz	 sa	 jej														
v	 takejto	 situácii	 výška	dávky	 rátala											
z	 minimálneho	 vymeriavacieho	
základu,	 po	 novom	 sa	 po	 ďalšom	
pôrode	 určı	́ z	 tzv.	 predpokladaného	
prıj́mu.	Znamená	to,	že	výpočet	dávky	
materské	bude	pre	matku	po	novom	
výhodnejšı.́Tým	 mamičkám,	 ktorým	
bol	 priznaný	 nárok	 na	 materské															
v	 roku	 2018	 a	 tento	 nárok	 bude	
prechádzať	aj	do	roka	2019,	Sociálna	
poisťovňa	pri	tzv.	reťazovom	pôrode	
prepočıt́a	dávku	materské	automatic-
ky,	bez	žiadosti.

S	 účinnosťou	 od	 1.	 januára	 2019	
novela	 zákona	 o	 sociálnom	 poistenı	́
umožňuje	 aj	 tzv.	 súbežné	 poberanie	
materského	matkou	aj	otcom	v	rovna-

kom	 obdobı́.	 Podmienkou	 bude,	 že	
každý	 z	 rodičov	 bude	 poskytovať	
starostlivosť	inému	dieťaťu.

	Matka	i	otec	budú	môcť	poberať	materské	súbežne

Od	1.	januára	2019	sa	úrazová	renta	a	
pozostalostná	 úrazová	 renta	 zvýšia												
o	2,6	%.	Rovnako	o	2,6	%	vzrastú	aj	
úrazové	dávky	–	jednorazové	odškod-
nenie,	 náhrada	 nákladov	 spojených										

s	liečenıḿ	a	náhrada	nákladov	spoje-
ných	s	pohrebom,	ktoré	sú	zo	zákona	
obmedzené	 maximálnou	 sumou	
(ktorá	 sa	 tiež	 každý	 rok	 valorizuje).	
Maximálna	 výška	 jednorazového	

Úrazové	dávky	sa	zvýšia	o	2,6	percenta
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o d š ko d n e n i a 	 m a n ž e l a 	 a l e b o	
manželky	 tak	 v	 roku	 2019	 bude											
55	992,30	eura	a	rovnako	maximálna	
výška	 úhrnu	 súm	 jednorazového	
odškodnenia	nezaopatrených	detı	́sa	
v	 roku	 2019	 zvyšuje	 na	 55	 992,30	
eura.	 Maximálna	 výška	 náhrady	
nákladov	spojených	s	liečenıḿ	v	roku	
2019	 bude	 predstavovať	 27	 996,40	

eura.	 Maximálna	 suma	 náhrady	
nákladov	 spojených	 s	 pohrebom									
v	roku	2019	bude	vo	výške	2	800,30	
eura.	 Na	 hodnotu	 2	 800,30	 eura	
vzrastie	 aj	 maximálna	 výška	 úhrnu	
náhrad	výdavkov	spojených	s	pohre-
bom	pre	všetky	fyzické	osoby	a	neza-
opatrené	deti.

Sadzba	 povinných	 prı́spevkov	 na	
starobné	 dôchodkové	 sporenie												
(II.	 pilier)	 sa	 od	 roku	 2019	 zvýši													
na	4,75	%	z	vymeriavacieho	základu.	
Sadzba	 sa	 každoročne	 zvyšuje													
o	 0,25	%	 a	 bude	 stúpať	 až	 do	 roku	
2024,	kedy	dosiahne	6	%	z	vymeria-

vacieho	základu.	Poistencom,	ktorı	́sú	
sporiteľmi	v	II.	pilieri	sa	výška	odvo-
dov	do	I.	piliera	bude	v	danom	obdobı	́
adekvátne	 znižovať	 tak,	 aby	 odvody	
do	I.	a	II.	piliera	vždy	v	súčte	dosaho-
vali	18	%.

	Príspevky	na	starobné	dôchodkové	sporenie	(II.	pilier)	
sa	zvýšia	na	4,75	%

Hranica	príjmu	pri	odvodovej	úľave	sa	zvýši	na	639,18	eur

Jednou	z	podmienok	odvodovej	úľavy	
pre	ľudı,́	ktorı	́sa	po	dlhodobej	neza-
mestnanosti	 zamestnajú	 v	 pracov-
nom	 alebo	 štátnozamestnaneckom	
pomere,	je	dodržanie	hraničnej	výšky	
prı́jmu.	 V	 roku	 2019	 táto	 hranica	
prıj́mu	vzrastie	na	639,18	eur.	V	roku	
2018	bola	611,04	eur.Hraničná	suma	
sa	 nemenı	́ počas	 celého	 obdobia	 jej	
uplat ňovania . 	 To	 znamená , 	 že	
hraničná	 suma	pri	pracovných	vzťa-

hoch	 vzniknutých	 v	 roku	 2018	 a	
pokračujúcich	 v	 roku	 2019	 ostáva	
611,04	 eur.	 Hraničná	 suma	 639,18	
eur	určená	pre	rok	2019	bude	platiť	
pre	 tie	 pracovné	 pomery,	 ktoré	
vzniknú	 v	 roku	 2019.Maximálna	
výška	 dosiahnutého	 prı́ jmu	 pre	
zamestnanca	 s	 odvodovou	 úľavou	
platı́	 aj	 pri	 skrátenom	 pracovnom	
čase.

Maximálne	dávky	v	nezamestnanosti	a	garančného	poistenia
sa	zmenia	až	k	1.	júlu	2019

Sociálna	poisťovňa	upozorňuje,	že	na	
rozdiel	 od	 iných	 dávok,	 ktoré	 sa	
menia	k	1.	januáru,	maximálna	výška	
dávky	 v	 nezamestnanosti	 sa	 menı	́
vždy	 k	 1.	 júlu	 kalendárneho	 roka.	

Najbližšie	 sa	 teda	 zmenı́	 k	 1.	 júlu	
2019.	Od	1.	júla	2018	do	30.	júna	2019	
je	maximálna	 suma	mesačnej	 dávky					
v	 nezamestnanosti	 v	 mesiaci,	 ktorý	
má	31	dnı	́–	972,30	eur	a	v	mesiaci,	
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ktorý	má	30	dnı	́–	941	eur.	Podobne	je	
to	s	termıńmi	aj	pri	dávke	garančného	
poistenia.	 Maximálna	 výška	 tejto	
dávky	závisı	́od	dňa	vzniku	platobnej	
neschopnosti	 zamestnávateľa	 a	 toto	
maximum	 sa	 menı́	 vždy	 k	 1.	 júlu	

kalendárneho	 roka. 	 Pri 	 vzniku	
platobnej	neschopnosti	zamestnáva-
teľa	v	obdobı	́od	1.	 júla	2018	do	30.	
júna	2019	je	maximálna	výška	dávky	
garančného	poistenia	2	862	eur.

Zdroj:	www.socpoist.sk

V á ž e n ı	́
starostovia,	
p r i m á t o r i ,	
predsedovia	
organizácii ,	
na	 zasadnutı	́
P S K 	 s m e	
s c h v á l i l i	

výzvu	na	dotácie	na	rok	2019.	

Na	 šport,	 kultúru	 a	 sociálnu	 oblasť	
rozdelı	́ Prešovský	 samosprávny	kraj	
dohromady	 jeden	milión	 eur.	 Z� iada-
telia	 sa	 môžu	 uchádzať	 o	 finančné	
prostriedky	v	dvoch	výzvach.

Prešovský	 samosprávny	 kraj	 (PSK)	
vypı́sal 	 výzvy	 na	 predkladanie	
žiadostı	́o	poskytnutie	dotácie	pre	rok	
2019.	Podporiť	chce	projekty	v	rámci	
troch	 programov	 –	 šport,	 kultúra	 a	
sociálne	služby.	Krajský	parlament	na	
tento	 účel	 vyčlenil	 celkovo	 jeden	
milión	eur.	Zástupcovia	obcı	́a	miest									
v	Prešovskom	kraji,	cirkvi,	neziskové	
organizácie,	 občianske	 združenia,	
podnikatelia	 či	 právnické	 a	 fyzické	
osoby	 môžu	 požiadať	 o	 dotáciu	 v	
rámci	Výzvy	Prešovského	samospráv-
neho	kraja	alebo	Výzvy	predsedu	PSK.

„Pre	rok	2019	bola	schválená	celková	
výška	finančných	prostriedkov	jeden	

milión	 eur	 určených	 pre	 Výzvu	
Prešovského	 samosprávneho	 kraja.	
Rozdelená	je	na	Výzvu	zastupiteľstva	
PSK	(899-tisıć 	eur)	a	Výzvu	predsedu	
PSK	 (101-tisıć 	 eur),“	 uviedla	 vedúca	
odboru	financiı	́PSK	Dagmar	Olekšá-
ková.

Cieľom	programu	S�port	 je	 rozšıŕiť	 a	
skvalitniť	 športovú	 činnosť	 zlep-
šenıḿ	technického	stavu	a	vybavenia	
športových	 ihrı́sk.	 Z� iadatelia	 môžu	
financie	 použiť	 na	 výstavbu,	 rekon-
štrukciu,	 modernizáciu,	 opravu	 a	
údržbu	 športovı́sk	 a	 ich	 vybavenie	
hnuteľným	majetkom.	Zároveň	môžu	
prostriedky	 použiť	 na	 usporiadanie	
masových	 telovýchovných	 a	 športo-
vých	podujatı	́alebo	na	reprezentáciu	
športovca	na	podujatiach	európskeho	
a	svetového	formátu.

Uchádzači	v	programe	Kultúra	môžu	
financie	 použiť	 na	 výstavbu,	 rekon-
štrukciu,	 modernizáciu,	 stavebné	
úpravy,	 opravy	 a	 údržbu	 kultúrnych	
pamiatok,	pamätihodnostı	́obce	alebo	
mesta,	 sakrálnych	 objektov,	 kultúr-
nych	 domov	 či	 objektov,	 priestran-
stiev	na	konanie	kultúrnych	podujatı,́	
komunitných	centier	a	ich	vybavenie	
hnuteľným	 majetkom	 investičného	

Ján Vook – poslanec PSK informuje
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charakteru.	 Cieľom	 programu	 je	
z á rove ň 	 podpora 	 fes t iva lov 	 a	
prehliadok	umenia	všetkých	druhov,	
vrátane	tradičnej	kuchyne	viažucej	sa																
k	 regiónu,	 tvorivých	 dielnı́,	 výstav,	
sympóziı́	 a	 seminárov.	 Financie	 sú	
určené 	 a j 	 na 	 podporu	 edi čnej	
činnosti,	 teda	na	vydávanie	publiká-
ciı,́	prıṕadne	CD	nosičov.

Prioritou	župy	je	tiež	kvalitné	posky-
tovanie	 sociálnych	 služieb	 neverej-
nými	poskytovateľmi	na	územı	́kraja.	
Preto	sa	v	rámci	výzvy	Sociálne	služby	
môžu	 žiadatelia	 uchádzať	 o	dotácie,	
ktoré	 sú	 určené	 predovšetkým	 na	
rekonštrukciu, 	 modernizáciu	 a	
stavebné	 úpravy	 zariadenı́,	 vrátane	
ich	vybavenia	hnuteľným	majetkom.	
Program	je	zameraný	aj	na	opravu	a	
údržbu	zariadenı,́	nákup	materiálno-
technického	 vybavenia	 priestorov	
zariadenı,́	 nákup	 technických	 zaria-
denı	́a	pomôcok	na	zlepšenie	manipu-

l á c i e 	 s 	 f y z i c k ý m i 	 o s o b a m i																								
s	 obmedzenou	 schopnosťou	 pohybu		
u	neverejných	poskytovateľov	posky-
tujúcich	sociálne	služby.

Minimálna	výška	dotácie	 je	800	eur,	
maximálna	5	000	eur.	 Spolufinanco-
vanie	 projektu	 zostáva	 vo	 výške	 20	
percent	zo	schválenej	dotácie.	„Takže,	
ak	 niekto	 žiada	 väčšiu	 finančnú	
výpomoc	 a	 je	 mu	 schválená	 nižšia	
suma,	stačı,́	 že	doložı	́ svoje	 finančné	
prostriedky	k	tej	sume,	ktorá	mu	bola	
schválená,“	vysvetlila	vedúca	odboru	
financiı́	 PSK.	 Uchádzači	 o	 dotácie	
môžu	 predkladať	 žiadosti	 na	 Výzvu	
PSK	do	15.	februára	2019	a	na	Výzvu	
predsedu	PSK	do	31.	augusta	2019.

V	závere	vám	všetkým	želám	veľa	šťas-
tia,	veľa	radosti,	lásky	a	porozumenia	
v	roku,	do	ktorého	sme	silvestrovskou	
polnocou	 vstúpili	 -	 dúfam	 -	 tou	
správnou	nohou.	

Ján	Vook	

Nie	 je	 to	 hocaký	 film.	 Od	 uvedenia										
v	slovenských	kinách		si	zıśkava	veľké	
uznanie	 za	 spracovanie	 prı́behu	
legendárnej	britskej	kapely	Queen	a	
najmä	 osudu	 jej	 hlavného	 šoumena		
Freddieho	Mercuryho.	Od	jeho	smrti	
uplynulo	už	27	rokov	a	hraný	životo-
pis	po	takej	dlhej	dobe	pôsobı,́	vedľa	
súčasných	 násilnı́ckych	 hollywood-
skych	nezmyslov,	ako	zjavenie.

Vydarilo	sa	hneď	niekoľko	zásadných	

vecı	́ –	 kasting	 a	 konečné	 obsadenie	
Ramiho	Maleka	do	roly	Freddieho	sa	
ukázalo	 ako	 šťastná	 voľba.	 Pôvodne	
plánovaného	 Sachu	 Barona	 Cohena	
nechceli	 samotnı́	 členovia	 Queenu,	
ktorı́	 sú	 v	 záverečných	 titulkoch	
uvedenı́	 ako	 výkonnı́	 producenti	 a	
dohliadali	 na	 výrobu	 filmu	 osobne.	
Medzi	 kandidátmi	 na	 túto	 rolu	 bol	
dokonca	 aj	 „Harry	 Potter“	 Daniel	
Radcliff.	 Rami,	 s	 egyptskou	 DNA										

NÁŠ TIP NA NÁVŠTEVU KINA

réžia	Bryan	Singer
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v	krvi,	si	naštudoval	Freddieho	svoj-
ské	a	excentrické	vystupovanie	úplne	
precıźne	a	hoci	nemá	Mercuryho	oči,	
hrá	 to	 majstrovsky.	 A	 keď	 si	 založı	́
zrkadlové	okuliare	a	pristrihne	 fúzi-
ky,	začnete	normálne	pochybovať,	 či	
sa	vám	to	celé	nesnıv́a.

Aj	 pri	 postavách	 zvyšných	 členov	
kapely	a	Freddieho	expartnerky	Mary	
Austin	 	 to	 tvorcovia	 filmu	 vizuálne	
slušne	trafili.

Vydaril	 sa	aj	 zvuk,	ktorý	bol	nanovo	
zmixovaný	 v	 slávnych	 londýnskych	
Abbey	 Road	 Studios	 a	 pri	 koncert-
ných	scénach	s	vyššıḿi	decibelmi	to	v	
dobre	 ozvučenom	kine	doslova	 trhá	
srdce.

Režisér	 Bryan	 Singer	 sa	 pohral																
s	detailmi,	ktoré	vám	na	prvý		pohľad	
zrejme	 uniknú.	 Naprı́klad	 v	 scéne	
počas	koncertu	Live	Aid	vo	Wembley	
vidıḿe	na	obrovskom	pódiu	s	nasade-
nıḿ	„hrať“	dvojnıḱov,	ale	na	bočných	
projekciách	 je	 premietaný	 ten	 istý	
koncert,	 avšak	 s	 originálnym	 Quee-
nom.	 Perfektný	 fór	 a	 v	 tejto	 snıḿke	
vôbec	 nie	 ojedinelý.	 Schválne,	 či												
vo	 filme	 nájdete	 súčasného	 front-
mana	 Queenu	 Adama	 Lamberta.		
Autori	ho	do	Rapsódie	neuveri-
teľným	spôsobom		prepašovali.

Nájdu	sa	aj	chybičky	krásy,	ale	tie	
nachádzaj ú 	 predovšetk ým	
znalci	kapely.	Sú	tu	isté	nezrov-
nalosti	na	časovej	osi,	v	podstate	
len	 okrajové	 malichernosti,	
aspoň	v	porovnanı	́s	tým,	čo	vám	
tu	 tvorcovia	 	 vyše	 dvoch	 hodıń	
servıŕ ujú	a	chcú	povedať.

Tento	 film	 je	 vlastne	 životopisnou	
drámou	-	od	vzniku	kapely	cez	rýchly	
vzlet	na	hudobný	Olymp,	vymknutie	
sa	vlastného	ega	spod	kontroly	až	po	
náhle	precitnutie	a	pocit	desivej	samo-
ty,	ešte	k	tomu	so	smrteľným	vıŕusom	
v	 žilách.	 Celé	 toto	 "silné	 kafe"	 má	
fantastické	 vyvrcholenie	 vo	 forme	
bezprecedentne	nasnıḿaného	vystú-
penia	Queen	na	koncerte	proti	hlado-
moru	v	Etiópii	Live	Aid	v	londýnskom	
Wembley	v	júli	1985.	Spôsob,	akým	je	
t o t o 	 š t r n á s ťm in ú t ov é 	 f i n á l e	
vymyslené	 (tvorcovia	 si	pomáhali	 aj	
dronmi	a	novými	videotechnológiami	
použıv́anými	na	veľkých	futbalových	
štadiónoch),	 doslova	 vyráža	 dych	 a	
núti	 k	 slzám	 a	 ja	 si	 trúfam	 pasovať	
túto	 brilantnú	 filmovú	 nálož	 za	
vážneho	 kandidáta	 na	 Oscara	 a	 to	
hneď	vo	viacerých	kategóriách.

Ten,	 kto	 už	 Bohémsku	 Rapsódiu											
v	 kine	 navštı́vil,	 zrejme	 koketuje										
s	myšlienkou	na	repete.	Kto	ešte	nie,	
určite	by	mal,	 lebo	 je	 to	vážne	 jazda				
na	 	 horskej	 dráhe,	 ktorá	 rozhodne	
sto j ı́ 	 za 	 to . 	 Je j 	 ve l i čenstvu 	 sa																		
na	 sklonku	 života	 dostalo	 veľkej	 a	
zaslúženej	pocty.	

Vladislav	Kristiňák



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

31

Január	 je	 mesiac	 plánovania,	 pozor-
nej	starostlivosti	o	izbové	rastliny,	no	
aj	 prvých	 výsevov.	 Chýbajúce	 vita-
mı́ny	 do	 šalátov	 si	 môžete	 nechať	
vyklıč́iť	v	miske	na	okne	na	papiero-
vej	 vate.	 Rozprávkovou	 dekoráciou	
zimnej	záhrady	sú	zasnežené	koruny	
veľkých	 stromov.	 V	 zime	 vynikne	
krása	kôry	mladých	vetviev	aj	starých	
kmeňov.	 Strom	 býva	 symbolom	
svadby	alebo	narodenia	dieťaťa,	stará	
jabloň	 spomienkou	 na	 starého	 otca.	
Každá	 záhrada	 by	 mala	 mať	 svoj	
strom,	o	ktorý	sa	s	 láskou	stará	celá	
rodina.	

C�o	môžeme	robiť	v	zime?	Vonku,	ak	to	
počasie	 dovolı	́ a	 nemrzne,	 je	možné		
sadiť	stromy	a	kry,	v	prıṕade	potreby	
chrániť	 dreviny	 proti	 ohryzeniu.	
Môžeme	odoberať	 vrúble	na	 štiepe-
nie,	 presvetľovať	 dreviny,	 vyrúbať	
staré	 stromy,	 chrániť	 záhradu	 proti	
škodcom,	 starať	 sa	 o	 ďalšı́ch	 jej	
obyvateľov.	

Záhrada	 môže	 byť	 krásna	 a	 plná	
farieb	 i	 v	 januári.	 Aj	 keď	 opukané	
stromy	 a	 kry	 zhodili	 šaty,	 vynikne	
kresba	ich	vetiev.	

Menej	známe	poškodenia	jabĺk

Sadzovitosť	 jabl�k	 spôsobuje	 huba,	
ktorá	 napáda	 plody	 v	 prehustených	
korunách	 jablonı́ . 	 Samostatná	
ochrana	 sa	 proti	 ochoreniu	 nevyko-
náva.	 Prı́pravky	 aplikované	 proti	
chrastavitosti	 sú	 účinné	 aj	 proti	
sadzovitosti	 jabl�k.	 Pri	 ošetrovanı	́
plodı́n,	 ovocných	 stromov	 a	 krı́kov	
prı́pravkami	 na	 ich	 ochranu	 je	
potrebné	myslieť	aj	na	ochranu	včiel	
ako	 významných	 opeľovačov.	 Včela	
medonosná,	ako	aj	samotárske	druhy	
včiel	 a	 čmele	 výrazne	 prispievajú											
k	zvýšeniu	úrody.	Preto	pri	použıv́anı	́
hlavne	 insekticı́dnych	 prı́pravkov	
dodržuje	návod	na	použitie,	presné	a	
správne	 dávkovanie.	 Neaplikujte	
prı́pravky	 na	 kvitnúce	 rastliny	 ani	
buriny.	Ošetrujte	rastliny	len	v	bezle-
tovom	 čase	 včiel	 skoro	 ráno	 alebo	
neskoro	večer.	

Ľubomír	Krupa

Záhradkárske okienko 

NARODILI SA:

 Peter Varchola    Samuel Matta

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

ZPOZ
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75 rokov 

Oľga Buchtová

Anna Furmanová

Mária Osifová

70 rokov 

Karol Kristiňák

65 rokov

Ing. Ján Bubanec

Anna Krajňaková

60 rokov 

Anna Cidilová

Pavel Jacko

Terézia Jacková

Helena Šiváková

55 rokov

Mgr. Anna Čušková

Mgr. Daniela Roguľová

Ing. František Vaľko 

50 rokov

Stanislav Bakaľar

Mgr. Danka Balinová

Ján Hvišč

Jana Palianová

Dušan Pipčak

Monika Salová

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 JANUÁR oslávia:

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Mária Regeciová  1936   03.12.2018

Sandra Šaňová   1985   05.12.2018

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



ŠPORT

S�portová	hala	Igora	Nováka	v	našom	
meste	už	po	viac	ako	desiaty	raz	privı-́
tala	 v	 decembri	 minulého	 roka	
mladých	 futbalových	 športovcov.	 Tı	́
svoje	výkony	predviedli	na	opakova-
nom	memoriáli	venovanom	všetkým	
známemu	 Dr.	 Jurajovi	 Mackulinovi,	
ktorý	sa	počas	svojho	 života	aktıv́ne	
zapá jal 	 do	 diania 	 mesta	 a 	 tak	
spomienka	 naňho	 pretrváva	 vo		
viacerých	z	nás.	

Organizátorom	tohto	podujatia	je	pán	
Miroslav	Mackulıń	s	rodinou.	Prezra-
dil	nám,	že	hlavnou	myšlienkou	tohto	

podujatia	je	nielen	dobrý	futbal,	ale	ja	
prıĺežitosť	mladých	futbalistov	stret-
núť	svoje	vzory,	ligových	hráčov	a	čo-
to	 sa	 od	 nich	 naučiť.	 Tento	 ročnı́k	
svojou	prıt́omnosťou	podporili	hráči	
z	MFK	Michalovce,	MFK	Ružomberok,	
FK	 Senica,	 FK	 Podbrezová,	 Tatrana	
Prešov	a	rakúskeho	Wienerneustadu.	

Organizátor	vyslovil	aj	slová	poďako-
vania	všetkým,	ktorı	́prispeli	k	zdar-
nému	priebehu	turnaja	počnúc	hráč-
mi,	 trénermi,	 rozhodcami,	 zvukármi	
až	 po	usporiadateľov.	Vďaka	patrı	́ aj	
produktovým	 a	 mediálnym	 partne-

13. ročník memoriálu Dr. Juraja Mackulína
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Výsledky:

Zápas	o	III.	miesto:	ZS� 	Giraltovce	–	ZS� 	Kračúnovce	2	:	4	

Zápas	o	I.	miesto:	ZS� 	Lúčna	–	CFT	Vranov		0	:	3

Súťaže	zručnosti:

NAJ	koníčkar:	Adam	Labo,	CFT	Vranov

NAJ	prekážkar:	Stanislav	Oravec,		ZS� 	Kračúnovce

NAJ	presnejší	hráč:	Adam	Varechaj,	ZS� 	Lúčna

NAJ	strelec	turnaja:	Adam	Varechaj,		ZS� 	Lúčna

Cena	Fair	play:	Boris	Labčák,		SZS� 	Giraltovce

ALL	STARS:	Kristian	Karafa	 (CFT	Vranov),	 Jozef	Bandžák	 (ZS� 	 Kračúnovce),	
Tobias	Stanovčák	(ZS� 	Giraltovce),	Anna	Sophie	Hierzer	(CFT	Girls),	David	Tchu-
rik	(ZS� 	Giraltovce)

Text:	Michaela	Marcinová,	
foto:	archív	M.	Mackulína

rom,	 vedeniu	 mesta	 Giraltovce	 a	
najmä	 rodine	 Mackulinovcov,	 ktorá	
každoročne	 toto	 športové	 podujatie	

pripravuje.	 Ako	 to	 celé	 dopadlo,	 si	
môžete	pozrieť	vo	výsledkoch.	
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Mesto	 Giraltovce	 pokračuje	 v	
tradı́cii	 organizovania	 volejbalo-
vého	 turnaja	 rodıń	 už	 po	 12	 krát.	
Dňa	29.12.2018	sa	v	S� .	H.	I.	Nováka	v	
Giraltovciach	 zišli	 volejbalové	
rodiny,	 aby	 si	 zmerali	 sily	 v	 tomto	
krásnom	športe.

Turnaj	 odštartoval	 o	 8.00	 hod.	 a	
skončil	o	17.	00hod.,	keď	zástupca	
mesta	Ján	C�abala	zverejnil	výsledky	
turnaja	a	odovzdal	medaile	súťažia-
cim,	 ktoré	 venovalo	 mesto	 Giral-
tovce.	

Každé	 družstvo	 si	 odnieslo	 po	
jednom	vreci	 zemiakov	 od	Roľnıć-
ko-obchodnej	 spoločnosti	 D� urďoš,	
ktoré	zabezpečil	predseda	Miroslav	
Sabol.	Firma	ORMIX,	ktorú	prevádz-
kuje	Ondrej	Oravec	venovala	druž-
stvám	voňavé	pečivo	a	cukrovinky.	
Martin	 Mikula	 so	 svojou	 firmou	
Ovocie	 a	 zelenina	 rozdal	 pre	
majstrov	 a	 vicemajstrov	 plné	
debničky	ovocia.	Riaditeľ	ZS� 	v	Giral-
tovciach	 poskytol	 svoj	 ovocný	
produkt	trom	najlepšıḿ	družstvám.	
DSS	 každému	 družstvu	 pripravila	
výrobky	 svojich	 žiakov	 vo	 forme	
vo ňav ých 	 sv ie čok . 	 V inot éka	
Ladislav	 Juha	 podala	 súťažiacim	
svoje	 vı́na.	 Firma	 Elektro,	 ktorú	
prevádzkuje	 Rudo	 Ľunik	 rozdala	
súťažiacim	svetliace	batérie.	Turnaj	

pozdravil	 aj	 poslanec	prešovského	
kraja	Ján	Vook.

Na	 podujatı́	 sa	 zúčastnili	 tieto	
rodiny:	Mitaľová,	Dzurjuvová,	S� tefá-
niková,	Marcineková	a	Tomková.

Výsledky	zápasov:

Mitaľová	–	Dzurjuvová		2:0

S� tefanıḱová	–	Tomková		1:2

S� tefanıḱová	–	Marcineková		0:2

Marcineková	–	Mitaľová		1:2

Tomková	–	Mitaľová		1:2

Dzurjuvová	–	Tomková		0:2

Dzurjuvová	–	S� tefanıḱová		1:2

Mitaľová	–	S� tefanıḱová		2:0

Marcineková	–	Dzurjuvová		2:0

Tomková	–	Marcineková		0:2

Celkové	poradie:

1.	Mitaľová

2.	Marcineková

3.	Tomková

4.	S� tefanıḱová

5.	Dzurjuvová

Rodina	 Marcineková	 titul	 neobhá-
jila,	prerušila	im	to	rodina	Mitaľová.	
Kto	zvıť́azı	́na	budúce?

Stanislav	Tomko,	
organizátor	podujatia

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

TRADÍCIA POKRAČUJE
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