
’





SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

1

OBSAH

SPRAVODAJCA

mesta Giraltovce

Mesačník

Dátum vydania:

3/2019

31. ročník

vydávania periodickej tlače

Vydáva:

Mestský úrad Giraltovce,

Dukelská 75, 08701

Giraltovce,

IČO 00321982

Vedúci redakčnej rady:

 MVDr. Martin Končár

Vydáva sa na základe

povolenia:

OÚ č. 2/94 Bardejov

Za obsah jednotlivých

príspevkov

zodpovedá autor,

nie redakčná rada.

Foto obálka:

L. LUKÁČ

Grafika a tlač:

UNIPRESS, Dukelská 64

087 01 Giraltovce

Adresa redakcie:

Mestský úrad Giraltovce

tel./fax: 054/732 23 01,

732 24 47

Uzávierka:

24. 3. 2019

Náklad: 

270 ks, Cena 0,50 €

e-mail:

msugiraltovce@stonline.sk

ISSN 1335-6607

EV 3891/09

Milí čitatelia          2

Slávnostné otvorenie výrobnej haly...  3

Kvapka krvi          5

Rozprávkový karneval       7

Návšteva v pekárni       8 

AKTIVITY ZŠ v Giraltovciach    9

Lyžiarsky výcvik ZŠ v Giraltovciach 10

Medzinárodné stretnutie...    11 

Aj na kraji sa nám darilo    12

SSOŠ Giraltovce a tradície spolu...  13 

Je to v našich rukách     14  

Klienti denného stacionára...    15

Giraltovčanka Irena Vasilišinová... 17

Odišiel k nebeskému Otcovi    18

Ekumenická pobožnosť...    20

Odpad triedime nedostatočne   21

Z histórie včelárstva      26

Mladý študent Tomáš Fedor...   27

Dumb Warning        29

Ó, mojej matky reč je krásota...   30

DÉJA VU / Niečo vám to pripomína? 30 

Knižné novinky        31 

Záhradkárske okienko     34 

Z P O Z          35 

ŠPORT / Posledný mohykán   36 

Otvorené majstrovstvá východného... 37 

Giraltovčan Juraj Molitoris...   39 

TK ISKRA na cestách!      42 

Vtip           44 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Tretı́ 	 mesiac	 v	 tomto	 roku	 nám	
prinesie	 zmeny.	 Zmeny	 v	 počası́	 a											
v	prıŕode,	ale	aj	zmeny	v	spoločnosti.	
Na	 16.	 marca	 2019	 pripadli	 	 prezi-
dentské	 voľby.	 20.	 marec	 je	 prvým	
jarným	 dňom. 	 Zmena	 ročného	
počasia	 bude	 pre	 nás	 prı́jemná,	
myslıḿ 	si,	 že	mnohı	́z	nás	sa	na	toto	
ročné	 obdobie	 tešia.	 Voľba	 novej	
hlavy	 štátu	bude	spokojnou	zmenou	
pre	 tú	 skupinu	 Slovákov,	 ktorých	
priaznivec	 a	 kandidát	 zvı́ťazı́.	 Tak	
uvidıḿe.

D� alšie	medznıḱy	pre	tento	mesiac	sú	
aj	v	podobe	osláv	Dňa	žien	a	celých	31	
dnı́	 oslavuje	 aj	 kniha.	 Oba	 tieto	
sviatky	majú	pre	mňa	takú	spoločnú	
podobu	–	dávno	zabudnuté.	MDZ� 	 sa	

na	Slovensku	s	prestávkou	oslavuje	už	
98	 rokov. 	 História	 knihy	 siaha														
do	dávnych	čias.	Prvé	kódexové	knihy	
–	teda	tie,	ktoré	už	mali	dnešný	tvar	
knihy,	vznikali	v	obdobı	́raného	stre-
doveku	okolo	7.	storočia	n.	l.	Od	tohto	
obdobia	 sa	 začı́na	 história	 knihy,													
o	 ktorej	 hovorı́me	 dnes.	 Oslavy	
Medzinárodného	 dňa	 žien	 zažıv́ali	
kedysi	 veľké	 ovácie,	 boli	 doslova	
povinné,	 knihy	boli	 v	minulosti	 viac	
čıt́ané	 ako	 dnes,	 povinné	 čıt́anie	 sa	
nedalo	nahradiť	internetom.		

V	jednom	z	časopisov	som	čıt́ala	zaujı-́
mavý	 článok,	 že	 ženy	prestávajú	byť	
ženami,	 že	 ženská	 osobnosť	 sa																
z	 nežnejšieho	 pohlavia	 vytráca,	
pre to že 	 sa 	 t ak 	 veľmi 	 chceme	

vyrovnať	mužom,	 až	 zabúdame	
byť	 ženami.	 Aj	 preto	 vznikajú	
problémy	 vo	 vzťahoch,	manžel-
stvách	a	rodinách.	Ak	zabúdame	
na	 to	 kým	 sme.	 Aj	 kniha	 sa	 zo	
spoločnosti,	z	rúk	ľudı	́vytráca	a	
to	 je	 problém	 sú časnosti 	 -	
nedostatočná	 komunikácia,	
slovná	 zásoba,	 fantázia,	 čıt́anie													
s	 porozumenı́m	 najmä	 u	 detı́,	
študentov,	 ale	 aj	 dospelých.	 Ak	
zabúdame	 čıt́ať,	 do	 istej	 miery	
strácame	to,	kým	sme....	

Pekný	 jarný	 slnečný	 marec													
s	knihou	v	ruke	-	pre	mužov	odpo-
rúčam	 so	 ženami	 na	 rukách	 -	
vám	praje	

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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Moderné,	ale	hlavne	väčšie	priestory,	
lepšie	 technické	 vybavenie	 a	 viac	
pracovných	 miest	 ponúka	 firma	
Komas,	 s.	 r.	 o.,	 v	 novootvorenej	
prevádzke	 na	 Bardejovskej	 ulici,	
ktorú	 slávnostne	 prišiel	 otvoriť	 1.	
februára	 podpredseda	 vlády	 SR	 pre	
investı́cie	 a	 informatizáciu	 Richard	
Raši.

„Vláda	Slovenskej	republiky	bola	nápo-
mocná	v	projekte	ešte	v	roku	2016	 	a	
mohl i 	 sme	 zdieľať 	 podporu	 SR	
peniazmi	 na	 dokončenie	 výstavby	
našej	výrobnej	haly	a	rozšírili	sme	sa	
nielen	 priestorovo,	 ale	 aj	 o	 ďalších	
zamestnancov,	ktorí	sú	súčasťou	nielen	
našej	 rodiny,	 ale	 celku,“	 povedal	 na	

úvod	konateľ	spoločnosti	KOMAS,	s.	r.	
o.,	 S� tefan	 Kolesár.	 Tejto	 slávnostnej	
chvıĺe	 sa	 okrem	 podpredsedu	 vlády	
zúčastnili	 aj	 prednosta	 okresného	
úradu	 Jozef	 Baslár,	 riaditeľ	 úradu	
práce	 Michal	 Goričák	 a	 primátor	
mesta	 Giraltovce	 Ján	 Rubis,	 ktorı	́
zároveň	aj	prestrihli	pásku	a	tým	sláv-
nostne	uviedli	halu	do	prevádzky.	

Firma	 KOMAS,	 ktorá	 sa	 zaoberá	
výrobou	 obuvnı́ckych	 zvrškov,	
úspešne	plnı	́nielen	slovenské,	ale	aj	
európske	 atribúty	 na	 náročnosť	
kvality,	 technické	 vybavenie	 a	 to	
prostrednıćtvom	skúsenostı	́už	tretej	
generácie,	 ktorá	 vedie	 túto	 firmu.	
Momentálne	 je	 vo	 firme	 zamestna-

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
výrobnej haly firmy Komasvýrobnej haly firmy Komasvýrobnej haly firmy Komas
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ných	78	pracovnıḱov.	S� tát	prispel	na	
jej	 dokončenie,	 podmienkou	 bolo	
zvýšenie	počtu	zamestnancov.	

„Naposledy	sme	tu	boli	pozrieť	prácu	
zamestnancov	v		starých	priestoroch,	
kde	časť	z	nich	pracovala	v	pivnici	a	
vtedy	 sme	boli	pozrieť	aj	 tieto	nové	
priestory	a	hľadali	 sme	možnosti	na	
dokončenie	 haly	 z	 regionálneho	
prıśpevku.	 Podarilo	 sa	 nám	 uvoľniť	
viac	 ako	100	000	 eur	 a	 ja	 verıḿ,	 že	
ďalšie	finančné	prostriedky	na	zvyšo-
vanie	zamestnanosti	sa	podarı	́nájsť	
pomocou	našich	úradov	práce,	sociál-
nych	 vecı	́ a	 rodiny,	 ale	 aj	 pomocou	

ministerstva	 hospodárstva,	
ktoré	majú	špeciálne	produkty	
práve	 na	 podporu	 podnika-
teľov	 v	 najmenej	 rozvinutých	
regiónoch,“	uviedol	Raši.

Pôvodné	 priestory,	 v	 ktorých	
sıd́lili	25	rokov,	boli	podľa		slov	
konateľa	 už	 nevyhovujúce.	
Náklady	na	výstavbu	novej	haly	
boli	 približne	 700	 000	 eur.	
Keďže	 je	potrebné	do	nej	ešte	

investovať,	budú	sa	podľa	neho	uchá-
dzať	o	ďalšiu	pomoc.	S� tyri	pracovné	
miesta	z	piatich,	ku	ktorým	sa	zavia-
zali,	majú	 obsadené.	 Ako	 povedal,	 v	
budúcnosti	 plánujú	 zvýšiť	 počet	
zamestnancov		približne	o	20.

Na	záver	podpredseda	vlády	poprial	
zamestnancom	 prı́jemnú	 prácu	 v	
novom,	presvetlenom	prostredı,́	 aby	
chodili	 nielen	 do	 práce,	 ale	 aj	 k	
výplatným	páskam	 spokojnı	́ a	 firme	
zaželal	stále	dobrých	odberateľov.

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	Ladislav	Lukáč
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Na	pôde	mestského	úradu	v	Giral-
tovciach	 sa	 pred	 niekoľkými	
dňami	 opäť	 uskutočnila	 akcia	
Valentínska	kvapka	krvi.	Prišlo	ju	
podporiť	okolo	päťdesiat	šľachet-
ných	darcov.	

Kampaň	 Valentı́nska	 kvapka	 krvi	
organizuje	Slovenský	C�ervený	krıž́	v	
spolupráci	 s	Národnou	 transfúznou	
s lu žbou	 SR	 a 	 hematologicko-
transfúznymi	 oddeleniami	 nemoc-
nı́c,	 odberovými	 miestami.	 C� lenka	

územnej	rady	SC�K	vo	Svidnıḱu	a	pred-
sednı́čka	 MS	 SC�K	 v	 Giraltovciach	
Daniela	Macáková	potvrdila,	že	akcia	
bola	 vydarená.	 Prišlo	 48	 darcov,														
z	toho	11	prvodarcov.	Už	predtým	im	
počas	 akcie	 podľa	 jej	 slov	 veľmi	

p o m á h a l 	 p á n	
Bačkay	 z	 gymnázia,	
v 	 s ú č a sno s t i 	 s a	
prostrednı́ ctvom	
riaditeľa	 gymnázia	
p ána 	 Miha lenka		
akc ie 	 u ja la 	 pani	
K o p č á k o v á .															
Za	 súkromnú	 školu	
p o m á h a 	 p a n i	
P a n k u c h o v á .	
„Darovanie	 krvi	 je	
skutočným	 darom	
života,	 ktorý	 môže	
poskytnúť	 každý	
z d r a v ý 	 j e d i n e c	
ľuďom	chorým	a	po	
úrazoch.	Je	to	veľmi	
p r o s p e š n ý ,	
bezpečný	 a	 jedno-
duchý 	 humánny	
k r o k , “ 	 t v r d ı́ .	
Odoberá	 sa	 pritom	

450	ml	krvi.	Táto	najvzácnejšia	teku-
tina	je	však	potrebná	nielen	na	Valen-
tıńa,	 ale	 po	 celý	 rok.	 Cieľom	 nábo-
rovej	akcie	je	podpora	bezprıśpevko-
vého	 darcovstva	 krvi	 a	 zı́skanie	
nových	 darcov	 prevažne	 z	 radov	

 „Jej darovanie je skutočným darom života.“KvapkaKvapka

krvi:krvi:

Kvapka

krvi:
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mladých	 ľudı́.	
„Podstatou	 je	
p r i l á k a ť 	 a	
p o v z b u d i ť	
ľudı́ , 	 aby	 sa										
n a 	 c h v ı́ ľ k u	
z a s t a v i l i 	 a	
v e n o v a l i	
trocha	 svojho	
č a s u 	 p r e	
d o b r ú 	 v e c .	
D a r o v a n i e	
krvi	 je	 jedno-
d u c h é 	 a	
pritom	 nena-
hraditeľné“,	 povedala	 pre	 médiá	
Zuzana	Rosiarová,	 generálna	 sekre-
tárka	 SC�K.	 „Chceme	 pritiahnuť	 a	
povzbudiť	 hlavne	 mladých	 a	 prvo-
darcov.	Krvi	nie	je	nikdy	dosť,	preto	je	
taká	vzácna	a	každý	z	nás	sa	raz	môže	
ocitnúť	 v	 situácii,	 že	 ju	 bude	 sám	
potrebovať,“	 vyjadril	 sa	 takto	 pred	
časom	pre	regionálnu	tlač	 i	 riaditeľ	
SC�K	vo	Svidnıḱu	Slavomıŕ	Sakalik.

Príprava	na	darovanie	krvi

„Darcom	 môže	 byť	 každý	 zdravý	
človek	vo	veku	od	18	do	60	rokov	(pri	
opakovanom	darovanı	́do	65	rokov),	
ktorý	 má	 viac	 ako	 50	 kilogramov.	
Muži	môžu	 darovať	 krv	maximálne	
štyrikrát	 do	 roka,	 ženy	 trikrát.	 Krv	
darcov	potrebujú	ťažko	chorı	́ onko-
logickı	́pacienti,	matky	po	kompliko-
vanom	 pôrode,	 pacienti	 po	 ťažkom	
krvácanı	́ či	 pacienti	 pred	 náročnou	
operáciou,“	 uviedla	 špecialista	 pre	
externú	 a	 internú	 komunikáciu	

spoločnostı	́ ProCare	 a	 Svet	 zdravia	
Jana	Fedáková.	Kým	pôjdete	darovať	
krv,	 mali	 by	 ste	 byť	 dostatočne	
hydratovanı	́ a	 najedenı,́	 nie	 hladnı.́	
Deň	pred	odberom		je	potrebné	vypiť	
dostatok	tekutıń,	minimálne	dva	litre	
(odporúča	 sa	 voda,	minerálka,	 čaje,	
ovocné	 šťavy	 i	 čierna	 káva).	 Ráno	
pred	 odberom	 by	 ste	 mali	 okrem	
toho	 podľa	 zdravotnıḱov	 vypiť	 500	
ml	 tekutı́n.	 Deň	 pred	 odberom	 je	
lepšie	 vyhnúť	 sa	 posilňovni	 a	
psychickej	 námahe	 a	 večer	 odolať	
tu čným 	 jed l ám 	 (syry, 	 mas lo ,	
smotana,	 mäsové	 jedlá	 a	 výrobky,	
údeniny...).	 Vhodné	 je	 jesť	 ľahké	
sacharidové	 jedlá,	 ako	 ovocie,	 zele-
ninu,	 sucháre,	 netukové	 pečivo,	
džem,	med.	 Keď	 idete	 darovať	 krv,	
neodporúčajú	sa	ani	alkohol	a	ciga-
rety.	

Text:	M.	Cigľarová,	

foto:	M.	Osifová
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Už	je	to	tak!		V	piatok		8.	2.	2019	sa	
v	kultúrnom	dome	v	Giraltovciach	
stretli	všetky	deti	z	našej	materskej	
školy	 –	 všetci	 ovocnı́čkovia	 –													
v	pekných	a	zaujıḿavých	maskách.	
Sprevádzanı	́svojimi	rodičmi	spolu	
s	 pani	 učiteľ-
kami	 privı́tali	
hosťa	a	zároveň	
hlavného	 zabá-
vača	 karnevalu	
Tom ı́ k a . 	 Te n	
pripravil	deťom	
pestrý	 program	
p o d 	 n á z v om	
Show	 DeTom.	
Prezentoval	 sa	
rôznymi	 akro-
b a t i c k ý m i	
k ú s k a m i ,	
žonglovanı́m	 a	
v y p ú š ťa n ı́ m	
rôzne	 veľkých	
b u b l ı́ n . 	 A l e	
hlavne,	 zapájal	
deti	 do	 tanca	 a	
zábavných	 akti-
v ı́ t . 	 D o k á z a l	
zaujať,	 pobaviť	
aj	 roztancovať.	
Na	záver	vyhod-
n o t i l 	 v š e t k y	

masky	 spoločne	 a	 deťom	 bola	
odovzdaná	malá	odmena.

D� akujeme	 ti,	 Tomı́k,	 za	 skvelú	
zábavu	 aj	 za	 šťastné	 tváre	 našich	
detı.́	

Mgr.	Iveta	Migašová

Rozprávkový karneval Rozprávkový karneval Rozprávkový karneval Rozprávkový karneval Rozprávkový karneval Rozprávkový karneval 
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Hovorı	́ sa:	 „Je	 lepšie	 raz	 vidieť	 ako	
stokrát	počuť.“	Tohto	hesla	sa	pridr-
žali	 aj	 predškoláci	 našej	 materskej	
školy	 počas	 týždňa	 s	 témou	 Práca	
ľudských	 rúk.	 Aby	 neostalo	 iba	 pri	
rozprávanı	́o	remeslách,	vďaka	našej	
kolegyni,	Magdaléne	Eštokovej,	ktorá	
dohodla	s	majiteľom	pekárne	v	Giral-
tovciach	 návštevu,	 sa	 vybrali	 pred-
školáci	vo	štvrtok	14.	2.	2019	 	vybá-
dať,	 ako	 sa	 vyrába	 chlieb.	 Majiteľ	
pekárne	Girpek,	 spol.	 s.	 r.	 o.,	 Andrej	
Oravec	nás	privıt́al	s	milým	úsmevom	
a 	 p r e v i e d o l 	 z a ku t i am i 	 c e l e j	
prevádzky.	Vysvetlil	nám	technológiu	
výroby	chleba,	od	nákupu	surovıń	až	

po	 konečný	 výsledok.	 Pekárňou	 sa	
niesla	prıj́emná	vôňa	 čerstvo	upeče-
ného	 chleba,	 ktorý	 zamestnanci	
vytiahli	 z	 pece	 priamo	 pred	 zveda-
vými	 zrakmi	 detı́.	 Keďže	 nám	 bolo	
veľmi	 horúco,	 presunuli	 sme	 sa	 do	
miestnosti	 na	 expedı́ciu	 chleba	 a	
výrobkov	do	obchodov.	Neodišli	sme	
naprázdno.	Cestou	do	školy	sme	si	v	
rukách	niesli	voňavý	koláčik	–	muffin	
v	 tvare	 smajlıḱa.	 	 D� akujeme	majite-
ľovi	pekárne	aj	jeho	zamestnancom	za	
sprostredkovanie	 návštevy,	 výklad	 a	
chutný	darček.		

Mgr.	Antónia	Juhová

Návšteva v pekárni Návšteva v pekárni Návšteva v pekárni 



AKTIVITY ZŠ v Giraltovciach

Prešovská	 univerzita	 v	 Prešove	 je	
radená	 medzi	 univerzitné	 vysoké	
školy.	Je	treťou	najväčšou	univerzitou	
na	Slovensku.	V	rámci	podujatia	Deň	
otvorených	 dverı́,	 ktoré	 sa	 konalo		
pod	záštitou	pána	rektora	Dr.h.c.	prof.	
PhDr.	Petra		Kónyu,	PhD.	13.	februára	
2019,	sme	na	pôdu	PU	v	Prešove	zavı-́
tali	 aj	 my,	 žiaci	 ôsmeho	 ročnı́ka	
Základnej	 školy	 v	 Giraltovciach.	
Zoznámili	sme	sa	s	históriou	i	pries-
tormi	 univerzity	 a	 stretli	 sme	 sa	 aj												
s 	 p ánom	 rektorom	 a 	 vedenı́m	
jednotlivých	 fakúlt.	 Fakulty	 Prešov-
skej	 univerzity	 predstavili	 svoje	
študijné	programy	a	pripravili	si	pre	
účastnıḱov	DOD	aj	kultúrny	program.	
Na	 svojom	 pracovisku	 nás	 privıt́ala	
doc.	 PaedDr.	 Lenka	 Pasternáková,	
PhD.,	MBA,	riaditeľka	U� stavu	pedago-

Privítali	nás	na	Prešovskej	univerzite	v	Prešove	
giky,	andragogiky	a	psychológie	FHPV	
PU	v	Prešove.	Predstavila	nám	filozo-
fiu	vysokoškolského	štúdia	a	v	tomto	
kontexte	 sme	 tiež	 diskutovali	 s	 jej	
kolegami	 doc.	 PaedDr.	 Ladislavom	
Horňákom,	 PhD.,	 PaedDr.	 Máriou	
Zahatňanskou,	PhD.	 a	PhDr.	 Jurajom	
Daňom,	 PhD.	 Odbornú	 prednášku	
súvisiacu	s	prezentáciou	svojej	knihy	
„Letıḿe	 do	 vesmıŕu	 –	 zábavné	 akti-
vity	 na	 spoznávanie	 vesmı́rnych	
tajomstiev“	 si	 pre	 nás	 pripravila	
RNDr. 	 Már ia 	 Csat áryová , 	 PhD.																						
z	Katedry	fyziky,	matematiky	a	tech-
niky	 FHPV	 PU	 v	 Prešove.	 Jej	 pred-
náška	 nás	 veľmi	 zaujala	 a	 už	 sme	
zvedavı	́na	ďalšie	potulky	vesmıŕom	v	
lete	v	rámci	Detskej	univerzity,	ktorú	
PU	v	Prešove	každé	leto	organizuje.	

PaedDr.	Janka	Čubirková,	MBA		

Ďalší	úspech	na	Olympiáde
	v	anglickom	jazyku

Z� iaci	 zo	 ZS� 	 v	 Giraltovciach	 sa	 už	
tradične	 umiestňujú	 na	 popredných	
priečkach	okresného	kola	Olympiády	
v	anglickom	jazyku.	Inak	tomu	nebolo	
ani	 tento	 rok.	 V	 oboch	 kategóriách	
sme	 zı́skali	 krásne	 druhé	 miesta.													
V	 kategórii	 1A	 (mladšı́	 žiaci)	 nás	
reprezen tova l 	 Tomá š 	 Hud ák ,											
pre	 ktorého	 to	 bola	 mimoriadne	
úspešná	 premiéra	 na	 tejto	 súťaži.	
Vıť́azstvo	 mu	 ušlo	 len	 o	 jeden	 bod.													
V	kategórii	1B	(staršı	́žiaci)	sme	mali	
skúseného	 Mateja	 Lihániho,	 tomu	
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chýbalo	 do	 vı́ťazstva	 len	 0,5	 boda.	
Matej	súťažil	už	po	tretıḱrát	-	v	roku	
2017	bol	 druhý,	 v	 roku	2018	 tretı	́ a	
tento	 rok	 opäť	 druhý.	 Tomášovi	 a	
Matejovi	k	ich	úspechu	blahoželáme	a	
verıḿe,	že	budú	napredovať,	rozširo-
vať	svoje	vedomosti	a	naďalej	sa	veno-
vať	 angličtine,	 v	 ktorej	 sú	 obaja	
výbornı.́	O	dlhodobej	kvalite	predme-
tovej 	 komisie	 cudzı́ ch	 jazykov												
na	 našej	 škole	 svedčı	́ aj	 to,	 že	 žiaci,	
ktorı	́ reprezentovali	 našu	 školu	 ako	

S ú časťou 	 vyu čovania 	 te lesnej	
výchovy	v	 základnej	 škole	 je	 v	 sied-
mom	 ročnı́ku	 lyžiarsky	 výcvik,	
ktorého	organizáciu	na	seba	aj	tento-

Lyžiarsky výcvik ZŠ v Giraltovciach 2019Lyžiarsky výcvik ZŠ v Giraltovciach 2019Lyžiarsky výcvik ZŠ v Giraltovciach 2019

žiaci	 ZS� ,	 boli	 úspešnı	́ na	 Olympiáde												
v	 anglickom	 jazyku	 aj	 ako	 študenti	
Gymnázia	Giraltovce.	Ako	náš	devia-
tak	 vyhral	 v	 roku	 2017	 olympiádu												
Ján	 Orečný	 a	 už	 ako	 gymnazista	 sa												
v	roku	2018	opäť	stal	vıť́azom	v	kate-
górii	2A.	V	roku	2018	naša	deviatačka	
Daniela	 Ondusková	 obsadila	 druhé	
miesto	 a	 tento	 rok	 ako	 gymnazistka	
kategóriu	2A	vyhrala.	Všetkým	gratu-
lujeme	a	tešıḿe	sa	z	ich	úspechov.	

Katarína	Hliboká,	učiteľka	ANJ

krát	 prevzal	 vedúci	 výcviku,	 učiteľ	
Matúš	Krupa.	Výcvik	sa	konal	formou	
sústredenej	 päťdňovej	 výchovno-
vzdelávacej	 činnosti.	S�kola	v	prıŕode	

Detský	 raj	 v	 Tatran-
skej	Lesnej	sa	pre	nás	
na	niekoľko	dnı	́stala	
mies tom	 pobytu ,	
vzdelávania,	predná-
šok,	 ale	 aj	 stretnutı,́	
rozhovorov,	 relaxač-
nej	činnosti.	Dôležité	
v š a k 	 b o l i 	 v l e k y,	
lanovky,	 zjazdovky					
v	 krásnom	 lyžiar-
s k om 	 s t r e d i s k u	
Tatranská	 Lomnica.	
Veľmi	dôležité	bolo	aj	
to,	čo	sa	odohrávalo	v	
našich	mysliach,	 aké	
p o c i t y 	 sme 	 ma l i													
vo	 svojich	 srdciach.	
S t r a c h 	 a 	 o b a v y													
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pri	výcviku	už	v	prvých	dňoch	vystrie-
dali	radosť	z	prvých	úspešných	zjaz-
dov	 na	 lyžiach,	 zvládnutie	 prvej	
lanovky	 či	 svahu,	 spoznávanie	 sa	
navzájom	 a	 budovanie	 nových	 vzťa-
hov.	Lyžiarski	inštruktori	Mgr.	Matúš	
Krupa,	Mgr.	Patrik	Partila,	Mgr.	Viera	
C� ižeková	na	seba	prevzali	zodpoved-
nosť	 za	 splnenie	 výcvikového	 a	

animačného	 plánu	 zvereného	 druž-
stva,	 za	 zdravie	 a	 bezpečnosť	 jeho	
členov	a	dnes	môžem	konštatovať,	že	
cieľ	 lyžiarskeho	výcviku	-	dosiahnuť	
osvojenie	základov	lyžovania	–	splnili	
všetci	 účastnıći	výcviku,	 	k	 čomu	im	
blahoželáme.	

Vypracoval:	Mgr.	Patrik	Partila

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ 

v Súkromnej ZŠv Súkromnej ZŠv Súkromnej ZŠV	dňoch	27.	1.	-	1.	2.	2019	navštıv́ilo	
Slovensko	a	našu	 školu	18	zahranič-
ných	 študentov	 a	 6	 učiteľov	 zo	
S�panielska,	 Islandu	 a	 Francúzska	 a	
spoločne	 sme	 sa	 vydali	 na	 cestu										
za	poznanıḿ	po	stopách	európskeho		
kultúrneho	dedičstva.

Slovenskú	 kultúru	 naši	 partneri	
spoznávali	 nielen	 prostrednı́ctvom	
návštevy	 kultúrnych	 či	 prı́rodných	
pamiatok, 	 ale	 aj 	 vďaka	 pobytu															
v	slovenských	rodinách	našich	žiakov,	
ktorým	 za	 ich	 pohostinnosť	 patrı	́
obrovské	D� AKUJEM.

Krásy	 Slovenska	 sme	 obdivovali	 vo	
Svidnıḱu,	 kde	 sme	 spoznali	 tradičný	
folklór,	 videli	 zaujı́mavosti	 života	
našich	predkov	v	skanzene,	obliekli	si	
kroje	a		pochutnali	si	na	vlastnoručne	
pripravených	 pirohoch...	 Program	
vyvrcholil	 ukážkou	 tradičných	 ľudo-
vých	tancov,	ktorých	súčasťou	sa	stali	
i	naši	novı	́priatelia.

Keďže	sa	náš	projekt	zaoberá	poľno-
hospodárstvom,	naše	kroky	v	utorok	
viedli	 na	 farmu	 vo	 Východnej,	 kde	
sme	mali	možnosť	vidieť	-	a	dokonca	

si	i	vyskúšať	-	ako	funguje	naozajstná	
farma.	 Všetci	 poctivo	 pracovali	 na	
čistenı́	 kravı́nov	 a	 za	 odmenu	 sme	
mali	 možnosť	 vidieť	 naozaj	 šťastné	
kravičky.	Na	farme	nechýbali	ani	 iné	
zábavné	aktivity	ako	skoky	do	sena	či	
poriadna	guľovačka.

Vo	 večerných	 hodinách	 naše	 kroky	
viedli	do	Starého	Smokovca,	kde	sme	
zažili	 nezabudnuteľnú	 sánkovačku																
z	Hrebienka	po	2,5	km	dlhej	trati.

Nadšené	tváre	a	vyštıṕané	lıč́ka	-	toto	
bolo	 poznávacie	 znamenie	 našej	
skupiny.

V	stredu	sme	sa	vydali	za	poznanıḿ	
do	 Múzea	 ochrany	 prıŕody	 a	 jasky-
niarstva	 v	 Liptovskom	 Mikuláši.	
Pracovnıći	múzea	pre	nás	prichystali	
interaktıv́ny	program	spojený	nielen	
s	prehliadkou	múzea,	ale	i	prechádz-
kou	do	prıŕody.	Navštıv́ili	sme	náučný	
chodnıḱ	v	Háji	Nicovô,	kde	sme	si	mali	
možnosť	všıḿať	faunu	a	flóru	tamoj-
šej	prıŕody	a	obdivovať	krásy	výhľa-
du,	ktorý	nám	toto	miesto	ponúklo.

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE
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Poobede,	po	interaktıv́nej	prehliadke	
múzea,	už	naše	kroky	viedli	do	C�utko-
vej	doliny,	kde	sme	v	lone	nádhernej	
prı́rody	 absolvovali	 aktivity	 zame-
rané	na	rozvoj	myslenia,	spolupráce	a	
zručnosti.	 Prostrednıćtvom	 súťažı	́ v	
troch	družstvách	sme	absolvovali	akti-
vity	 ako	 odhŕňanie	 snehu,	 zatlk� anie	
klincov	či	zakladanie	ohňa...

D� alej	 už	 boli	 skúšané	 naša	 logika,	
vynaliezavosť	a	koordinácia	v	aktivi-
tách	ako	mıńové	pole,	stavanie	veže,	
skupinové	 lyžovanie	 či	 podávanie	
loptičky	 pomocou	 palıć.	 Ako	 vrchol	
programu	sme	mali	možnosť	vyskú-
šať	 si	 hru	 na	 fujare	 či	 plieskanie											
bičom....

Vo	 štvrtok	 pokračovalo	 spoznávanie	
Slovenska	 v	 Liptovskom	 Jáne,	 kde	
sme 	 ma l i 	 mo ž no s ť 	 n av š t ı́ v i ť															
pre	 verejnosť	 neprı́stupnú	 Veľkú	
Stanišovskú	jaskyňu.	Prehliadka	bola	
veľmi	 zaujı́mavá , 	 pretože	 bola	
spojená	 s	 odborným	 výkladom	

pracovnı́kov	 múzea.	 Jednou	 z	 úloh,		
ktoré	 žiaci	 plnili,	 bolo	 zı́skanie	 4	
vzoriek	 vody	 z	 rôznych	 miest	 a	 tie	
sme	 potom	 následne	 skúmali	 počas	
workshopu	v	priestoroch	múzea.

Večer	 nás	 v	 hoteli	 čakala	 posledná	
časť	programu	s	názvom	Moja	krajina	
-	 moja	 pýcha,	 kde	 prostrednıćtvom	
prezentáciı́,	 drobných	 darčekov	 či	
ochutnávky	 jedál	 žiaci	predstavovali	
svoje	krajiny.	Naši	francúzski	priatelia	
nám	 dokonca	 zaspievali	 pesničku,	
ktorú	 vymysleli	 počas	 návštevy	
Slovenska.	Nasledovali	odovzdávanie	
certifikátov	 a	 posledné	 lúčenie	 sa																			
s	novými	priateľmi.

Trvalé	vedomosti,	 zaujıḿavé	miesta,		
nezabudnuteľné	zážitky,	nové	priateľ-
stvá	a	posilnená	schopnosť	komuni-
kovať	v	anglickom	jazyku.

Toto	 všetko	 priniesol	 náš	 spoločný	
mıt́ing.	Už	teraz	sa	tešıḿe	na	ďalšie....

Mgr.	Andrea	Kytíková

Február	mal	pre	naše	dve	
žiačky,	 Darinku	 Klémovú		
z	 2.	 A	 a	 Timeu	 Lechma-
novú	z	5.	A,	prıv́lastok	kraj-
ský.	Koncom	februára,	27.	
2.,	 sa	konalo	krajské	kolo	
súťaže	v	prednese	povestı	́
S� aliansky	Maťko,	kde	náš	
okres	 Svidnı́k	 v	 prvej	 a	
druhej	 kategórii	 repre-
zentovali	v	Prešove	na	26.	
kole	 tejto	 celoslovenskej	

Aj na kraji sa nám darilo

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE
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SSOŠ Giraltovce a tradície spolu 

na SWEET CUP  PREŠOV 2018

S� tudentky	 Súkromnej	 strednej	

odbornej	školy	Giraltovce	Soňa	S�está-

ková	a	S� tefánia	Partilová	sa		zúčastnili		

17.	 ročnı́ka	 medzinárodnej	 súťaže	

mladých	 ta lentov	 SWEET	 CUP		

PRES�OV	2018.	Konala	sa	pod	záštitou	

predsedu	 Prešovského	 samospráv-

neho	kraja	PaedDr.	Milana	Majerské-

ho,	PhD.	

V	medzinárodnej	konkurencii	odbor-

ných	 škôl	 a	 hotelových	 akadémiı	́ zo	

Slovenska,	Maďarska,	C�eskej	republi-

ky,	 Ukrajiny,	 Gruzı́nska	 a	 Poľska		

prezentovali	 mladı	́ kuchári,	 cukrári,	

baristi,	 obchodnı́	 pracovnı́ci	 svoje	

výtvory	na	tému	Vôňa	tradıćiı	́dnes.

S� tefánia	 Partilová	 súťažila	 v	 odbore		

kuchár	a	za	 	dezert	Záhadná	tradıćia	

zı́skala	 bronzovú	 medailu.	 Soňa	

S�estáková	predstavila	komisii	kávový	

nápoj	Ranný	vánok.

Dievčatá	 dôstojne	 reprezentovali	

školu	a	ukázali,	aké	dôležité	sú	sledo-

vanie	 moderných	 gastronomických	

trendov,	 nadväzovanie	 spolupráce	 a	

spoznávanie	národných	kuchýň.

Mgr.	A.	Kalafová

súťaže.	 Hovoriť	 o	 bezstresovom	
okamihu	 sa	 veľmi	 nedá,	 pretože	 už	
prvé	 stretnutie	 s	konkurenciou	bolo	
napäté.	V	každej	kategórii	súťažilo	12	
prednášajúcich.	Na	krajskom	kole	sa	

nám	podarilo	zıśkať	diplom	v	1.kate-
górii,za	výbornú	tvorivú	dramaturgiu	
v	prednese.	Ocenená	bola	žiačka	2.A	
triedy,	Darinka	Klemová.

Text:	Emily	Tchuríková
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Opäť	 sa	 blı́ži	 čas,	 keď	 sa	 žiaci	

základných	 škôl	 rozhodujú	 o	

svojej	 budúcnosti	 a	 podávajú	 si	

prihlášky	na	stredné	školy.	Minulý	

rok	 čelilo	 Gymnázium	 Giraltovce	

veľmi	 neprı́ jemným	 atakom												

z	viacerých	strán,	ktorých	snahou	

bolo	 šı́riť	 medzi	 verejnosťou,	

p o t e n c i á l n ym i 	 b u d ú c i m i	

študentmi	a	ich	rodičmi	poloprav-

dy,	 fámy	 a	 zavádzajúce	 reči .	

U� mysel	poškodiť	renomé	 školy	a	

zničiť	ju	našťastie	primátor	mesta	

prekukol	 a	 zasiahol.	 Potešujúcim	

výsledkom	 pre	 nás, 	 rodičov	

študentov,	aj	študentov	samých,	je	

to,	 že	 škola	 naďalej	 funguje	 a	

fungovať	 bude,	 aj	 keď	 po	 meste	

stále	 	 kolujú	 „zaručené	 informá-

cie“	o	tom,	čo	so	školou	bude.	Rada	

by	 som	 z	 pozı́cie	 predsednı́čky	

Združenia	 rodičov	 pri	 Gymnáziu	

Giraltovce	 povzbudila	 všetkých	

rodičov	 súčasných	 deviatakov,	

ktorı	́chcú	študovať	na	tejto	škole,	

ale	váhajú	pre	akože	neistú	budúc-

nosť	školy,	aby	sa	nenechali	odra-

diť	 a	 presvedčiť	 argumentmi,	

ktoré	som	počula	aj	ja	a	ku	ktorým	

by	som	sa	rada	vyjadrila.

1.	 Možnosti	 školy	 Tvrdenia,	 že	

študenti	 prešovských	 gymnáziı	́

majú	viac	možnostı	́na	sebarozvoj	

ako 	 š tudent i 	 g ira l tovského	

gymnázia	 stoja	na	vode.	Naopak,	

obrovskou	výhodou	tejto	školy	je,	

že	 je	malá	a	každý	 jeden	 študent	

má	možnosť	zapojiť	sa	do	aktivıt́	

školy.	 To	 pri	 školách,	 kde	 je	 35	

študentov	v	triede	a	130	v	ročnıḱu,	

nie	je	možné.	Tu	poznajú	každého	

po	 krstnom	 mene,	 vo	 veľkých	

školách	 je	 študent	 len	 jedným	 z	

davu.	 Z� iaci,	 ktorı	́ odıd́u	 z	malých	

základných	 škôl,	kde	sú	 zvyknutı	́

na	individuálny	a	osobný	prıśtup,	

majú	s	týmto	veľký	problém.	

2.	 Kvalita	 študentov	 Je	 sı́ce	

pravda,	že	boli	časy,	keď	sa	dostali	

na	gymnázium	aj	 slabšı	́ žiaci.	Pri	

súčasných	 limitovaných	 počtoch	

žiakov	to	však	už	nehrozı	́a	práve	

teraz	prichádza	obrovská	prıĺeži-

tosť	 začať	 vytvárať	 silné	 triedy	

výborných	žiakov.	Slabšı	́sa	už	na	

gymnázium	 	 na	 úkor	 lepšı́ch		

nedostanú.	 Avšak	 ako	 rodič	 a	 aj	

ako	 pedagóg	 musıḿ	 povedať,	 že	

kto	 sa	 chce	učiť,	 bude	 sa	učiť	na	

každej	škole,	a	kto	sa	nechce,	môže	

byť	 na	 hocijakom	 vychytenom	

gymnáziu,	učiť	sa	nebude.	

3.	 Vidieť	 svet	 Toto	 je	 skutočný	

dôvod,	 prečo	 chcú	 deviataci	 ı́sť	

JE TO V NAŠICH RUKÁCH 



napr.	do	Prešova,	 aj	 keď	 tu	majú	

dve	 stredné	 školy.	 Iste,	 ak	 chce	

niekto	 študovať	 zdravotnı́cku	

alebo	 elektrotechnickú	 školu,	

ktorá	v	Giraltovciach	nie	je,	nemá	

inú	možnosť	ako	cestovať.	Ale	aby	

mladý	 človek	cestoval	na	gymná-

zium	 do	 Prešova,	 strácal	 v	 auto-

buse	 dve	 hodiny	 denne,	 mı́ňal	

ťažko	 zarobené	 peniaze	 rodičov,	

obetoval	všetky	mimoškolské	akti-

vity,	na	ktoré	už	nie	je	čas	a	energia	

len	 preto,	 aby	 zažil	 hluk,	 pach	 a	

atmosféru	 veľkého	 mesta	 (čo	 sa	

mimochodom	veľmi	rýchlo	zunu-

je)...	Dáva	to	zmysel?

Do	 politiky	 nevidı́me	 a	 veľa	

ovplyvniť	nevieme,	ale	ako	rodičia	

máme	kľúčovú	moc	podporiť	túto	

školu	 tým,	 že	 na	 ňu	 prihlásime	

svoje	deti.	A	nie	preto,	že	sú	slab-

šie,	 tak	 im	 „stačı́	 aj	 giraltovské	

gymnázium“.	 Gymnázium	 Giral-

tovce	 dalo	 výborné 	 základy	

mnohým	 lekárom,	vedcom,	práv-

nikom,	učiteľom,	kňazom,	staros-

tom,	podnikateľom,	ľuďom	úspeš-

ným	 v 	 mnohých 	 profes i ách														

na	 Slovensku	 aj	 v	 zahraničı́ .																	

A	môže	ich	dať	aj	vašim	deťom.	

Ing.	Katarína	Hliboká,	

predsedníčka	Združenia	rodičov	
pri	Gymnáziu	Giraltovce			

Seniori	 navštevujúci	 stacionár	
v	Giraltovciach	sú	plní	elánu	aj	
vďaka	 spoločným	 stretnutiam,	
ktoré	 ich	 navzájom	 motivujú.	
Zdieľajú	spolu	všetky	emócie	a	
záujem	 aktívnych	 dôchodcov	
chodievať	tam	ako	často	sa	len	
dá	je	veľký.

Stacionár,	 ktorý	 navštevuje	 vyše	
tridsať	 členov	 (pravidelných	 aj	
občasných),	je	neustále	„v	rozkve-
te“.	 Nezisková	 organizácia	 Jar	

života	má	okolo	14	zamestnancov.	
„Rozvıj́ame	sa,	prichádzajú	k	nám		
novı	́klienti	a	sú	tu	spokojnı,́	čo	je	
základ.	A	 aj	my,	 pracovnıći,	 robı-́
me,	 čo	 sa	 dá	 a	 snažı́me	 sa	 im	
naplno	 venovať.	 Máme	 vyplnený	
program,	 rozprávame	 sa,	 hráme,	
čıt́ame,	 robıḿe	 výrobky,	 dvakrát	
týždenne	 k	 nám	 chodı	́ fyziotera-
peutka.	Takže	si	aj	pocvičıḿe,	keď	
sa	treba	tešiť,	zasmejeme	sa	a	aj	si	
poplačeme,	 keď	 spomı́name													

Klienti denného stacionára: 

„JE TO NÁŠ DRUHÝ DOMOV.“ 
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na	blıźkych	v	okienku	do	minulos-
ti,“	potvrdila	vedúca	Mária	S� imo-
vá.		„Sme	tu	ako	jedna	rodina,	zdie-
ľame	spoločne	všetko	dobré	aj	to	
zlé.	 V	 rámci	 možnostı́	 robı́me	
akcie	 a	 chodievame	 na	 výlety,	 a	
hoci	nám	to	pred	rokom	nevyšlo,	
tento	rok	sa	chystáme	na	tri	dni	na	
Oravu,“	dodáva.	Venujú	sa	ergote-
rapii,	 muzikoterapii,	 arteterapii,	

aromaterapii	 či	 biblioterapii.	
Svoje	 výrobky	 prezentujú	 na	
výstavách	 alebo	 vyrobia	 aj	 na	
objednávku.	„Tešıḿe	sa,	že	o	staci-
onár	je	taký	záujem.	Máme	pora-
dovnıḱ,	 hlásia	 sa	 nám	 ďalšı,́	 no,	
bohužiaľ, 	 nemôžeme	 ı́sť	 cez	
normu,	 ktorú	 máme	 schválenú,“	
vravı	́Daniela	Macáková	z	nezisko-
vej	organizácie.

„Sme	vďačnı	́za	stacionár,	že	sa	tu	
môžeme	 spoločne	 	 stretávať	 a	
tráviť	 tu	 čas	po	 celý	 deň.	Hlavne	
keď	sme	sami	a	deti	máme	preč,	je	
to	 pre	 nás	 druhý	 domov.	 Som	
spokojná,	že	tu	žijem	a	mám	kam	
ı́sť.	 Pri	 stretnutiach	 sa	 najprv	
privıt́ame,	 duchovne	 načerpáme,	
a	hoci	sme	z	rôznych	cirkvı,́	spolu	

sa	 pomodlı́me	 a	 dobre	 spolu	
vychádzame.	Práve	o	tom,	ako	žije-
me,	je	aj	kresťanstvo,	sme	na	svete	
pre	druhých,	aby	sme	im	pomáhali	
a	 žili	 plnohodnotne,“	 povedala	
jedna	 z	 klientok,	 spisovateľka	
Alžbeta	 Ondusková,	 ktorá	 pı́še	
duchovnú	poéziu.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová

JEDNA RODINA



V	 dennom	 stacionári	 je	 viacero	
talentovaných	a	mimoriadne	aktív-
nych	 seniorov.	 Dôkazom	 sú	 ich	
nádherné	 výtvory	 a	 keby	 ešte	 aj	
vedeli	 hovoriť,	 boli	 by	 už	 úplne	
dokona l é . 	 J ednou 	 z 	 t akých	
„umelkýň“	je	aj	70-ročná	Irena	Vasi-
lišinová.	Kreatívna	dáma,	ktorá	má	
ruky	 „zo	 zlata“,	 podľahla	papiero-
vej	 technike	 a	 vytvorila	 stovky	
prác.

Giraltovčanka	Irenka	je	veselá,	ener-
gická,	nápaditá	a	zručná	dáma	zanie-
tená	 pre	 ručné	 práce	 a	 servı́tkovú	
techniku,	ktorú	zvláda	ako	„kráľovná“.	
Jej	 tvorivosť	sa	podľa	vlastných	slov	
začala	už	v	mladosti.	„Mala	som	rôzne	
záľuby,	najmä	háčkovanie	či	štrikova-
nie,	 potom	 som	 začıńala	 mať	 vzťah														
k	 aranžovaniu	 kvetov	 a	 v	 stacionári	
som	sa	dostala	k	servıt́ kovej	technike,	
ktorú	využıv́am	pri	rozličných	prıĺeži-

tostiach,	či	už	sú	to	vianočné	a	veľko-
nočné	 sviatky,	 jubileá	 alebo	 iné	
udalosti	 a	 veľmi	 sa	 mi	 to	 zapáčilo,“	
dozvedeli	 sme	 sa	 od	 nej.	 Začala	 sa	
tejto	 technike	 venovať	 naplno	 aj	
doma,	kde	má	plné	ruky	práce	a	týmto	
spôsobom	si	zhotovuje	„darčeky“	pre	
rodinu,	priateľov	či	blıźkych,	ktorými	
ich	potešı	́namiesto	kupovaných	suve-
nıŕov,	ba	ešte	viac.	„Máločo	kupujem,	
všetko	 si	 vyrobıḿ	 a	 je	 to	 pre	 iného	

o r i g i n á l n y	
d a r. 	 S k o r o	
v š e t k o	
r o z d á m 	 a	
viem,	že	im	to	
spravı	́radosť.	
Dokonca	 som	
už	pár	výrob-
kov	 vytvorila	
aj	pre	lekárov	
ako	ďakovné,“	
p r e z r a d i l a	
oduševnene	

babička	piatich	vnúčat.	Počas	pobytu	
v	nemocnici	si	z	iných	miest	poodnáša	
domov	aj	sklá	z	výživ.	Tým	dokazuje,	
že	 nielen	 „ujo	 Google“	 (internetový	
vyhľadávač)	jej	pomáha	tvoriť,	ale	že	
„nápadom	 sa	medze	nekladú“	 a	 aj	 z	
„ni čoho	 sa	 dá 	 vyrobiť	 „niečo“,	
dokonca	 „nie čo“ 	 veľmi 	 pekné .	
Niektoré	 odpady	pritom	nepovažuje	
za	zbytočnosti	a	namiesto	koša	skon-
čia	u	nej	na	poličke.	„Každý	materiál,	

Giraltovčanka Giraltovčanka Giraltovčanka 
zhotovila stovky dekorácií zhotovila stovky dekorácií zhotovila stovky dekorácií 

IRENA VASILIŠINOVÁ IRENA VASILIŠINOVÁ IRENA VASILIŠINOVÁ 
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ktorý	nájdem,	zúžitkujem.	Všetko,	čo	
sa	mi	pri	tvorbe	zıd́e	a	čo	inı	́považujú	
za	odpad,	nevyhadzujem,	ale	odložıḿ,	
lebo	z	toho	niečo	vyrobıḿ.

VYROBILA	 UZ� 	 STOVKY	 DEKORA� CII�,	
VA� C�S� INU	DAROVALA

Zhotovenie	 výrobku	 si	 vyžaduje	
por i adnu 	 d ávku 	 t rpez l ivos t i ,	
niekoľko	 hodı́n	 sedenia	 a	 hlavne	
„zlaté“	ruky.	Ručné	práce	Irenky	Vasi-
lišinovej	 sú	 väčšinou	 vopred	 dobre	
premyslené	 a	 potom	 už	 popustı́	 aj	
uzdu	 fantázii.	 „Najprv	 si	 všetko	
pr iprav ı́m , 	 popremý š ľam	 nad	
vzorom,	nastrihám	si	papier,	ozdobıḿ	
si	 sklıč́ko	 alebo	 dózičku	 a	 prelepıḿ	
latexom,“	 prezrádza	 zručná	 dáma.	
Doteraz	 naučené	 techniky	 postupne	

zdokonaľuje	 a	 plánuje	 sa	 naučiť	 aj	
nové,	má	množstvo	skvelých	nápadov.	
Odkedy	sa	tomu	venuje,	stihla	už	vyro-
biť	 stovky	 výrobkov,	 z	 ktorých	 je	
každý	 iný	 a	 unikátny.	 Pri	 výrobe	
použıv́a	prázdne	nádoby,	fľaše,	sklá	i	
plechové	dózy.	Ozdobuje	hlavne	fľaše	
na	oslavy,	zhotovuje	vázy,	šperkovnič-
ky,	nádoby	na	perá,	stojany	na	servıt́ -
ky,	podpivnıḱy,	rôzne	obrázky,	vence	a	
dekorácie	 z	 polystyrénu,	 škatule	 na	
fotky, 	 vajı́ čka	 č i 	 koš ı́ čky. 	 Rada	
chodieva	relaxovať	na	chatu,	kde	má	
tiež	 množstvo	 svojich	 tradičných	 i	
netypických	diel.	Má	tam	naprıḱlad	aj	
veľký	kvetináč,	ktorý	vznikol	z	odho-
denej	záchodovej	misy	a	nájdete	tam	
aj	ďalšie	zaujıḿavosti.	

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová

Odišiel k nebeskému OtcoviOdišiel k nebeskému OtcoviOdišiel k nebeskému Otcovi
Kňaz	 Prešovskej	 archieparchie											
Mgr.	 o.	 Michal	 Džatko,	 titl.	 dekan,	
takmer	 štyri	 desiatky	 rokov	 slúžil	
ľuďom	 a	 Bohu	 v	 greckokatolı́ckej	
farnosti	v	Giraltovciach.	Navždy	nás	
opustil	v	sobotu	9.	februára	vo	veku	
77	rokov.		

Narodil	sa	25.	januára	1942	v	Sečov-
skej	 Polianke.	 Vyštudoval	 Strednú	
odbornú	 školu	 v	 Martine.	 V	 roku	
1963	ukončil	Pravoslávnu	bohoslo-
veckú	fakultu	v	Prešove	a	bol	vysvä-
tený	za	správcu	farnosti	v	obci	Jovsa,	
kde	 pôsobil	 do	 roku	 1968.	 V	 tom	
istom	roku	bol	biskupom	Bazilohom	

Hopkom	prijatý	do	katolıćkej	cirkvi	a	
od	toho	dňa	sa	stal	riadnym	grécko-
katolı́ckym	 kňazom	 a	 bol	 ustano-
vený	 za	 správcu	 farnosti	 Giraltov-
ce–Kobylnice.	V	roku	1970	bol	meno-
vaný	za	titulárneho	dekana	a	v	roku	
1998	 za	 člena	 liturgickej	 komisie.										
Vo	farnosti	Giraltovce	bol	až	do	roku	
2006, 	 kedy	 ho	 vymenovali 	 za	
správcu	 farnosti	 Porúbka.	 Obdobie	
činnosti	vo	farnosti	Giraltovce	pova-
žoval,	ako	sa	sám	vyjadril,	za	požeh-
nané.	Počas	tridsiatich	ôsmich	rokov	
svojho	pôsobenia	v	našom	meste	bol	
aktıv́nym	kňazom	a	občanom,	 ležal	
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mu	 na	 srdci	 osud	 mesta	 a	 ľudı́,	
ktorým	 pomáhal,	 ako	 najlepšie	
vedel.	U� zko	spolupracoval	s	kňazmi	
iných	cirkvı	́z	nášho	mesta	a	spolu	sa	
snažili	o	stmeľovanie	obyvateľstva	a	
lásku	 medzi	 ľuďmi.	 Spolupracoval	
aktıv́ne	aj	s	predstaviteľmi	podnikov	
a	 organizáciı́	 sı́dliacich	 v	 meste.														
V	 roku	 2015	 mu	 bolo	 udelené	
cirkevné	vyznamenanie	Právo	nosiť	
nábedernı́k.	 Spolu	 s	 manželkou	
Máriou,	 rod.	 Pelechovou,	 vychovali	
tri	deti,	syna	Michala	a	dcéry	Annu	a	
Máriu.	 Zádušná	 svätá	 liturgia	 a	
pohrebné	obrady	sa	uskutočnili	15.	
februára	 2019	 v	 Chráme	 Zosnutia	
Presvätej	Bohorodičky	v	Trebišove,	
kde	posledné	roky	žil	a	vypomáhal,		
za	prıt́omnosti		prešovského	arcibis-
kupa	metropolitu	Jána	Babjaka	SJ	a	
košického	 eparchiálneho	 biskupa	
Milana	Chautura	CSsR.	 	Jeho	telesné	
pozostatky	boli	uložené	v	hrobe	na	

cintorı́ne	 v	 Kobylniciach,	 kde	 bol									
z	jeho	veľkej	iniciatıv́y	 	v	roku	2005	
postavený	a	posvätený	nový	grécko-
katolı́cky	 Chrám	 sv.	 archanjela	
Michala.

V	roku	2016	mu	mesto	Giraltovce	pri	
prıĺežitosti	600.	výročia	svojej	prvej	
pı́somnej	 zmienky	 udelilo	 čestné	
ob č ianstvo	 mesta 	 Giral tovce .												
Pri	 tejto	 prı́ležitosti	 si	 pre	 náš	
mesačnıḱ	zaspomıńal:	„Keď	ešte	ako	
mladý	študent	som	cestoval	autobu-
som	cez	Giraltovce	smerom	na	Svid-
ník,	napadla	mi	myšlienka,	že	v	tomto	
mestečku	 by	 som	 chcel	 pôsobiť	 ako	
kňaz.	A	na	jar	roku	1968	sa	táto	moja	
nevyslovená	myšlienka	 stala	 skutoč-
nosťou.	 Želám	 Giraltovciam,	 aby	
všetci	 obyvatelia	 mesta	 žili 	 vo	
vzájomnom	porozumení,	pokoji,	 aby	
hľadali	to,	čo	ich	spája,	aby	si	každý	
jeden	z	nás	plnil	svoje	povinnosti	na	
tom	mieste,	na	ktorom	je	ustanovený.	

A 	 a b y 	 k a ž d ý	
j e d e n 	 z 	 n á s	
pochopil	 a	 napl-
nil	 svoju	 životnú	
úlohu	 a	 všetci	
s p o l o č n e 	 c e z	
tento	časný	život	
speli	 do	 života	
večného.“

Mária	Osifová

M.	Džatko	(zprava)	pri	preberaní	ocenenia	-	čestné	občianstvo	-	
z	rúk	primátora	mesta	v	roku	2016
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Zo	 strany	 pohanov,	 resp.	 ateistov	
bola	 opodstatnená	 námietka,	 že	
jestvuje	 toľko	rôznych	cirkvi,	deno-
minácii,	pričom	každá	sa	odvoláva	na	
Ježiša.	(Stanček,	2002)	

V	 rámci	 ekumenického	 hnutia	
vznikla	v	 roku	1948	v	Amsterdame	
Svetová	rada	cirkvı	́(ďalej	ako	SRC),	
ktorá	 združuje	 cirkvi,	 ktoré	 vyzná-
vajú	Ježiša	Krista	ako	Boha	a	Spasite-
ľa.	Momentálnym	sıd́lom	SRC	je	Z� ene-
va.	A	práve	SRC	v	spolupráci	s	Pápež-
skou	 radou	 pre	 napomáhanie	
jednoty	kresťanov	organizuje	každo-
ročne	v	termıńe	od	18.	do	25.	januára	
Týždeň	modlitieb	 za	 jednotu	 kresťa-
nov.	 Aby	 tak	 kresťania	 nasledovali	
Ježišove	 slova:	 "aby	 všetci	 boli	
jedno"	(Jn	17,21)

Z	tohto	dôvodu	sa	v	poslednú	januá-
rovú	 nedeľu	 o	 14:30	 hod.	 zišli											
na	 pobožnosti	 v	 rı́m.kat.	 kostole													
v	Giraltovciach,	ktorého	iniciátorom	
bol	 o.	 Jozef	 Mager,	 rıḿ.-kat.	 farára,												
aj	 zástupcovia	 miestnych	 cirkvi															
aj	 o.	 Gustáv	 Nagy,	 kaplán	 rıḿ.kat.-
cirkvi,	 Martin	 Fečko,	 zborový	 farár	
ECAV,	o.	Michal	Zorvan,	kaplán	gr.ka-
t.cirkvi	a	Marek	Jurčo,	kazateľ	Cirkvi	
bratskej.	 Na	 tejto	 pobožnosti	 sa	
zúčastnil	aj	Mgr.	Ján	Rubis,	primátor	
mesta	Giraltovce.	Cieľom	pobožnosti	
bolo	 odprosenie	 za	 krivdy	 v	 minu-
losti	 medzi	 jednotlivými	 cirkvami.				
Po	 kázni	 o.	 Michala	 Zorvana	 prosil	

Termı́n	 ekumenizmus	 pochádza													
z	 gréckeho	 slova	 oikuméne	 -	 celá	
obývaná	zem,	oikumenikós	-	celosve-
tový.	 Cieľom	 ekumenizmu	 je	 znovu	
nastolenie	 úplnej	 jednoty	 všetkých	
pokrstených	(Krupa,	2017).	

Ku	 kresťanstvu	 sa	 v	 roku	 2010	
hlásilo	 viac	 ako	 2,2	 miliardy	 veria-
cich,	 avšak	 	 sú	 predpoklady,	 že	 ho										
o	 niekoľko	 desaťročı́	 predbehne	
islam.	A	práve	kresťanstvo,	ktoré	 je	
najrozštiepenejšı́m	 náboženstvom	
sveta,	sa	počas	svojej	dvetisıć	ročnej	
existencie	 roztrhlo	 na	 približne	 30	
000	denominácii.	Ako	brali	naši	pred-
kovia	 Ježišove	 slova	 vážne,	 ktorý	
povedal:	"A	ja	Ti	hovorím:	Ty	si	Peter	a	
na	tejto	skale	postavím	svoju	Cirkev	a	
pekelné	brány	ju	nepremôžu."	(Mt	16,	
18)	Z	Ježišových	slov	je	jasnı,́	že	neza-
ložil	a	ani	nechcel	založiť	množstvo	
cirkvı́ , 	 denominácii, 	 ale	 jedinú																		
na	 čele	 s	 Petrom.	 "Tebe	 dám	 kľúče										
od	 nebeského	 kráľovstva:	 čo	 zviažeš	
na	 zemi,	 bude	 zviazané	 v	 nebi,	 a	 čo	
rozviažeš	 na	 zemi,	 bude	 rozviazané										
v	nebi."	 (Mt	16,	19)	A	práve	 jemu	a	
jeho	 nástupcom	 dal	moc	 nad	 celou	
Cirkvou:	 "Šimon,	 syn	 Jánov,	 miluješ	
ma	 väčšmi	 ako	 títo?	 [...],	 Pás	 moje	
ovce".	(Jn	21,	15-18)	Druhý	vatikán-
sky	koncil	považuje	rozdelenie	kres-
ťanov	za	pohoršenie	a	to	z	troch	dôvo-
dov:	 a)	 je	 v	 rozpore	 s	 vôľou	 Ježiša	
Krista	b)	 je	pohoršenıḿ	pre	svet	 c)	
š kod ı́ 	 oh lasovan iu 	 evan je l i a .													

Ekumenická pobožnosť v Giraltovciach
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Pavol	Strežo	za	odprosenie	krıv́d	voči	
Z� idom	v	Giraltovciach	počas	2.	sveto-
vej	vojny.	

Avšak	 k	 úplnej	 jednote	 neprıd́eme,	
pokiaľ	 nebudeme	 s	 otvoreným	
srdcom	hľadať	a	pýtať	sa	Boha:	"Kde	
je	 pravda?",	 resp.	 aby	 nám	 ukázal	
pravdu,	 pretože	 jednota	 sa	 nedá	
nanútiť,	 pokiaľ	 túžba	 po	 jednote	
nebude	vyvierať	z	úprimného	srdca.	
Ale	ak	nebudeme	robiť	nič,	tak	jedi-
ný,	kto	bude	mať	radosť	z	rozdelenia,	
bude	 práve	 diabol.	 Ježiš	 nezaložil	
Cirkev	 kvôli	 sebe,	 ale	 pre	 spásu	
ľudstva,	 pretože	 my	 potrebujeme	
Boha.		

Autor:	Mgr.	Matúš	Kmec	

Použitá	literatúra:
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v	Bratislave,	2017.	102	s.	
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sku	a	ekumenizmus.	Spišské	Podhra-
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Len	o	spravodlivosť	sa	budeš	usilovať.	
[online].	[cit.2019-02-16].	Dostupné	
na	 internete:	 https://de.statista.co-
m / s t a t i s t i k / d a t e n / s t u-
die/256878/umfrage/verteilung-
d e r -we l t b e vo e l k e r ung - na ch -
religionen/

Slovenská	republika	prijala	v	minu-
losti	 záväzok	 voči	 EU� ,	 že	 od	 roku	
2020	 vytriedime	 viac	 ako	 50	 %	
zložiek	komunálneho	odpadu,	ktorý	
je	 recyklovateľný	 a	 nemusı́	 byť	
nutne	umiestnený	na	skládke	odpa-
dov,	 čo	 je	 jednak	 neekologické	 a	
jednak	finančne	neekonomické.

Keďže	 na	 Slovensku	 sa	 k	 týmto	
čı́slam	 vo	 všeobecnosti	 ani	 len	
nepribližujeme	 (česť	 výnimkám),	
štát	od	tohto	roku	začıńa	vyvıj́ať	tlak	

na	samosprávy	miest	a	obcı,́	aby	trie-
dili	odpad	viac.	Zvyšovanıḿ	poplat-
kov,	„veď	ako	ináč...“	

Mnohé	 obce	 sa	 bránili	 zvyšovaniu	
poplatkov	za	KO	pre	občanov,	keďže	
je	to	veľmi	nepopulárny	krok.	Obec	
však	 už	 nesmie	 doplácať	 za	 vývoz,	
uloženie	 a	 zneškodnenie	 odpadov												
z	 iných	 zdrojov,	 keďže	 Zákon	 č.	
79/2015	 Z.	 z.	 o	 odpadoch	 (§	 4a	
Pôvodca	odpadu	 je:	každý	pôvodný	
pôvodca,	 ktorého	 činnosťou	 odpad	

ODPAD TRIEDIME NEDOSTATOČNE. ODPAD TRIEDIME NEDOSTATOČNE. ODPAD TRIEDIME NEDOSTATOČNE. 
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vzniká. . .) 	 hovorı́ 	 jednoznačne:	
Pôvodcami	 odpadu	 sú	 občan	 ako	
fyzická	 osoba	 a	 právnická	 osoba	 –	
organizácie,	podnikateľské	subjekty.	
Okrem	 toho	 sa	 tohto	 roku	 zvyšuje	
cena	 za	 uloženie	 a	 zneškodnenie	
komunálneho	odpadu.	Nie	zo	strany	
mesta	Giraltovce,	tobôž	nie	zo	strany	
MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.,	ale	zo	strany	
skládky	Ozón	Hanušovce,	a.	s.,	ktorá	
prevádzkuje	skládku	v	obci	Petrov-
ce.	 Táto	 spoločnosť	 prešla	 minulý	
rok	 pod	 spoločnosť	 KOSIT,	 a.	 s.	 Tá	
nám	 oznámila,	 že	 zvyšuje	 ceny											
za	 uloženú	 tonu	 zmesového	 komu-
nálneho	odpadu.	

V	roku	2018	mesto	za	tonu	zaplatilo	
37,30	eura	za	zneškodnenie	+	5,04	
eura	za	uloženie,	 čo	 je	spolu	42,34	
eura.	 Avšak	 v	 roku	 2019	 1	 tona	
odpadu	 bude	 stáť	 43,20	 eura											
za	zneškodnenie	+	8	eur	za	uloženie,	
teda	spolu	51,20	eura!	To	je	navýše-
nie	 o	 takmer	 8,90	 eura	 za	 jednu	
tonu!	 Pri	 cca	 763	 t	 komunálneho	
odpadu,	 ktoré 	 mesto	 vyviezlo										
na	 skládku,	 budú	 náklady	 mesta											
v	roku	2019	vyššie	o	cca	6	800	eur.	
Pre	 budúci	 rok	 KOSIT	 avizoval	
nárast	ceny	za	zneškodnenie	1	tony	
ZKO	(resp.	TKO)	na	46,80	eura	+	13	
eur	 (pri	 súčasnej	 miere	 separácie,	
viď	 tabuľku	 č.	 1).	 Podľa	 aktuálnej	
právnej	 úpravy	 sa	 budú	 zvyšovať	
poplatky	 za	 uloženie	 komunálneho	
odpadu	každý	rok	a	to	podľa	miery	
separácie	 konkrétnej	 obce,	 resp.	
mesta.	

Vysvetlenie:	 Cenotvorba	 za	 sklád-
kovanie	 odpadov	 je	 dvojzložková!	
Cena	za	zneškodnenie	komunálnych	
odpadov	je	v	plnej	réžiı	́jednotlivých	
skládok	 (v	 našom	 prı́pade	 Ozón	
Hanušovce,	a.	s.),	ale	cenu	za	ulože-
nie	 odpadov	 stanovuje	 nariadenie	
vlády	 SR.	 č.	 330/2018	 Z.	 z.	 Toto	
nariadenie	určuje	súčasnú	cenu	a	jej	
postupné 	 navyšovanie 	 z á le ž ı	́													
od	základu	sledovanej	miery	triede-
nia	 každej	 obce.	 Realita	 je	 taká,	 že	
mnohé	obce	sa	nachádzajú	v	najhor-
šej , 	 teda	 najdrahšej 	 kategórii												
do	 10	 %	 vyseparovaných	 zložiek	
komunálneho	odpadu.	

Na	 územı	́ mesta	 Giraltovce	 sme	 sa	
posledných	pár	rokov	postupne	zlep-
šovali	 a	 zvyšovanıḿ	 efektivity	 trie-
denia	 a	 druhotného	 dotriedenia										
na	zbernom	dvore	momentálne	dosa-
hujeme	 oproti 	 mnohým	 iným	
obciam	 a	 mestám	 veľmi	 slušnú	
mieru	separácie	-	cca	36,78	%,	čo	je	
4.	kategória	a	k	splneniu	cieľa	potre-
bujeme	ešte	niečo	cez	13	%	vytrie-
deného	množstva	odpadov.	Verıḿe,	
že	 v	 spolupráci	 s	 našimi	 občanmi	
túto	 cieľovú	 hodnotu	 nad	 50	%	 čo	
najskôr	dosiahneme!	(V	tabuľke	č.	1	
je	 znázornené,	 ako	sa	budú	vyvıj́ať	
ceny	za	uloženie	odpadov	v	nasledu-
júcich	rokoch).

Musı́me	 si	 uvedomiť,	 že	 vyššou	
mierou	triedenia,	separácie	odpadu	
dosiahneme	nižšie	množstvá	odpa-
dov,	ktoré	zbytočne	končia	na	sklád-
kach	 a	 to	 sa	 platı́	 a	 bude	 platiť																
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z	našich	peňazí!	Každá	domácnosť	
a	 podnikateľský	 subjekt	 dostali															
od	mesta	kalendár	vývozov,	pozrite	
si	ho,	prosıḿ,	vo	voľnom	čase	detail-
nejšie.	 Je	tam	napıśané,	 čo	a	ako	sa					
na	územı	́nášho	mesta	triedi	(vzhľa-
dom	 na	 charakter	 článku	 v	 ňom												
na	 konkrétne	 informácie	 nie	 je			
priestor).	

Plasty	uložıḿe	k	plastom	(tak	ako	je	
to	problém	v	iných	mestách,	aj	u	nás	
poniektorı	́ k	 plastom	zahodia	plas-
tovú	 nádobu	 od	 farby	 s	 pôvodnou	
náplňou	–	týmto	spôsobom	sa	konta-
minuje	a	znehodnotı	́celý	kontajner	
a	 úsilie	 mnohých	 poctivých	 ľudı́).	
Tetrapaky	a	plechovky	 umiestňu-
jeme	na	sıd́liskách	do	nádob	s	nápi-
som	 PLASTY! 	 Pri 	 rodinných	
domoch	 patria	 tetrapaky	 do	 vriec										
k	 plastom	 a	 na	 kovové	 obaly	 sú		
vyčlenené	samostatné	vrecia	červe-
no-bordovej	 farby.	 K	 plechovkám	
umiestňujeme	aj	odpad	z	alobalu.	

Sklo	hádžeme	ku	sklu	(nie	do	TKO,	
ako	to	stále	často	nachádzame!).	

Papier,	 kartón,	 časopisy,	 letáky	 a	
lepenka	patria	do	kontajnera	ozna-
čeného	ako	PAPIER.	Knihy	s	pevnou	
väzbou	nie,	prosıḿe	vás,	aby	ste	ich	
venovali	knižnici	alebo	antikvariátu.	
Sme	si	istı,́	že	mnoho	ľudı	́to	ocenı.́	

Pneumatiky	 môžete	 bezplatne	
doniesť	na	zberný	dvor	na	Tehelnej	
ulici.	 Prosı́m	 našich	 občanov,	 aby,	
podobne	ako	je	to	v	iných	mestách,	
prestali	 hádzať	 do	 kontajnera												

na	papier	použité	detské	plienky,	
ženské	 hygienické	 potreby	 či	
hygienické	 vreckovky! 	 Toto	
všetko	 je	 spotrebný	 tovar	 na	
jediné	použitie	a	musí	sa	zahodiť	
do	TKO,	lebo	je	to	nerecyklovateľný	
odpad.	

Koho 	 zau j ı́ma , 	 ako 	 preb ieha	
druhotné	 triedenie	 na	 zbernom	
dvore,	dvere	sú	otvorené.	Verte	mi,	
že	nikomu	by	sa	nechcelo	hrabať	sa						
v	 tých	 zapáchajúcich	 odpadkoch	
(obaly	z	jedál	a	nápojov	nie	sú	často	
zbavené	 pôvodnej	 náplne),	 tak	
myslıḿ e,	 prosıḿ,	 aj	 na	 zamestnan-
cov	 MsPS	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.,	 ktorı	́											
sa	po	celý	rok	starajú	o	zber	a	dotrie-
denie	 všetkých	 druhov	 odpadov	 a	
teda	 o	 poriadok	 a	 čistotu	 v	 našom	
meste.		

Tohto	 roku	 pribudne	 aj	 triedenie	
biologicky	rozložiteľného	odpadu		
v	miestnej	kompostárni	v	bývalom	
areáli	 VVS	 smerom	 na	 Bardejov.												
Od	 1.	 marca	 2019	 bude	 možné	
priviezť	 biodpad	 (konáre,	 lı́stie,	
tráva,	 slama...)	 do	 kompostárne,	
ktorá	 bude	otvorená	3x	 týždenne	 -																	
v	 utorok	 a	 vo	 štvrtok	 od	 10.00	 do	
15.30	 	 hod.	 a	 v	 sobotu	 od	 8.00	 do	
12.00	 hod.	 Budeme	 tiež	 za	 úhradu	
poskytovať	služby	ako	štiepkovanie	
konárov	 a	 náletových	 drevı́n	 a	
taktiež	 zber	 vyššie	 spomenutých	
druhov	 biodpadov	 z	 domácnostı́,	
ktoré	 nemajú	 možnosť	 priviezť	
tento	odpad	vo	vlastnej	réžii.	
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Taktiež	prosıḿe	občanov	v	bytových	
domoch	 na	 sı́dliskách	 (predovšet-
kým	 počas	 sviatkov,	 ale	 často	 aj	
počas	 bežných	 dnı́),	 všı́majte	 si	
kalendár	 vývozov	 kvôli	 parkovaniu	
pri	 zberných	 nádobách!	 Uvedomu-
jeme	si,	že	parkovacıćh	miest	potre-
bujeme	viac,	lebo	áut	len	pribúda,	ale	
ak	stojí	vozidlo	pri	zbernej	nádo-
be,	 nie	 je	 možné	 odpad	 vyviezť.	
Zamestnanci	MsPS	Giraltovce	sa	po	
novom	roku	snažili	vyviezť	nádoby	
trikrát	počas	rôznych	dnı,́	no	poda-
rilo	 sa	 to	 až	 na	 štvrtý	 pokus!	 To	
spoločnosti	 narúša	 časový	 harmo-
nogram	 pri	 iných	 zberoch	 a	 služ-
bách.

Drobný	 stavebný	 odpad	 (mimo	
priemyselného	stavebného	odpadu)	
patrı	́na	zberný	dvor,	ktorý	 je	otvo-
rený	 od	 pondelka	 do	 piatka	 v	 čase	
7.00	-	15.45	hod.	a	v	sobotu	od	8.00	
do	12.00	hod.	 	Pokúsme	sa	vyvaro-
vať	privážania	rôznych	druhov	odpa-
dov	 počas	 vı́kendu	 vo	 večerných	
hodinách,	 resp.	 mimo	 otváracej	
doby.	Taká	WC	misa	neďaleko	vstupu	
na	 cintorı́n	 z	 Tehelnej	 ulice	 veru	
nepridá	 dôstojnosti	 tohto	 pietneho	
miesta,	najmä	ak	cintorıń	cez	vıḱend	
bežne	navštevujú	aj	cezpoľnı.́..	

Disponujeme	kvalitným	kamerovým	
systémom	 s	 vysokým	 rozlı́šenı́m.	
Doteraz	sme	nechceli	robiť	reštrik-
tı́vne	 opatrenia,	 ale	 v	 niektorých	
prı́padoch	 budeme	 nútenı́	 k	 nim	
pristúpiť,	predovšetkým	ak	sa	niek-

torı́	 nezodpovednı́	 podnikatelia	
budú	 snažiť	 takto	 sa	 zbaviť	nebez-
pečných	odpadov...		

Na	 záver	 moja	 posledná	 rada	 a	
najjednoduchšie	riešenie	na	ďalšiu	a	
pomerne	výraznú	 úsporu	nákladov				
za	komunálny	odpad,	ktorá	 sa	 týka	
predovšetkým	 sı́dlisk:	 Uzatvárajte,	
prosı́m	 vás,	 kontajnery!!!	 Jednak	
zabránite,	 aby	 sa	 do	 nich	 dostali	
potkany	a	voľne	pohybujúca	sa	zver,	
ale	 predovšetkým	 zabránite	 vode											
z	 dažďa	 a	 snehu,	 aby	 zaťažovala	
nádoby 	 na 	 odpad , 	 p r e t o ž e														
na	skládke	sa	platı	́nie	za	objem,	ale	
za	 váhu.	 Mokrý	 odpad	 je	 omnoho	
ťažšı́,	 len	 pri	 jednom	 „daždivom“	
zbere	 ide	 o	 2,3	 tony	 navyše	 a	 to	
musıḿe	zbytočne	zaplatiť...	Ak	nabu-
dúce	 uvidı́te	 niekoho	 (je	 to	 častý	
problém	 pri	 bytových	 domoch	 na	
Mlynskej	 ulici),	 ako	 hádže	 sklo,	
stavebný	 odpad,	 popol	 či	 pneuma-
tiky	 do	 nádoby	 na	 komunálny	
odpad,	upozornite	ho,	 že	 „pomáha“	
navyšovať	poplatky	všetkým	 	obča-
nom,	ktorı	́poctivo	triedia.

Verıḿ,	že	spoločnými	silami	budeme	
aj	naďalej	dosahovať	lepšie	a	lepšie	
výsledky,	 aby	 sa	 náš	 svet	 a	 spoloč-
nosť	stali	trvalo	udržateľnými	a	aby	
nám	nevznikali	kopy	odpadu,	ktoré	
nás	 prežijú	 ako	dedičstvo	pre	naše	
deti	a	vnúčatá.	V	neposlednom	rade,	
čıḿ	viac	budeme	triediť,	tým	menej	
budeme	doplácať	na	skládkovanie.	
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Zdroj:	odpady-portal.sk,	článok	Výška	poplatkov	za	skládkovanie,	vydaný		1.	12.	
2018)

Výška	poplatkov	za	uloženie	iných	druhov	komunálneho	odpadu

Tabuľka	č.	2
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Máme	tu	znova	nový	rok		a	v		ňom	oslá-
vime	 aj	 storočnicu	 zjednotenia	
včelárskych	 spolkov	 na	 Slovensku.													
V	tomto	roku	oslávime	aj	150	rokov	
od	prvého	pokusu	založiť	 slovenský	
včelársky	 spolok.	 Boli	 to	 nadšenci	
okolo	 S� tefana	 Závodnı́ka, 	 ktorı	́																
v	 nepriaznivých	 podmienkach	 a	
silných	 maďarizačných	 aktivitách	
uhorskej	 vlády	 založili 	 zemský	
spolok.	 	 Ten	 bol	 však	 vopred	 odsú-
dený	na	neúspech.

Až	 po	 vzniku	 prvej	 C�eskoslovenskej	
republiky		na		popud			Dr.	Jána	Gašpe-
rıḱa	z	Liptovského	Dovalova	 	presne		
v	deň	 	 	50.	výročia	založenia	prvého	
celoslovenského	 včelárskeho	 spolku	
v	Pružine	vzniklo	ustanovujúce	valné	
zhromaždenie	 Zemského	 U� stredia	
včelárskych	 spolkov	 v	 Bratislave.	
Zúčastnili	 sa	 ho	 delegáti	 27	 včelár-
skych	 spolkov.	 Bolo	 to	 presne	 15.	
augusta	1919.

Zakladajúce	 valné	 zhromaždenie	
včelárskeho	spolku	v	Giraltovciach	sa	
konalo	 11.	 júna	 1931.	 Zvolal	 ho	
správca	školy	v	Giraltovciach		Alexan-
der	Krivka,	ktorý	bol	na	tomto	zhro-
maždenı	́zvolený	za	predsedu	spolku.	
Predsedu	vykonával	až	do	roku	1942.	
Za	 podpredsedu	 spolku	 bol	 zvolený		
Ján	 Kmec,	 za	 tajomnı́ka	 Arnošt	
Andraško	 a	 pokladnı́kom	 	 sa	 stal	
Andrej	Krupa.

V	 roku	1932	mal	giraltovský	včelár-

sky	 spolok	 24	 členov,	 no	 napr.																		
v	 roku1943	 mal	 už	 126	 členov.																			
V	súčasnosti	máme	120	členov.

Zo	 správ	 funkcionárov	 na	 valnom	
zhromaždenı	́vysvitlo,	že	v	roku	1938	
zriadili	oplodňovaciu	stanicu	s	úľovou	
váhou		u	Jozefa	Matysa	v	Soboši,	konal	
sa	 praktický	 kurz	 chovu	 matiek														
v	 Kukovej	 pod	 vedenı́m	 S� tefana	
Jurı́čka	 z	 Brezovky.	 Spolok	 vlastnil		
va r á k 	 na 	 vo sk , 	 medomet , 	 l i s																							
na	medzistienky,	rozmnožovacı	́stroj,	
spomıńanú	úľovú	váhu,	dva	normali-
zované	úle	a	oplodniačiky.

V	roku	1940	sa	v	Hanušovciach	v	rıḿ.	
kat.	 ľudovej	 škole	 konal	 včelársky	
kurz.	Na	ňom	 	včelári	rozhodli,	 že	si	
založia	 vlastný	 spolok.	 K	 založeniu	
zrejme	však	nedošlo,	pretože	o	tom	už	
nie	je	žiadna	zmienka.

V	 roku	 1946	 sa	 spolok	 premenoval										
na	Okresný	včelársky	spolok	v	Giral-
tovciach,	pod	ktorý	patrila	aj	obvodná	
skupina	včelárov	z	Kurimy.

Jozef	Buzek	

podpredseda	ZO	SZV	Giraltovce

Z HISTÓRIE VČELÁRSTVA
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Giraltovčania	sa	môžu	pýšiť	tým,	že	
m a j ú 	 v 	 m e s t e 	 š i k o v n é h o	
„meteorológa“,	ktorý	si	zabezpečil	
aj	 meteostanicu	 na	 svahu	 nad	
riekou	 Radomka.	 22-ročný	 Giral-
tovčan	 Tomáš	 Fedor	 navštevuje	
Univerzitu	 Pavla	 Jozefa	 Šafárika												
v	 Košiciach,	 študuje	 na	 prvom	
stupni 	 v 	 pr íbuznom	 odbore	
geografia.	Denné	i	týždenné	infor-
mácie	o	počasí	sprostredkúva	obča-
nom	 prostredníctvom	 svojej	
stránky	na	sociálnej	sieti	Facebook	
už	 päť	 rokov.	 O	 netradičnom	
koníčku	nám	prezradil	viac.	

Odkedy	 sa	 venujete	 facebookov-
skej	 stránke	 s	 názvom	 Počasie	
Giraltovce,	s	akým	cieľom	vznikla	a	
ako	ste	sa	dostali	k	takej	zaujíma-
vej	činnosti?	

-	 Stránke	 sa	 venujem	 približne	 od	
aprıĺa	2014.	Vznikla	najmä	ako	infor-
mačno-popularizačný	kanál	zaobera-
júci	 sa	 poskytovanı́m	 aktuálnych	
informácii	 o	 počası́	 so	 zameranı́m													
na	sledovanie	vývoja	búrok.	V	ďalekej	
budúcnosti	 by	 som	 chcel	 pôsobiť															
v	oblasti	meteorológie	aj	na	profesio-
nálnej 	 úrovni. 	 Práve	 založenie	
amatérskej	 stránky	 mi	 poskytlo	
možnosť	sebarealizácie	a	prehlbova-
nia	 praktických	 vedomostı́	 v	 danej	
oblasti,	 čo	 sa	 mi	 neskôr	 osvedčilo											
na	vysokej	škole.

Čo	je	na	vašom	hobby	najzaujíma-
ve jš ie 	 a 	 čo 	 na jnáročnejš ie?	
Priblížte	nám	i	ďalšie	vaše	koníčky.

-	Pri	takejto	nezvyčajnej	záľube	sa	dá	
naraziť	 na	 množstvo	 zaujı́mavých	
vecı,́	 ktoré	 dokáže	 vytvoriť	 zemská	
atmosféra.	 C� i	 už	 sú	 to	 búrky,	 rôzne	
typy	oblačnosti	alebo	samotná	dyna-
mika	atmosféry,	je	sa	vždy	na	čo	tešiť.	
Za	 najťažšie	 považujem	 zosúladenie	
tejto	záľuby	s	bežným	životom	–	poča-
sie	 si	 totiž	 nevyberiete	 a	 často	 sa	
stáva,	 že	 pre	 bežné	 aktivity,	 ako	 je	
naprıḱlad	škola,	mi	unikne	nejaká	tá	
významná	 búrková	 udalosť.	 Medzi	
moje	 hobby	 patrı	́ hlavne	 prıŕoda	 a	
fotografovanie.	Veľmi	rád	fotıḿ	nočnú	
oblohu	 a	 tzv.	 objekty	 hlbokého	

Mladý študent Tomáš Fedor
„predpovedá“ Giraltovčanom počasie
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vesmıŕu	ako	sú	naprıḱlad	hmloviny	či	
galaxie.

Popíšte	 nám,	 akým	 spôsobom	
zisťujete	 predpovede...	 V	 meste	
vraj	máte	aj	meteostanicu.	Kde	sa	
vlastne	nachádza?

-	 Predpovede	 zhotovujem	 kombiná-
ciou	viacerých	voľne	dostupných	zdro-
jov	na	internete.	Ide	o	pravidelne	aktu-
alizované,	modelové	výstupy	rôznych	
meteorologických	veličıń,	na	základe	
ktorých	je	možné	určiť	vývoj	počasia	
niekoľko	dnı	́dopredu.	Vlastnıḿ	auto-
matickú	 stanicu	 WH1080,	 ktorá	
dokáže	zaznamenávať	základné	mete-
orologické	 veličiny	 (teplota,	 vlhkosť,	
tlak,	 zrážky,	 rýchlosť	 a	 smer	 vetra).		
Ide	o	lacnú	meteostanicu,	ktorá	ale	po	
menšı́ch	 úpravách	 dokáže	 poskyto-
vať	veľmi	kvalitné	údaje	vzhľadom	na	
predraženú	 konkurenciu.	 Je	 umiest-
nená	v	severnej	časti	mesta,	na	svahu	
nad	riekou	Radomka.

Aké	 sú	 reakcie	 a	 odozvy	 ľudí	 na	
stránku?

-	 Ohlasy	 sú	 veľmi	 pozitı́vne.	 Táto	
lokálna	 meteo-stránka	 momentálne	

dosahuje	na	Facebooku	500	sledova-
teľov,	 ktorým	 sa	 snažıḿ	 poskytovať	
včasné	a	presné	informácie	o	počası.́	
Pozitıv́ne	 ohlasy	 má	 aj	 zverejnenie	
údajov	 zo	 stanice,	 ktoré	 sú	 voľne	
dostupné	na	stránke.

Môžete	nám	prezradiť,	aké	počasie	
nás	 čaká	 v	 nasledujúcich	 dňoch?	
Stalo	sa	vám	už	niekedy,	že	vás	pred-
povede	sklamali?

-	Záležı	́od	časového	rozsahu,	keďže	je	
často	ťažké	predpovedať	na	viac	ako	5	
dnı.́	 V	 nasledujúcich	 dňoch	 nás	 ale	
čaká	 postupné	 oteplenie.	 Denné	
teploty	by	mali	stúpať	k	10	°C	a	zrážky	
by	sa	mali	vyskytovať	len	sporadicky.	
Tvorba	 predpovedı́	 počasia	 často	
nadobúda	 pravdepodobnostný	
charakter.	Považujem	teda	za	normál-
ne,	 že	 to	 občas	nevyjde	 a	 snažıḿ	 sa	
pochopiť,	prečo	tomu	tak	bolo.

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	archív	T.	F.
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V	 uplynulých	 mesiacoch	 sme	 sa	 na	
tomto	 mieste	 stretávali	 s	 rubrikou	
Dumb	 Laws,	 prinášajúcou	 ukážky	
tých	 "najnenormálnejších,	 najbizar-
nejších,	najhlúpejších	a	najšialenejších	
zákonov	na	svete".	Tieto	sú	produko-
vané	 väčšinou	 chorými,	 po	 kariére	
túžiacimi	 (alebo	 len	 jednoducho	
nudiacimi	 sa)	 mysľami	 zákonodaer-
cov	a	úradnıḱov.

Ale	 pozor.	 Ani	 podnikateľský	 sektor	
n iekedy 	 neradno	 podceňovať.	
Nádherné	"skvosty"	ľudského	ducha	
možno	 nájsť	 hlavne	 v	 návodoch	 na	
použıv́anie,	 resp.	 na	 štı́tkoch	 alebo	
etiketách	 priamo	 na	 výrobku.	 Tie	
"zbiera"	stánka	Dumb	Warnings.	

V	 nasledujúcich	 čıślach	 vám	 ponúk-
neme	 niekoľko	 vzoriek,	 pri	 ktorých	
pravdepodobne	 zapochybujete	 o	
vlastnom	 IQ.	 Tieto	 ukážky	 majú	
pôvod	takmer	výlučne	v	USA.	Tam	sa	
totiž	 snaha	 "vysúdiť	 čo	 najviac	
prachov"	 stala	 celonárodným	 špor-
tom,	niekde	až	životným	štýlom.

Nuž...	užite	si	to.

Poznámka	pre	milovnıḱov	legislatıv́y:	
Nezúfajte.	K	Dumb	Laws	sa	ešte	vráti-
me.

Prvá	 ukážka	 je	 určená	 fanatikom	
domácich	 prác.	 	 Istý	 výrobca	 žehli-
čiek	nabáda		svojich	zákaznıḱov:

Neodporúča	 sa	 žehliť	 košeľu	 pred	 jej	
vyzlečením.

Predajca	krbovej	guľatiny,	ktorému	
ležı	́na	srdci	bezpečnosť	zákaznıḱov,	
chce	byť	dôsledný:

Upozornenie:	Riziko	vzniku	ohňa.

Výrobca	 vodných	 skútrov,	 zrejme	
rovnakej	nátury	ako	vyššie	menovaný	
"guľatinár",	má	pre	zákaznıḱov	dobrú	
radu:	

Na	kontrolu	úrovne	paliva	nikdy	nepo-
užívajte	 zápalky	 alebo	 otvorený	
plameň.

Na	 prı́balovom	 letáku	 k	 detskému	
sirupu	je	možné	nájsť	nielen	najrôz-
nejšie	indikácie	(aj	kontraindikácie),	
ale	aj	rezolútny	pokyn:

Po	 požití	 neriaďte	 motorové	 vozidlo	
ani	nespúšťajte	mechanické	stroje.

Zdravie	kupujúcich	je	zrejme	aj	v	stre-
d o b od e 	 p o z o r n o s t i 	 v ý r o b c u	
Sainsburských	 arašidov,	 preto	
umiestnil	na	balenie	varovanie:

Upozornenie: 	 Produkt	 obsahuje	
orechy.

A	ešte	raz	prıśpevok	ku	kvalite	farma-
ceutického	 trhu	 v	 USA.	 Aspirín	 na	
obale	nesie	upozornenie:

Nepoužívať,	ak	ste	alergický	na	Aspi-
rín.

To	výrobcovi	umývačiek	na	riad	ležı	́
na	srdci	predovšetkým	blaho	rodiny:

Nedovoľte	 deťom	 hrať	 sa	 vo	 vnútri	
prístroja.

Ako	 sme	 už	 spomenuli,	 tieto	 perly	
ducha	majú	pôvod	hlavne	v	USA.	Ale	
aj	 také	 Slovensko	 dokáže	 niekedy	
zabodovať.	 Na	 prıb́alovom	 letáku	 k	
jednému	 detskému	 pršiplášťu	 (pri-
rodzene,	 Made	 in	 China)	 bolo	 napı-́
sané	ľubozvučnou	slovenčinou:

Chranit	pred	vlchkom.

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

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...	
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			Pilátov	mladší	brat?

Na	 Požiarnickej	 ulici	 kvitnú	 pagaš-
tany

Prıŕoda	 sa	 zahráva.	 Na	 dvoch	 stro-
moch	pagaštana	ponského	 sú	 plody,	
jeseňou	sfarbené	listy	aj	kvety.

30/11/2015	 Tak	 tomu	 ja	 hovorím	
rekonštrukcia!!!

Rekonštrukcia	ulice	Ku	kyslej	vode

Rekonštrukcia	sa	dostane	do	prıṕrav-
nej	 fázy.	 Na	 investı́cie	 v	 Prešove	
odklepli	10	biliónov.

15/12/2015	Keď	sa	redaktor	zostavu-
júci	servis	nesústredí:	Krimivýstava?

Výstava

MICHALOVCE.	 Malá	 galéria	 MsKS	
ponúka	výstavu	Michalovce	v	podra-
zoch.	 Predvedú	 sa	 profesionálni	 aj	
amatérski	umelci.

23/02/2016	 Utajená	 mincovňa															
v	Brekove	a	nadčasová	bieda

Brekovčania	 za	 slovenského	 štátu	
namiesto	mäsa	vyrážali	agátový	kvet	
a	žihľavu	s	vajıč́kami.

Za	 slovenského	 štátu	 panovala	 totiž											
v	dejinách	a	mestách	veľká	bieda.

19/06/2017	Novodobý	Argus?	Tomu	
naozaj	nič	neunikne.

„Zemiaková“	 medaila	 pre	 juniora	
Mareka	Kubıḱa	

Jediná	 pozı́cia	 delila	 od	 pódiového	
umiestnenia	 19-očného	 juniora	
Mareka	Kubıḱa.

Naša	banka	a	konkurenčná	banková	
skupina	z	Rakúska	sa	dohodli	na	uspo-

DÉJA	VU
Niečo	vám	to	pripomína?

riadanı́ 	 prestı́ žnych	 veslárskych	
pretekov	 na	 Dunaji.	 Obidva	 tı́my	
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trénovali	oduševnene,	dlho	a	hlavne	
tvrdo.	 Nakoniec	 nastal	 všetkými	
očakávaný	deň	D.	Na	oboch	brehoch	
rieky	sa	zhromaždilo	celé	osadenstvo	
oboch	spoločnostı	́pri	teplých	a	stude-
ných	švédskych	stoloch	(na	rakúskej	
strane)	a	pri	bufete	 (tipnite	si,	kde).	
Verili	si	oba	tıḿy.	Vyhrali	Rakúšania.							
O	celý	kilometer.

Náš	 tı́m	 bol	 z	 prehry	 úplne	 mimo.	
Vedenie	banky	sa	rozhodlo,	že	prıč́inu	
drvivej	 porážky	 je	 nutné	 odhaliť	 za	
každú	 cenu.	 Najalo	 konzultačnú	
firmu,	aby	problém	rozanalyzovala	a	
navrhla	riešenie.

Konzultanti	 po	 troch	 mesiacoch	
náročnej	 analýzy	 všetkých	 dostup-
ných	 faktov	 prišli	 s	 prekvapujúcim	
zistenı́m:	 Zatiaľ	 čo	 Rakúšania	 mali	
osem	veslárov	a	jedného	kormidelnı-́
ka,	naša	loď	mala	veslára	jedného,	ale	
kormidelnı́kov	 osem.	 Po	 ďalšom	
polroku	štúdia	a	analýzy	-	mimocho-
dom,	banka	na	to	vynaložila	dva	mili-
óny	eur	bez	DPH	(vďaka	bohu	za	euro-

fondy!!!)	-	konzultačná	firma	predlo-
žila	 záverečnú	 správu.	 Podľa	 tej											
v	našej	banke	prıĺiš	málo	ľudı	́vesluje	
a	prıĺiš	veľa	ich	kormidluje.

Keďže	na	tento	rok	boli	naplánované	
odvetné	 preteky,	 štruktúra	 nášho	
tıḿu	prešla	zásadnou	reorganizáciou.	
Nový	tıḿ	sme	zostavili	z	troch	kormi-
delnı́ckych	 topmanažérov,	 troch	
oblastných	kormidelnıć kych	manažé-
rov	a	bol	doň	implementovaný	systém	
pre	 zvýšenie	 výkonnosti	 veslára	 a	
motiváciu	 jeho	 pracovného	 nasade-
nia.

Nastal	 všetkými	 očakávaný	 deň	 D.									
Na	oboch	brehoch	rieky...	ale	veď	to	už	
poznáte.	 Rakúšania	 opäť	 vyhrali.												
O	dva	kilometre.	Vedenie	našej	banky	
prepustilo	 veslára	pre	nedostatočnú	
výkonnosť	 a	 neplnenie	 individuál-
nych	plánov.		

Manažérom	 boli	 vyplatené	 mimo-
riadne	odmeny	za	odhalenie	prıč́iny	
problému.

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

KNIŽNÉ NOVINKY KNIŽNÉ NOVINKY KNIŽNÉ NOVINKY KNIŽNÉ NOVINKYKNIŽNÉ NOVINKYKNIŽNÉ NOVINKY
Opäť	sme	pre	našich	čitateľov	zakú-
pili	niekoľko	nových	knižných	titu-
lov,	vyberáme	pre	vás:

Alica	Eštoková	–	Parižske	Slnko

Láska	 si	nevyberá	 farbu	pleti,	 nábo-
ženstvo,	 ba	 ani	 krajinu,	 v	 ktorej	 nás	
zasiahne.	A	udrie	v	momente,	keď	to	

n e o č a k á v a m e .	
Podobnú	 skúsenosť	
má	 šarmantná	Sofia,	
z a m i l o v a n á 	 d o	
umierneného	 mosli-
ma.	Nadir	vyštudoval	
na	Slovensku	a	zostal	
žiť	v	Bratislave.	Sofi-
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ina	 konzervatı́vna	 rodina	 nepraje	
vzťahu	 s	 prı́slušnı́kom	 iného	 nábo-
ženstva.	V	prekrásnom	prostredı	́Fran-
cúzska,	 priamo	 v	 údolı	́ rieky	 Loiry,	
spoznáva	 Sofia	 Nadirových	 prı́buz-
ných.	 Neskôr	 však	 stretne	 Slováka	
Martina,	 ktorý	 spôsobı́	 v	 jej	 živote	
poriadny	rozruch.	O	mladú	ženu	majú	
odrazu	 vážny	 záujem	 dvaja	 muži.	
Každý	 z	 nich	 je	 iný	 –	 národnosťou,	
vierovyznanıḿ	a	 čiastočne	aj	 farbou	
pleti.	Dokáže	sa	Sofia	vzoprieť	okoliu	
a	zariadiť	si	 život	 s	Nadirom?	Alebo	
Martin	opantá	jej	srdce	natoľko,	že	sa	
rozhodne	preňho?	

Robert	 Bryndza	 –	 Ten	 pravý	 a	 tá	
ľavá

Natalie	 Loveová	
c e l ý 	 ž i v o t	
usilovne	 a	 tvrdo	
pracovala,	aby	si	
splnila	svoje	sny.	
Riadi 	 úspešné	
divadlo	v	londýn-

skej	 štvrti	 Soho,	 v	 ktorom	 sa	 práve	
chystajú	 angažovať	 jednu	 z	 najväč-
šıćh	hollywoodskych	hviezd,	miláčika	
všetkých	žien	Ryana,	a	dokonca	má	aj	
„dokonalého“	 frajera,	 učiteľa	 jogy	
Benjamina	–	Namaste!	Londýn	sa	stal	
pre	Natalie	útočiskom	pred	jej	chao-
tickou	rodinou,	ktorá	 žije	na	vidieku						
v	 Devone,	 aj	 pred	 jej	 prvou	 láskou	
Jamiem,	 ktorému	 ušla	 spred	 oltára.				
Po	pätnástich	rokoch	sa	však	odrazu	
zjavı́	 rovno	 pred	 jej	 divadlom...	 A	
odrazu	 udalosti	 v	 Soho	 naberú	
prudký	spád!	Udržı	́Natalie	svoj	svet	
pokope	bez	ujmy,	zistı,́	kto	je	pre	ňu	

skutočne	 ten	 pravý	 aj	 to,	 že	 možno	
ona	po	celý	čas	nebola	tá	ľavá?

Helena	 Murčeková	 –	 Tajnosti	
p o b l á z n e n e j	
baby

Ako	 dlho	 sa	 dajú	
tajnosti	 udržať										
v	 tajnosti?	 Olıv́ia				
s 	 M a c o m 	 s ú									
dvojčatá.	 Všetky	
k a m o š k y 	 j e j										
závidia	 skvelého	
brata,	lenže	Maco	

je	 prehnane	 starostlivý.	 Olıv́ia	 sa	 ho	
snažı	́presvedčiť,	aby	sa	konečne	stia-
hol	 z	 pozıćie	 Veľkého	 brata,	 a	Maco	
akosi	rýchlo	súhlası.́	Z� eby	preto,	lebo	
úlohu	ochrancu	prevzal	jeho	najlepšı	́
priateľ?	Kým	Maco	sa	tešı	́na	sestrine	
a	priateľove	slovné	súboje,	Olıv́ii	nie	je	
všetko	jedno.	Posledné,	čo	potrebuje,	
je	mať	na	krku	chalana,	do	ktorého	je	
beznádejne	 zaľúbená!	 Vzťahy	 sa	
komplikujú,	 hormóny	 sa	 búria	 a	
Olıv́ia	 si	 želá	 jediné:	 trochu	 menej	
rozruchu	 a	 trochu	 viac	 nudy.	 Ibaže	
tajnosti	a	nuda	nejdú	dokopy...

Jozef	Karika	–	Trhlina	

T á t o 	 k n i h a	
vznikla	 zvlá št-
nym	 spôsobom.	
Po	vydanı	́myste-
riózneho	 trileru	
Strach	 sa	 auto-
rovi	ozval	človek,	
ktorý	 mu	 vyroz-
pr áva l 	 naoza j	
desivý 	 prı́beh.	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

33

Jozef	Karika	jeho	rozprávanie	zazna-
menal,	mnohé	tvrdenia	overil,	doplnil	
o	 vlastné	 zistenia	 a	 spracoval	 do	
knihy,	ktorú	máte	pred	sebou.	Na	jej	
stránkach	rozmotáva	veľmi	 tajomný,	
tragický	a	hrôzostrašný	prıṕ ad.	Záro-
veň	 poodhaľuje	 jednu	 z	 najväčšı́ch	
záhad	 Slovenska	 –	 nevysvetliteľné	
miznutie	ľudı	́v	pohorı	́ Tribeč.	Legen-
da,	zámerná	mystifikácia	alebo	desivá	
skutočnosť?	Túto	otázku	si	kladie	aj	
autor.	 Predkladá	 strhujúci	 hororový	
prıb́eh	 a	 necháva	 na	 čitateľovi,	 aby	
našiel	odpoveď.

Amy	 Gantry-
o v á 	 – 	 K am	
zmizla	Julie	

Keď	 trinásť-
r o č n á 	 J u l i e	
Whitakerová	
j e d n e j 	 n o c i	
z m i z n e																			

z	 domu,	 vyzerá	 to	 ako	 učebnicový	
prı́klad	 únosu.	 Rodina	 je	 zdrvená,	
napriek	tomu	však	verı,́	že	ich	dcéra	je	
stále	 nažive.	 Lenže	 nikto	 nežiada	
výkupné, 	 neobjavuje	 sa	 žiadna	
stopa…	 A	 zrazu,	 po	 dlhých	 ôsmich	
rokoch,	sa	na	prahu	rodinného	domu	
Anny	a	Toma	objavı	́mladá	žena,	ktorá	
o	 sebe	 tvrdı,́	 že	 je	 Julie.	 Počiatočný	
úžas	 a	 nadšenie	 rodiny	 čoskoro	
vystriedajú	pochybnosti	a	neodbytné	
otázky.	Julie	sa	navyše	s	rodinou	zbli-
žuje	 len	pomaly	a	niekedy	sa	správa	
viac	 než	 čudne.	 Dokonca	 sa	 občas	
záhadne	 vytráca	 z	 domu...	 A	 prečo	
odmieta	chodiť	na	terapiu	a	už	vôbec	
nechce	hovoriť	o	tom,	čo	sa	jej	stalo?	

Po	čase	Annu	oslovı	́súkromný	detek-
tıv́,	 ktorý	 ju	 svojimi	 informáciami	 a	
otázkami	ešte	viac	zneistı.́	A	vtedy	sa	
začıńa	mučivé	hľadanie	pravdy.	Annu	
však	najviac	trápi	otázka	–	vrátila	sa	
skutočne	ich	dcéra	Julie?

Eva	Slonimova	–	
D í v a j 	 s a 	 n a	
hviezdy

Detstvo	Evy	Weis-
s o v e j - S l o n i -
movej,	 rodenej	
Bratislavčanky,	
poznačila	 druhá	
svetová 	 vojna,	
p o č a s 	 k t o r e j	
prenasledovanie	

Z� idov	 v	 Európe	 dosiahlo	 obludné	
rozmery.	 Evini	 rodičia	 pripravili	 pre	
svoje	 deti	 úkryty,	 no	 sotva	 trinásť-
ročná	Eva	a	jej	mladšia	sestra	Marta	
nakoniec	 neunikli	 deportáciám,	
chytili	ich	nitrianski	gardisti	a	poslali	
do	 Osvienčimu.	 Autorka	 opisuje	
hrôzy	 prežité	 v	 koncentračnom	
tábore	Osvienčim-Brzezinka,	 kde	 na	
vlastnej	 koži	 zažila	mučenie,	 neľud-
ské	 zaobchádzanie	 a	 medicı́nske	
pokusy	 neslávne	 známeho	 doktora	
Mengeleho.	V	 roku	1945	po	 oslobo-
denı	́Osvienčimu	sovietskou	armádou	
Eva	a	Marta	samy	museli	prejsť	kus	
vojnou	zničenej	Európy,	aby	sa	dostali	
späť	do	rodnej	Bratislavy	a	stretli	sa	s	
rodičmi	 a	 súrodencami.	 Kniha	 Dıv́aj	
sa	na	hviezdy	dokazuje,	 že	 človek	 je	
schopný	 prežiť	 aj	 zoči-voči	 nepred-
staviteľnému	peklu.	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

34

Tabea	Bachová	–	Ostrov	kamélií

Sylvii	 nič	 nechý-
ba,	 a	 predsa	 sa								
v	 živote	 plnom	
p o v i n n o s t ı́ 	 a										
v	 zdanlivo	doko-
nalom	 manžel-
stve	 necıt́i	 šťast-
ná.	Keď	po	svojej	
tete	zdedı	́ ostrov	
v	 Bretónsku,	 na	
k t o r o m 	 s a	

ro zp re s t i e ra 	 z á h radn ı́ c t vo 	 a	
nádherná	záhrada	plná	kaméliı,́	dlho	
neváha	a	na	pár	týždňov	ho	vymenı	́za	
život	 v	 rušnom	 Mnı́chove.	 Sylviin	
manžel	 Holger,	 bezohľadný	 obchod-
nıḱ,	však	už	záhradnıćtvo	ponúka	na	
predaj.	 Má	 tam	 vyrásť	 hotelový	
komplex	 s	 golfovým	 ihriskom.	Preto	
tu	 neznámu	 dedičku	 nevıt́ajú	 práve												
s	 otvorenou	 náručou.	 Sylviu	 očarı	́
krása	ostrova	aj	srdečnosť	a	svojráz-

nosť	jeho	obyvateľov.	Keď	sa	zamiluje	
do	 záhradnı́ka	 Maëla,	 jej	 život	 sa	
poriadne	skomplikuje	a	odrazu	stojı	́
p red 	 na j ťa ž š ı́m 	 rozhodnu t ı́m													
vo	svojom	živote.

Le	Khoa	–	Meduška	a	Strapušik

Meduška	 je	malé	
dievčatko	s	medo-
vou	 pokožkou.	
R a d a 	 s a 	 h r á	
vonku,	no	nechce	
nosiť	 klobúčik.	
Až	 jedného	horúceho	dňa	 ju	na	 lúke	
postretne	neprıj́emné	prekvapenie.	

Strapúšik	sa	veľmi	nerád	češe.	Ale	čo	
ak	 si	 v	 jeho	 strapatej	 štici	 uvijú	
hniezdo	 dva	 holúbky?	 Na	 vlastnej	
koži	zistı,́	prečo	je	česanie	dôležité.

Knihy 	 mô žete 	 deťom	 pre č ı́ tať													
po	slovensky	aj	po	anglicky.

Text:	prevzaté	z	www.bux.sk

Pri	 jarnom	 reze	 ovocných	 stromov	
odstraňujeme	 prezimujúce	 štádia	
škodcov. 	 Skôr	 pučiace	 dreviny	
ošetrı́me	 proti	 prezimujúcim	 škod-
com	 krátko	 po	 vypučanı,́	 ale	 najne-
skôr	 pred	 kvitnutı́m.	 Pred	 jarným	
postrekom	 bojujeme	 proti	 štı́tnič-
kám,	pukliciam,	voškám	a	roztočom.	

Prvé	ošetrenie	sliviek	proti	znetvore-
niu	 plodov	 urobıḿe	 v	 čase	 pučania	
stromov.	 V	 miestach	 pravidelného	
v ý sky tu 	 p r ı́ s avky 	 cesnakove j	

o š e t r ı́ m e	
jesenný	cesnak	
už	 po	 prvom	
oteplenı́	 nad	 10	
°C.

Padaniu	vychádzajúcich	rastlıń	pred-
chádzame	 zabezpečenı́m	 dostatku	
svetla	 a	 primeranej	 vlahy.	 Vytrvalé	
bylinky,	ktoré	prežili	zimu,	potrebujú	
mimoriadnu	 pozornosť,	 najmä	 sa	
zaoberáme	 ich	 zdravotným	 stavom.	
Môžu	 byť	 premrznuté	 a	 oschnuté.	

Záhradkárske okienko 
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Zničené	 časti	 preto	 zastrihneme	
hlboko	 do	 zdravej	 časti.	 Zo	 spiacich	
púčikov	 veľmi	 rýchlo	 vytvorı́	 nový	
odrast.	Bylinky	presadıḿe	do	nového	
substrátu.	 Zemiaky	 vyžadujú	 ľahšie	
až	 stredne	 ťažké	 humozne	 pôdy.	
Pestujú	 sa	 vo	 všetkých	 regiónoch,	
vyhovujú 	 im	 chránené 	 polohy.											
Zo	živıń	sú	náročné	na	draslıḱ.	Pôdu	
pre	výsadbu	je	najlepšie	začať	pripra-
vovať	 už	 na	 jeseň,	 predovšetkým	
zrýľovať	a	zapracovať	kompost	alebo	
hnoj.	

Na	jar	pred	výsadbou	sa	rozhodia	prie-
myselné	hnojivá	a	to	sıŕan	superfosfát	
a	draselná	soľ	v	dávkach	30,	50	a	40	

gramov	 na	 1m²,	 pričom	 sa	 do	 pôdy	
zapracujú	pri	jarných	prácach.	Keď	sa	
zemina	nakyprı	́a	urovná.	

Výhody	 celoročných	 odrôd.	 Najmä	
pre	 reďkovky	 a	 šaláty	 už	 dlhé	 roky	
platı́,	 že	 ich	 nemôžeme	 dopestovať												
v	 lete,	 pretože	 vplyvom	 dlhého	 dňa	
vybiehajú	 rýchle	 do	 kvetu.	 Je	 to	 ale	
pravda?

Nie	 tak	 úplne,	 v	 súčasnej	 dobe	 sú	
odrody	 označené	 ako	 celoročné.	
Reďkovky	majú	veľmi	krátku	vegeta-
tıv́nu	dobu	30	–	40	dnı.́	Môžeme	ich	
vysievať	už	vo	februári	do	pareniska.

Ľubomír	Krupa

NARODILI SA:

 Jasim Jaja   Oliver Cina

  Zuzana Gdovinová  Ema Kašperová

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Tomáš Mitaľ   1946   12.02.2019

Pavol Mašlej   1951   17.02.2019

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci MAREC oslávia:
85 rokov 

Margita Dudinská

80 rokov 

Anna Capová

Jiřina Kovaličová

Andrej Parimucha
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70 rokov

Mária Džalaiová

Ján Kurej

65 rokov

Ema Jankuvová

Jozef Jurč

Mária Rimáková

60 rokov

Pavel Ivančo

Jozef Jakubčo

Miroslav Kožlej

Ján Križanský

Magdaléna Legiňová

František Štincík

55 rokov

Oľga Daňová

Anna Kurejová

Jaroslav Stankovič

Ján Štefánik

Mária Zajarošová

50 rokov

Stanislav Karahuta

Stanislav Mihok

Jaroslav Potičný

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 

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

Funkcionárom	Slovana	Giraltovce	 sa	
v	roku	1978	podaril	husársky	kúsok,	
keď	do	svojich	radov	dokázali	zıśkať	
Jozefa	Goliáša,	ktorý	sa	neskoršie	stal	
jednou	z	najjagavejšıćh	hviezd	giral-

tovského	 futbalu.	 Giraltovčania	 ho	
objavili	 v	 Stuľanoch.	 Pri	 podpise	
prestupových	lıśtkov	v	jeho	rodičov-
skom	 dome	 však	 videli	 v	 susedstve												
s	loptou	žonglujúceho	chlapca.

POSLEDNÝ MOHYKÁN 
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Z	 úst	 významného	 funkcionára	
Slovana	zaznela	veta:	"	Aj	ty	raz	budeš	
hrať	 za	 Giraltovce."	 Stalo	 sa.	 Tým	
chlapcom	nebol	nikto	iný	ako	Dušan	
PIPC�A� K.	C�as	neúprosne	bežı	́a	Dušan	
nedávno	oslávil	životné	jubileum,	50	
rokov.	Do	Slovana	prišiel	z	Marhane,	
kde	hral	za	žiakov.

Ihneď	sa	uplatnil	v	doraste	a	vynikal	
aj	 medzi	 staršı́mi.	 V	 druholigovom	
tı́me	 bol	 lı́drom,	 jeho	 výkony	 si	
všıḿali	 aj	 v	 ligových	 kluboch.	 Proti	
Banskej	Bystrici	podal	životný	výkon	
a	 reprezentačný	mládežnıćky	 tréner	
Peter	 Benedik	 ho	 chcel	 brať	 pod	
Urpıń	okamžite.	Dušan	si	to	vyskúšal	
aj	v	Prešove,	tam	však	bola	veľmi	silná	
konkurencia,	neskoršı	́majstri	C�esko-
slovenska.

Našťastie	si	ho	pozorne	všıḿal	tréner	
Slovana	Jozef	Bubenko	a	dal	mu	prıĺe-
žitosť	 v	 náročnej	 II.	 SNL.	 Debutoval												
v	roku	1987	vo	Veľkých	Kapušanoch.

Po	 boku	 skúsených	 harcovnı́kov															
F.	Bandžáka	a	S� .	Bačkaya	sa	v	mužstve	
rýchlo	 udomácnil	 a	 stal	 sa	 na	 dlhé	

roky	 veľkou	
o p o r o u	
S l o v a n a .	
Vynikal	skve-
lou	 defen-
z ı́ v n o u	
č innosťou,	
tvrdosťou	 a	
prehľadom	
v	 hre.	 Spolu	
s	 P.	 Z� ivčákom	 vytvorili	 stopérsku	
dvojicu,	 pred	 ktorou	 mali	 rešpekt	
útočnıći	v	druhej	 i	 tretej	 lige.	Dušan	
Pipčák	 bol	 vlastne	 posledným	 pilie-
rom	 úspešnej	 generácie	 futbalistov	
Slovana,	ktorı	́mali	v	roku	narodenia	
šesťdesiatku.	 Dušan	 si	 odskočil												
na	vojenčinu	do	Serede	a	Trenčıńa	a	
na	záver	kariéry	si	zahral	v	Koprivnici	
a	 Stuľanoch.	 Dúfame,	 že	 v	 otcových	
šľapajach	 budú	 pokračovať	 aj	 jeho	
dvaja	synovia.

Dušan,	 za	 všetkých	 fanúšikov	 sa	
pripájame	 ku	 gratulantom	 a	 želáme	
hlavne	pevné	zdravie.

Miroslav	Deutsch

9.	 2.	 2019,	 Športová	 hala	 Igora	
Nováka,	Giraltovce

V	 minulom	 čı́sle	 sme	 vám	 ponúkli	
rozhovor	 s	 hlavným	 organizátorom	
Majstrovstiev	východného	Slovenska	

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

  

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

 V MAS WRESTLINGUV MAS WRESTLINGUV MAS WRESTLINGU
GALÉRIA	VÍŤAZOV

v	mas	Wrestlingu	Dávidom	Bendıḱom	
z	domáceho	klubu	Dido	Powerlifting.

Keďže	 sa	 celé	 podujatie	 nesmierne	
vydarilo	po	športovej	aj	organizačnej	
stránke,	je	čas	predstaviť	si	medailis-
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tov	vo	všetkých	siedmich	kategóriách.

Kategória	Ženy:	

1.	Fanni	Rebeka	Varga	(Maďarsko)

2.	Barbara	Gulyás		(Maďarsko)

3.	Monika	Mikulová	(Matej	Bardejov)

Kategória	Dorastenci	do	70	kg:

1.	Jaroslav	Eštvanik	-	Klub	silových	
športov	Dido	Powerlifting	Giraltovce

2.	Damián	Marcinek	-	Matej	Bardejov

Kategória	Dorastenci	nad	70	kg:

1.	 Filip	 Kuriplach	 (Klub	 silových	
športov	Dido	Powerlifting	Giraltovce)

2.	Ján	Gdovin	(Klub	silových	športov	
Dido	Powerlifting	Giraltovce)

3.	Samuel	Dočár	(Matej	Bardejov)

Kategória	Muži	do	80	kg:

1.	Alex	Nima		(Maďarsko)

2.	Andras	Pál		(Maďarsko)

3.	Matúš	Klobušovský	(Matej	Barde-
jov	 a	 Marek	 Klobušovský-	 Matej	
Bardejov)

Kategória	Muži	do	90	kg:

1.	Richard	Klemm		(Maďarsko)

2.	 Attila	 Kitanovič	 (Strongman	 Club	
Dunajská	Streda)

3.	Samuel	Smolko		(KSTM	Stropkov)

Kategória	Muži	do	105	kg:

1.	Tamás	Déli		(Maďarsko)

2.	Gábor	Németh		(Maďarsko)

3.	 Adam	 Sobek	 (KSTM	 Stropkov	 a	
Martin	Drozd	-	KSTM	Stropkov)

Kategória	 Muži	 nad	 105	 kg	 (spo-
jené	kategórie	125	kg	a	125	kg	+):

1.	Alex	Vero	(Maďarsko)

2.	Zoltán	Csibrák		(Maďarsko)

Vďaka	 silákom	 z	Maďarska	mal	 celý	
turnaj	 medzinárodný	 punc	 a	 naši	
zahraničnı	́hostia	ukázali	vysokú	špor-
tovú	úroveň,	z	Giraltoviec	si	odviezli	
až	deväť	medailı.́ 	Domáci	giraltovskı	́
borci	 nazbierali	 dve	 zlaté	 a	 jedno	
striebro	 v	 dorasteneckých	 kategó-
riách.	O	podujatie	bol	celkom	slušný	
divácky	záujem	a	 reportáž	 z	 turnaja	
priniesla	 aj	 TV	 Markı́za.	 Najbližšie	
zápolenie	v	mas	Wrestlingu	sa	usku-
točnı́	 16.	 marca	 2019	 v	 Dunajskej		
Strede.

Záverečné	slovo	patrı	́hlavnému	orga-
nizátorovi	Dávidovi	Bendıḱovi:	“Vyšlo	
nám	 všetko	 podľa	 predstáv	 a	 podľa	
vyjadrenı́	 našich	 hostı́	 z	 Maďarska,	
ktorı́	 sa	 tomuto	 športu	 venujú	 už	
dlhšie	a	majú	s	 čıḿ	porovnávať,	mal	
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turnaj,	čo	sa	týka	organizácie	a	mate-
riálneho	zabezpečenia	svetové	para-
metre.	 Poďakovanie	 patrı́	 všetkým,	
ktorı́ 	 s 	 organiz ác iou	 pomohli ,												
od	členov	nášho	klubu,	sponzorov	až	
po	 mesto	 Giraltovce,	 ktorému	 sme	
urobili	 skvelú	 reklamu.	Radi	by	sme	
podobné	 turnaje	 poriadali	 v	 budúc-
nosti	v	Giraltovciach	raz	do	roka.	Pote-

šili	 výkony	našich	dorastencov	 Jaro-
slava	 Eštvanıḱa,	 Filipa	 Kuriplacha	 a	
Jána	Gdovina,	ale	aj	ostatnı	́ členovia	
nášho	Klubu	Dido	Powerlifting	podali	
v	náročnej	konkurencii	výborné	výko-
ny.	Ideme	sa	teraz	pripraviť	na	Dunaj-
skú	Stredu,	držte	nám	palce.“

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:Dido	Powerlifting	

„JE TO NAŠE ZLATÍČKO ZLATÍČKOVÉ.“

Giraltovčan Juraj Molitoris sa stretol

s majsterkou sveta Petrou Vlhovou

Športový	nadšenec	 Juraj	Molito-

ris	z	Giraltoviec	sa	osobne	stretol	

so	svojou	obľúbenou	športovky-

ňou	 Petrou	 Vlhovou	 (23)	 počas	

jej	 uvítacej	 slávnosti	 v	 Liptov-

skom	Mikuláši	po	príchode	z	MS.	

Ako	jej	veľký	fanúšik	si	zo	stret-

nutia	 „odniesol“	 do	 Giraltoviec	
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nielen	 autogram	 či	 fotografiu												

s	Peťou,	ktorá	získala	medailovú	

trojkorunu	 vo	 Švédsku.	 Veľkým	

zážitkom	 pre	 neho	 je,	 že	mohol	

osobne	 spoznať	 Petru	 aj	 jej	

najbližšiu	rodinu.	

Druhá	 najlepšia	 zjazdová	 lyžiarka	

sveta	 Petra	 Vlhová	 si	 priniesla	

domov	 do	 Liptova	 kompletnú	

medailovú	 zbierku.	 V	 televı́znych	

reportážach	 venovaných	 jej	 osla-

vám	 po	 prı́chode	 z	 úspešných	

majstrovstiev	 sveta	 však	 zažiarila	

nielen	ona,	 ale	aj	Giraltovčan	 Juraj	

Molitoris,	ktorý	ju	na	Námestı	́oslo-

boditeľov	vıt́al	v	niekoľkotisıćovom	

dave	 jej	 nadšencov	 hodinu	 pred	

začatıḿ	slávnosti.	„Chcel	som	Petre	

poslať	list,	no	nemal	som	jej	adresu.	

Preto	som	sa	spojil	s	MsU� 	v	Liptov-

skom	 Mikuláši	 a	 chcel	 som	 ich	

poprosiť,	 či	 mi	 ju	 nevedia	 poskyt-

núť.	Namiesto	toho	ma	však	pozvali	

do	 Petrinho	 rodiska	 na	 slávnosť	

spojenú	 s	 privı́tanı́m	 majsterky	

Pete,	aby	som	jej	list	odovzdal	osob-

ne,	čo	bol	veľmi	dobrý	nápad.	Teda	

som	tam	došiel	a	som	rád.	Som	vďač-

ný,	že	som	sa	tohto	privıt́ania	mohol	

zúčastniť	 a	 mal	 možnosť	 stretnúť	

sa	nielen	s	Petrou,	ale	aj	jej	rodinou	

–	otcom	Igorom,	mamou	Zuzanou	a	

bratom	 Borisom.	 Všetko	 dopadlo	

nad	 moje	 očakávania,“	 spomı́na	

dojatý	Juraj.	

SPOZNAL	RODINU	VLHOVCOV

Petra	je	pre	neho	veľká	bojovnıč́ka.	

Takéto	dojemné	a	spontánne	oslavy	

môžu	 podľa	 neho	 „konkurovať“	 aj	

jej	súperkám	na	čele	s	Američankou	

Mikaelou	 Schiffrinovou.	 „Našej	

Petre	 patrı́	 absolutórium.	 Je	 to	

úžasne	 srdečný	 a	 charizmatický	

človek,	rovnako	aj	jej	rodina,	so	všet-

kými	 som	 si	 prı́jemne	 pokecal.	

Všetko	 prebiehalo	 perfektne,	 bol	

tam	 super	 realizačný	 tı́m.	 Jediná	

škoda,	 že	 neprišiel	 aj	 jej	 taliansky	

tréner	Magoni,“	prezradil.	 	Aj	touto	

cestou	ďakuje	milej	a	ochotnej	pani	

sekretárke	 z	 MsU� 	 v	 Liptovskom	

Mikuláši,	pani	Chromekovej,	že	mu	

pomohla	 a	 umožnila	 dostať	 sa										

k	Petre	aj	jej	rodine,	s	ktorými	sa	aj	

odfotil.	 Podarilo	 sa	 mu	 dokonca	

navštıv́iť	Petrinu	mamu	Zuzanu	v	jej	

práci,	 kam	 ho	 nasmeroval	 ďalšı	́													

z	 Petriných	 priaznivcov.	 Z	 obrov-

ského	 množstva	 ľudı́	 si	 však	 na	

uvıt́acej	akcii	vybrali	všetky	televı-́

zie	 práve	 Juraja.	 Zaujal	 hlavne	

svojı́m	 transparentom,	 ktorým	

reprezentoval	 naše	 mesto.	 „Nikdy	

by	mi	ani	vo	sne	nenapadlo,	že	ma	

oslovı́	 toľko	 médiı́	 a	 ocitnem	 sa	

naraz	 vo	 viacerých	 televı́ziách.	

Najprv	to	boli	redaktori	z	Markıźy,	

po	nich	nasledovali	i	Joj,	RTVS	a	TA3	

a	 pracovnı́ci	 rozhlasových	 stanı́c.	

Zrejme	 ich	 inšpiroval	 nápis	 na	

transparente:	Petra,	si	naše	zlatıč́ko	
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zlatıč́kové,	čo	má	tri	významy	–	prvý	

je	ten,	že	je	to	pre	nás,	Giraltovčanov,	

naše	 zlatı́čko.	 D� alšı́	 dokazuje,	 že	

zıśkala	zlato	a	do	tretice,	že	je	zlatá	

aj	 vo	 svojom	 vnútri.	 Pri	 osobnom	

stretnutı	́som	jej	vyjadril	pozdrav	a	

podporu	od	všetkých	našich	obča-

nov,	 všetci	 sme	 jej	 držali	 palce	 a	

vyšlo	to,“	tešı	́sa	Juraj.		

„ZLATÍČKO	ZLATÍČKOVÉ“	PRE	

KAŽDÉHO

Petra	 Vlhová	 verejne	 priznala,	 že	

emócie	 zo	 stretnutia	 s	 oddanými	

fanúšikmi	 boli	 neskutočné,	 svojou	

účasťou	ju	veľmi	potešili	a	slzám	sa	

nemohla	ubrániť.	Najprv	si	vraj	žela-

la,	 aby	sa	 jej	podarilo	prepracovať	

sa	do	najlepšej	sedmičky.	Výsledok	

J.	Molitoris	s	Petrou	Vlhovou	a	jej	otvom	I.	VlhomJ.	Molitoris	s	Petrou	Vlhovou	a	jej	otvom	I.	VlhomJ.	Molitoris	s	Petrou	Vlhovou	a	jej	otvom	I.	Vlhom

J.	Molitoris	s	mamou	P.	Vlhovej	a	jej	bratom.J.	Molitoris	s	mamou	P.	Vlhovej	a	jej	bratom.J.	Molitoris	s	mamou	P.	Vlhovej	a	jej	bratom.
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aj	 ju	 samotnú	 prıj́emne	 prekvapil.	

„Pomaly	 si	 uvedomujem,	 čo	 sa	

stalo...Som	majsterka	sveta,	no	čo	je	

viac?	 Zlato,	 striebro	 a	 bronz	 sú	

splneným	 snom.	 Pred	 majstrov-

stvami	sme	si	spolu	s	tıḿom	veľmi	

priali,	aby	všetko	dobre	dopadlo.	Je	

úžasné,	čo	sa	nám	podarilo.	Veľmi	sa	

z	 toho	 tešıḿ,	 vychutnávala	 som	 si	

každú	 jednu	 sekundu,	 pretože	 to	

bola	drina.	 	 Podpora	 fanúšikov	mi	

dáva	 veľkú	 silu,	 ale	 vyvoláva	 aj	

zodpovednosť,	že	nemôžem	poľaviť,	

ale	 pracovať	 možno	 ešte	 viac	 ako	

doteraz,“	 prezradila	 pre	 médiá	

Petra.	„Keď	som	bola	malá,	snıv́ala	

som	o	tom,	že	raz	budem	najlepšia	

lyžiarka	na	svete...	A	teraz	mám	už	

tri	 umiestnenia	 na	 pódiu,	 pričom	

zakaždým	išlo	o	vıť́azstvá	–	dva	vo	

Svetovom	 pohár i 	 a 	 jedno	 na	

majstrovstvách	 sveta,“	 povedala	

Peťa.	Tá	 „pobláznila“	nielen	 tisıćky	

ľudı,́	ale	aj	Jurajovho	labradora.	„Bol	

to	 infarktový	 stav,	 čo	 som	prežıv́al	

počas	 TV	 prenosov.	 Tak,	 ako	 mi	

ostali	tie	najkrajšie	športové	zážitky	

s	 volejbalistkami	 Sokolkami,	 celý	

život	 budem	 rád	 spomı́nať	 na	

oslavy	 Petry	 Vlhovej.	 Aj	 môj	 pes	

Conny	 si	 Peťu	 obľúbil.	 Keď	 som	

počas	 MS	 kričal	 a	 skandoval	 jej	

meno,	brechala	od	radosti,	zapamä-

tala	si	to.	Aj	pre	ňu	je	to	proste	hviez-

da,“	dodáva	s	úsmevom	Juraj	Molito-

ris.	Jeho	slová	môžeme	len	potvrdiť,	

pretože	keď	zvolal:	„Petra!“,	psıḱ	sa	

ihneď	rozbrechal.	

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	archív	J.	M.

TK ISKRA na cestách!
V	závere	roka	sa	členovia	TK	ISKRA	
stretli	na	pôde	Tenisovej	akadémie	
Prešov,	 aby	 podporili	 mladé	 teni-
sové	talenty	v	ich	športovej	kariére.	
Partner	 nášho	 tenisového	 klubu	
firma	FERMA	 transport,	 za	 ktorou	
stoja	manželia	Marta	a	Marek	Fere-
kovci	 zorganizovali	 1.	 ročnıḱ	 pria-
teľského	turnaja	FERMA	CUP.

Hlavnou	myšlienkou	celého	poduja-
tia	 bolo	 zapojiť	 mladé	 talenty												
do	 turnaja,	 kedy	 spolu	 so	 svojimi	



rodičmi	 zabojujú	 o	 svoje	 prvé	
„veľké	 vı́ťazstvá“.	 Táto	 idea	 plne	
korešponduje	s	cieľmi	nášho	teniso-
vého	klubu	-	podporovať	 športovú	
mládež	a	deti.	

Celý	 turnaj	 prebiehal	 v	 moderne	
vybavenom	 stredisku	 Tenisovej	
akadémie	Prešov.	Turnaj	bol	rozde-
lený	 na	 	 dve	 skupiny	 (amatéri	 a	
profıći).	 Do	 skupiny	 profıći	 patrili	
dievčatá	z	tenisovej	akadémie,	ktoré	
predvádzali	 nádherné	 športové	
výkony.	Bojovalo	sa	o	každý	fifteen.	
Tešı	́nás,	že	do	finále	sa	prebojovala	
naša	 Giraltovčanka	 Emmka	 Fere-
ková	(8	rokov).	Vo	finále	to	sıće	nevy-
šlo,	ale	ukazuje	sa,	 že	doma	máme	
veľmi	 talentovanú	hráčku,	o	ktorej	
ešte	určite	budeme	počuť.	

Samozrejme,	 turnaj	 mal	 aj	 svoju	
spoločenskú	 úlohu.	 Pri	 neformál-
nom	 stretnutı́	 sme	 mali	 možnosť	
vyhodnotiť	 rok	2018,	porozprávať	
sa	 o	 nových	 cieľoch	 a	 úlohách													
v	 novej	 sezóne	 2019.	 Každý	 člen	
tenisového	 klubu	 má	 záujem,	 aby	
sme	 ďalej	 rozvı́jali	 tento	 šport.		
Naplánovali	sme	 	ďalšie	kroky	pre	
zveľadenie	 mestských	 tenisových	
kurtov,	ktoré	priťahujú	 čoraz	väčšı	́
záujem.	

Tešı́	 ma,	 že	 tenisový	 klub	 ISKRA	
Giraltovce	postupne	rozširuje	svoje	
pôsobenie,	budujeme	si	dobrú	repu-
táciu	 nielen	 doma,	 ale	 zı́skavame	
nové	 priateľstvá	 aj	 v	 okolitých	
mestách.

Bc.	Stanislav	Varga	
manažér	TK	Iskra








