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Milí čitatelia!
Tretı́ mesiac v tomto roku ná m
prinesie zmeny. Zmeny v poč ası́ a
v prıŕode, ale aj zmeny v spoloč nosti.
Na 16. marca 2019 pripadli prezidentské voľby. 20. marec je prvý m
j a r ný m d ň o m . Z m e n a ro č n é h o
poč asia bude pre ná s prı́ j emná ,
myslım
́ si, ž e mnohı́ z ná s sa na toto
roč n é obdobie teš ia. Voľba novej
hlavy š tá tu bude spokojnou zmenou
pre tú skupinu Slová kov, ktorý ch
priaznivec a kandidá t zvı́ťazı́. Tak
uvidım
́ e.

na Slovensku s prestá vkou oslavuje už
98 rokov. Histó ria knihy siaha
do dá vnych č ias. Prvé kó dexové knihy
– teda tie, ktoré už mali dneš ný tvar
knihy, vznikali v obdobı́ rané ho stredoveku okolo 7. storoč ia n. l. Od tohto
obdobia sa zač ı́ n a histó ria knihy,
o ktorej hovorı́ m e dnes. Oslavy
Medziná rodné ho dň a ž ien zaž ıv
́ ali
kedysi veľké ová cie, boli doslova
povinné , knihy boli v minulosti viac
č ıt́ané ako dnes, povinné č ıt́anie sa
nedalo nahradiť internetom.

Dalš ie medznık
́ y pre tento mesiac sú
aj v podobe oslá v Dň a ž ien a celý ch 31
dnı́ oslavuje aj kniha. Oba tieto
sviatky majú pre mň a takú spoloč nú
podobu – dá vno zabudnuté . MDZ sa

V jednom z č asopisov som č ıt́ala zaujı-́
mavý č lá nok, ž e ž eny prestá vajú byť
ž enami, ž e ž enská osobnosť sa
z než nejš ieho pohlavia vytrá ca,
p r e t o ž e s a t a k v e ľm i c h c e m e
vyrovnať muž om, až zabú dame
byť ž enami. Aj preto vznikajú
problé my vo vzťahoch, manž elstvá ch a rodiná ch. Ak zabú dame
na to ký m sme. Aj kniha sa zo
spoloč nosti, z rú k ľudı́ vytrá ca a
to je problé m sú č asnosti nedostatoč ná komuniká cia,
slovná zá soba, fantá zia, č ıt́anie
s porozumenı́m najmä u detı́,
š tudentov, ale aj dospelý ch. Ak
zabú dame č ıt́ať, do istej miery
strá came to, ký m sme....
Pekný jarný slneč ný marec
s knihou v ruke - pre muž ov odporú č am so ž enami na ruká ch vá m praje
Michaela Marcinová
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

výrobnej haly firmy Komas

Moderné , ale hlavne vä č šie priestory,
lepš ie technické vybavenie a viac
pracovný ch miest ponú ka firma
Komas, s. r. o., v novootvorenej
prevá dzke na Bardejovskej ulici,
ktorú slá vnostne priš iel otvoriť 1.
februá ra podpredseda vlá dy SR pre
investı́cie a informatizá ciu Richard
Raš i.

ú vod konateľ spoloč nosti KOMAS, s. r.
o., Stefan Kolesá r. Tejto slá vnostnej
chvıĺe sa okrem podpredsedu vlá dy
zú č astnili aj prednosta okresné ho
ú radu Jozef Baslá r, riaditeľ ú radu
prá ce Michal Gorič á k a primá tor
mesta Giraltovce Já n Rubis, ktorı́
zá roveň aj prestrihli pá sku a tý m slá vnostne uviedli halu do prevá dzky.

„Vláda Slovenskej republiky bola nápomocná v projekte ešte v roku 2016 a
m o h l i s m e zd i eľa ť p o d p o r u S R
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

Firma KOMAS, ktorá sa zaoberá
vý robou obuvnı́ c kych zvrš kov,
ú speš ne plnı́ nielen slovenské , ale aj
euró pske atribú ty na ná roč n osť
kvality, technické vybavenie a to
prostrednıćtvom skú senostı́ už tretej
generá cie, ktorá vedie tú to firmu.
Momentá lne je vo firme zamestna-
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ministerstva hospodá rstva,
ktoré majú š peciá lne produkty
prá ve na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutý ch
regió noch,“ uviedol Raš i.

ný ch 78 pracovnık
́ ov. Stá t prispel na
jej dokonč e nie, podmienkou bolo
zvý šenie poč tu zamestnancov.
„Naposledy sme tu boli pozrieť prá cu
zamestnancov v starý ch priestoroch,
kde č asť z nich pracovala v pivnici a
vtedy sme boli pozrieť aj tieto nové
priestory a hľadali sme mož nosti na
dokonč enie haly z regioná lneho
prıśpevku. Podarilo sa ná m uvoľniť
viac ako 100 000 eur a ja verım
́ , ž e
ďalš ie finanč né prostriedky na zvyš ovanie zamestnanosti sa podarı́ ná jsť
pomocou naš ich ú radov prá ce, sociá lnych vecı́ a rodiny, ale aj pomocou
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Pô vodné priestory, v ktorý ch
sıd
́ lili 25 rokov, boli podľa slov
konateľa už nevyhovujú ce.
Ná klady na vý stavbu novej haly
boli približ ne 700 000 eur.
Keďž e je potrebné do nej eš te
investovať, budú sa podľa neho uchá dzať o ďalš iu pomoc. Styri pracovné
miesta z piatich, ku ktorý m sa zaviazali, majú obsadené . Ako povedal, v
budú cnosti plá nujú zvý š iť poč e t
zamestnancov približ ne o 20.
Na zá ver podpredseda vlá dy poprial
zamestnancom prı́ j emnú prá cu v
novom, presvetlenom prostredı,́ aby
chodili nielen do prá ce, ale aj k
vý platný m pá skam spokojnı́ a firme
zaž elal stá le dobrý ch odberateľov.
Text: Mária Osifová,
foto: Ladislav Lukáč
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Kvapka
krvi:

„Jej darovanie je skutočným darom života.“

Na pôde mestského úradu v Giraltovciach sa pred niekoľkými
dňami opäť uskutočnila akcia
Valentínska kvapka krvi. Prišlo ju
podporiť okolo päťdesiat šľachetných darcov.

Kampaň Valentı́nska kvapka krvi
organizuje Slovenský Cervený krıź̌ v
spoluprá ci s Ná rodnou transfú znou
s l u ž b o u S R a h e m a to l o g i c ko transfú znymi oddeleniami nemocnı́c, odberový mi miestami. Clenka

ú zemnej rady SCK vo Svidnık
́ u a predsednı́čka MS SCK v Giraltovciach
Daniela Macá ková potvrdila, ž e akcia
bola vydarená . Priš lo 48 darcov,
z toho 11 prvodarcov. Už predtý m im
poč a s akcie podľa jej slov veľmi
p o m á h a l p á n
Bač kay z gymná zia,
v s ú č a s n o s t i s a
prostrednı́ c tvom
riaditeľa gymná zia
p á n a M i h a l e n k a
a kc i e u j a l a p a n i
K o p č á k o v á .
Za sú kromnú š kolu
p o m á h a p a n i
P a n k u c h o v á .
„Darovanie krvi je
skutoč ný m darom
ž ivota, ktorý mô ž e
poskytnú ť kaž dý
z d r a v ý j e d i n e c
ľuďom chorý m a po
ú razoch. Je to veľmi
p r o s p e š n ý ,
bezpeč ný a jednod u c h ý h u m á n n y
k r o k , “ t v r d ı́ .
Odoberá sa pritom
450 ml krvi. Tá to najvzá cnejš ia tekutina je vš ak potrebná nielen na Valentın
́ a, ale po celý rok. Cieľom ná borovej akcie je podpora bezprıśpevkové ho darcovstva krvi a zı́ s kanie
nový ch darcov prevaž ne z radov
5
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mladý ch ľudı́.
„Podstatou je
p r i l á k a ť a
povzbudiť
ľudı́ , aby sa
n a c h v ı́ ľ k u
zastavili a
venovali
trocha svojho
č a s u p r e
d o b r ú v e c .
Darovanie
krvi je jednod u c h é a
pritom nenahraditeľné “, povedala pre mé diá
Zuzana Rosiarová , generá lna sekretá rka SCK. „Chceme pritiahnuť a
povzbudiť hlavne mladý ch a prvodarcov. Krvi nie je nikdy dosť, preto je
taká vzá cna a kaž dý z ná s sa raz mô ž e
ocitnú ť v situá cii, ž e ju bude sá m
potrebovať,“ vyjadril sa takto pred
č asom pre regioná lnu tlač i riaditeľ
SCK vo Svidnık
́ u Slavomıŕ Sakalik.
Príprava na darovanie krvi
„Darcom mô ž e byť kaž dý zdravý
č lovek vo veku od 18 do 60 rokov (pri
opakovanom darovanı́ do 65 rokov),
ktorý má viac ako 50 kilogramov.
Muž i mô ž u darovať krv maximá lne
š tyrikrá t do roka, ž eny trikrá t. Krv
darcov potrebujú ťaž ko chorı́ onkologickı́ pacienti, matky po komplikovanom pô rode, pacienti po ťaž kom
krvá canı́ č i pacienti pred ná roč nou
operá ciou,“ uviedla š pecialista pre
externú a internú komuniká ciu
6

spoloč nostı́ ProCare a Svet zdravia
Jana Fedá ková . Ký m pô jdete darovať
krv, mali by ste byť dostatoč n e
hydratovanı́ a najedenı,́ nie hladnı.́
Deň pred odberom je potrebné vypiť
dostatok tekutın
́ , minimá lne dva litre
(odporú č a sa voda, minerá lka, č aje,
ovocné š ťavy i č ierna ká va). Rá no
pred odberom by ste mali okrem
toho podľa zdravotnık
́ ov vypiť 500
ml tekutı́n. Deň pred odberom je
lepš ie vyhnú ť sa posilň ovni a
psychickej ná mahe a več er odolať
t u č n ý m j e d l á m ( s y r y, m a s l o ,
smotana, mä sové jedlá a vý robky,
ú deniny...). Vhodné je jesť ľahké
sacharidové jedlá , ako ovocie, zeleninu, suchá re, netukové peč i vo,
dž em, med. Keď idete darovať krv,
neodporú č ajú sa ani alkohol a cigarety.
Text: M. Cigľarová,
foto: M. Osifová
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Rozprávkový karneval
Už je to tak! V piatok 8. 2. 2019 sa
v kultú rnom dome v Giraltovciach
stretli vš etky deti z naš ej materskej
š koly – vš etci ovocnı́ č kovia –
v pekný ch a zaujım
́ avý ch maská ch.
Sprevá dzanı́ svojimi rodič mi spolu
s pani uč iteľkami privı́ t ali
hosťa a zá roveň
hlavné ho zabá vač a karnevalu
To m ı́ k a . Te n
pripravil deťom
pestrý program
p o d n á z v o m
Show DeTom.
Prezentoval sa
rô znymi akrob a t i c k ý m i
k ú s k a m i ,
ž onglovanı́ m a
v y p ú š ť a n ı́ m
rô zne veľký ch
b u b l ı́ n . A l e
hlavne, zapá jal
deti do tanca a
zá bavný ch aktiv ı́ t . D o k á z a l
zaujať, pobaviť
aj roztancovať.
Na zá ver vyhodn o t i l v š e t k y

masky spoloč n e a deťom bola
odovzdaná malá odmena.
D akujeme ti, Tomı́ k , za skvelú
zá bavu aj za š ťastné tvá re naš ich
detı.́
Mgr. Iveta Migašová
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Návšteva v pekárni
Hovorı́ sa: „Je lepš ie raz vidieť ako
stokrá t poč uť.“ Tohto hesla sa pridrž ali aj predš kolá ci naš ej materskej
š koly poč as tý ž dň a s té mou Prá ca
ľudský ch rú k. Aby neostalo iba pri
rozprá vanı́ o remeslá ch, vďaka naš ej
kolegyni, Magdalé ne Eš tokovej, ktorá
dohodla s majiteľom peká rne v Giraltovciach ná vš tevu, sa vybrali predš kolá ci vo š tvrtok 14. 2. 2019 vybá dať, ako sa vyrá ba chlieb. Majiteľ
peká rne Girpek, spol. s. r. o., Andrej
Oravec ná s privıt́al s milý m ú smevom
a previedol zakutiami celej
prevá dzky. Vysvetlil ná m technoló giu
vý roby chleba, od ná kupu surovın
́ až
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po koneč ný vý sledok. Peká rň ou sa
niesla prıj́emná vô ň a č erstvo upeč ené ho chleba, ktorý zamestnanci
vytiahli z pece priamo pred zvedavý mi zrakmi detı́. Keďž e ná m bolo
veľmi horú co, presunuli sme sa do
miestnosti na expedı́ c iu chleba a
vý robkov do obchodov. Neodiš li sme
naprá zdno. Cestou do š koly sme si v
ruká ch niesli voň avý kolá č ik – muffin
v tvare smajlık
́ a. Dakujeme majiteľovi peká rne aj jeho zamestnancom za
sprostredkovanie ná vš tevy, vý klad a
chutný darč ek.
Mgr. Antónia Juhová
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AKTIVITY ZŠ v Giraltovciach
Privítali nás na Prešovskej univerzite v Prešove
Preš ovská univerzita v Preš ove je
radená medzi univerzitné vysoké
š koly. Je treťou najvä č šou univerzitou
na Slovensku. V rá mci podujatia Deň
otvorený ch dverı́, ktoré sa konalo
pod zá š titou pá na rektora Dr.h.c. prof.
PhDr. Petra Kó nyu, PhD. 13. februá ra
2019, sme na pô du PU v Preš ove zavı-́
tali aj my, ž iaci ô smeho roč n ı́ k a
Zá kladnej š koly v Giraltovciach.
Zozná mili sme sa s histó riou i priestormi univerzity a stretli sme sa aj
s p á n o m re k t o ro m a ve d e n ı́ m
jednotlivý ch fakú lt. Fakulty Preš ovskej univerzity predstavili svoje
š tudijné programy a pripravili si pre
ú č astnık
́ ov DOD aj kultú rny program.
Na svojom pracovisku ná s privıt́ala
doc. PaedDr. Lenka Pasterná ková ,
PhD., MBA, riaditeľka Ustavu pedago-

giky, andragogiky a psycholó gie FHPV
PU v Preš ove. Predstavila ná m filozofiu vysokoš kolské ho š tú dia a v tomto
kontexte sme tiež diskutovali s jej
kolegami doc. PaedDr. Ladislavom
Horň á kom, PhD., PaedDr. Má riou
Zahatň anskou, PhD. a PhDr. Jurajom
Daň om, PhD. Odbornú predná š ku
sú visiacu s prezentá ciou svojej knihy
„Letım
́ e do vesmıŕu – zá bavné aktivity na spozná vanie vesmı́ r nych
tajomstiev“ si pre ná s pripravila
R N D r. M á r i a C s a t á r yová , P h D.
z Katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Preš ove. Jej predná š ka ná s veľmi zaujala a už sme
zvedavı́ na ďalš ie potulky vesmıŕom v
lete v rá mci Detskej univerzity, ktorú
PU v Preš ove kaž dé leto organizuje.
PaedDr. Janka Čubirková, MBA

Ďalší úspech na Olympiáde
v anglickom jazyku
Ziaci zo ZS v Giraltovciach sa už
tradič ne umiestň ujú na popredný ch
prieč kach okresné ho kola Olympiá dy
v anglickom jazyku. Inak tomu nebolo
ani tento rok. V oboch kategó riá ch
sme zı́ s kali krá sne druhé miesta.
V kategó rii 1A (mladš ı́ ž iaci) ná s
r e p r e z e n t o v a l To m á š H u d á k ,
pre ktoré ho to bola mimoriadne
ú speš ná premié ra na tejto sú ťaž i.
Vıť́azstvo mu uš lo len o jeden bod.
V kategó rii 1B (starš ı́ ž iaci) sme mali
skú sené ho Mateja Lihá niho, tomu
9
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chý balo do vı́ťazstva len 0,5 boda.
Matej sú ťaž il už po tretık
́ rá t - v roku
2017 bol druhý, v roku 2018 tretı́ a
tento rok opä ť druhý. Tomá š ovi a
Matejovi k ich ú spechu blahož elá me a
verım
́ e, ž e budú napredovať, rozš irovať svoje vedomosti a naďalej sa venovať anglič t ine, v ktorej sú obaja
vý bornı.́ O dlhodobej kvalite predmetovej komisie cudzı́ c h jazykov
na naš ej š kole svedč ı́ aj to, ž e ž iaci,
ktorı́ reprezentovali naš u š kolu ako

ž iaci ZS, boli ú speš nı́ na Olympiá de
v anglickom jazyku aj ako š tudenti
Gymná zia Giraltovce. Ako ná š deviatak vyhral v roku 2017 olympiá du
Já n Oreč ný a už ako gymnazista sa
v roku 2018 opä ť stal vıť́azom v kategó rii 2A. V roku 2018 naš a deviatač ka
Daniela Ondusková obsadila druhé
miesto a tento rok ako gymnazistka
kategó riu 2A vyhrala. Vš etký m gratulujeme a teš ım
́ e sa z ich ú spechov.
Katarína Hliboká, učiteľka ANJ

Lyžiarsky výcvik ZŠ v Giraltovciach 2019
S ú č a s ťo u v y u č ova n i a t e l e s n e j
vý chovy v zá kladnej š kole je v siedmom roč nı́ k u lyž iarsky vý cvik,
ktoré ho organizá ciu na seba aj tento-
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krá t prevzal vedú ci vý cviku, uč iteľ
Matú š Krupa. Vý cvik sa konal formou
sú stredenej pä ťdň ovej vý chovnovzdelá vacej č innosti. Skola v prıŕode
Detský raj v Tatranskej Lesnej sa pre ná s
na niekoľko dnı́ stala
miestom pobytu,
vzdelá vania, predná š ok, ale aj stretnutı,́
rozhovorov, relaxač nej č innosti. Dô lež ité
v š a k b o l i v l e k y,
lanovky, zjazdovky
v krá snom lyž iarskom stredisku
Tatranská Lomnica.
Veľmi dô lež ité bolo aj
to, č o sa odohrá valo v
naš ich mysliach, aké
pocity sme mali
vo svojich srdciach.
Strach a obavy
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pri vý cviku už v prvý ch dň och vystriedali radosť z prvý ch ú speš ný ch zjazdov na lyž iach, zvlá dnutie prvej
lanovky č i svahu, spozná vanie sa
navzá jom a budovanie nový ch vzťahov. Lyž iarski inš truktori Mgr. Matú š
Krupa, Mgr. Patrik Partila, Mgr. Viera
Ciž eková na seba prevzali zodpovednosť za splnenie vý cvikové ho a

animač né ho plá nu zverené ho druž stva, za zdravie a bezpeč nosť jeho
č lenov a dnes mô ž em konš tatovať, ž e
cieľ lyž iarskeho vý cviku - dosiahnuť
osvojenie zá kladov lyž ovania – splnili
vš etci ú č astnıći vý cviku, k č omu im
blahož elá me.
Vypracoval: Mgr. Patrik Partila

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu Erasmus+
V dň och 27. 1. - 1. 2. 2019 navš tıv́ilo
Slovensko a naš u š kolu 18 zahranič ný ch š tudentov a 6 uč iteľov zo
Spanielska, Islandu a Francú zska a
spoloč n e sme sa vydali na cestu
za poznanım
́ po stopá ch euró pskeho
kultú rneho dedič stva.
Slovenskú kultú ru naš i partneri
spozná vali nielen prostrednı́ctvom
ná vš tevy kultú rnych č i prı́rodný ch
pamiatok, ale aj vďaka pobytu
v slovenský ch rodiná ch naš ich ž iakov,
ktorý m za ich pohostinnosť patrı́
obrovské DAKUJEM.
Krá sy Slovenska sme obdivovali vo
Svidnık
́ u, kde sme spoznali tradič ný
folkló r, videli zaujı́ m avosti ž ivota
naš ich predkov v skanzene, obliekli si
kroje a pochutnali si na vlastnoruč ne
pripravený ch pirohoch... Program
vyvrcholil uká ž kou tradič ný ch ľudový ch tancov, ktorý ch sú č asťou sa stali
i naš i novı́ priatelia.
Keďž e sa ná š projekt zaoberá poľnohospodá rstvom, naš e kroky v utorok
viedli na farmu vo Vý chodnej, kde
sme mali mož nosť vidieť - a dokonca

v Súkromnej ZŠ
si i vyskú š ať - ako funguje naozajstná
farma. Vš etci poctivo pracovali na
č istenı́ kravı́nov a za odmenu sme
mali mož nosť vidieť naozaj š ťastné
kravič ky. Na farme nechý bali ani iné
zá bavné aktivity ako skoky do sena č i
poriadna guľovač ka.
Vo več erný ch hodiná ch naš e kroky
viedli do Staré ho Smokovca, kde sme
zaž ili nezabudnuteľnú sá nkovač ku
z Hrebienka po 2,5 km dlhej trati.
Nadš ené tvá re a vyš tıp
́ ané lıć̌ka - toto
bolo pozná vacie znamenie naš ej
skupiny.
V stredu sme sa vydali za poznanım
́
do Mú zea ochrany prıŕody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikulá š i.
Pracovnıći mú zea pre ná s prichystali
interaktıv́ny program spojený nielen
s prehliadkou mú zea, ale i prechá dzkou do prıŕody. Navš tıv́ili sme ná uč ný
chodnık
́ v Há ji Nicovô , kde sme si mali
mož nosť vš ım
́ ať faunu a fló ru tamojš ej prıŕody a obdivovať krá sy vý hľadu, ktorý ná m toto miesto ponú klo.
11
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Poobede, po interaktıv́nej prehliadke
mú zea, už naš e kroky viedli do Cutkovej doliny, kde sme v lone ná dhernej
prı́rody absolvovali aktivity zamerané na rozvoj myslenia, spoluprá ce a
zruč nosti. Prostrednıćtvom sú ťaž ı́ v
troch druž stvá ch sme absolvovali aktivity ako odhŕ ňanie snehu, zatlkanie
klincov č i zakladanie ohň a...
Dalej už boli skú š ané naš a logika,
vynaliezavosť a koordiná cia v aktivitá ch ako mın
́ ové pole, stavanie vež e,
skupinové lyž ovanie č i podá vanie
loptič ky pomocou palıć. Ako vrchol
programu sme mali mož nosť vyskú š ať si hru na fujare č i plieskanie
bič om....
Vo š tvrtok pokrač ovalo spozná vanie
Slovenska v Liptovskom Já ne, kde
s m e m a l i m o ž n o s ť n a v š t ı́ v i ť
pre verejnosť neprı́ s tupnú Veľkú
Staniš ovskú jaskyň u. Prehliadka bola
veľmi zaujı́ m avá , pretož e bola
spojená s odborný m vý kladom

pracovnı́kov mú zea. Jednou z ú loh,
ktoré ž iaci plnili, bolo zı́skanie 4
vzoriek vody z rô znych miest a tie
sme potom ná sledne skú mali poč as
workshopu v priestoroch mú zea.
Več er ná s v hoteli č akala posledná
č asť programu s ná zvom Moja krajina
- moja pý cha, kde prostrednıćtvom
prezentá ciı́, drobný ch darč ekov č i
ochutná vky jedá l ž iaci predstavovali
svoje krajiny. Naš i francú zski priatelia
ná m dokonca zaspievali pesnič ku,
ktorú vymysleli poč as ná vš tevy
Slovenska. Nasledovali odovzdá vanie
certifiká tov a posledné lú č enie sa
s nový mi priateľmi.
Trvalé vedomosti, zaujım
́ avé miesta,
nezabudnuteľné zá ž itky, nové priateľstvá a posilnená schopnosť komunikovať v anglickom jazyku.
Toto vš etko priniesol ná š spoloč ný
mıt́ing. Už teraz sa teš ım
́ e na ďalš ie....
Mgr. Andrea Kytíková

Aj na kraji sa nám darilo
Februá r mal pre naš e dve
ž iač ky, Darinku Klé movú
z 2. A a Timeu Lechmanovú z 5. A, prıv́lastok krajský. Koncom februá ra, 27.
2., sa konalo krajské kolo
sú ťaž e v prednese povestı́
Saliansky Maťko, kde ná š
okres Svidnı́k v prvej a
druhej kategó rii reprezentovali v Preš ove na 26.
kole tejto celoslovenskej
12
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sú ťaž e. Hovoriť o bezstresovom
okamihu sa veľmi nedá , pretož e už
prvé stretnutie s konkurenciou bolo
napä té . V kaž dej kategó rii sú ťaž ilo 12
predná š ajú cich. Na krajskom kole sa

ná m podarilo zıśkať diplom v 1.kategó rii,za vý bornú tvorivú dramaturgiu
v prednese. Ocenená bola ž iač ka 2.A
triedy, Darinka Klemová .
Text: Emily Tchuríková

SSOŠ Giraltovce a tradície spolu
na SWEET CUP PREŠOV 2018
Studentky Sú kromnej strednej
odbornej š koly Giraltovce Soň a Sestá ková a Stefá nia Partilová sa zú č astnili
17. roč nı́ka medziná rodnej sú ťaž e
m l a dý c h t a l e n tov S W E E T C U P
PRESOV 2018. Konala sa pod zá š titou
predsedu Preš ovské ho samosprá vneho kraja PaedDr. Milana Majerské ho, PhD.
V medziná rodnej konkurencii odborný ch š kô l a hotelový ch akadé miı́ zo
Slovenska, Maďarska, Ceskej republiky, Ukrajiny, Gruzı́ n ska a Poľska
prezentovali mladı́ kuchá ri, cukrá ri,

baristi, obchodnı́ pracovnı́ci svoje
vý tvory na té mu Vô ň a tradıćiı́ dnes.
Stefá nia Partilová sú ťaž ila v odbore
kuchá r a za dezert Zá hadná tradıćia
zı́ s kala bronzovú medailu. Soň a
Sestá ková predstavila komisii ká vový
ná poj Ranný vá nok.
Dievč a tá dô stojne reprezentovali
š kolu a uká zali, aké dô lež ité sú sledovanie moderný ch gastronomický ch
trendov, nadvä zovanie spoluprá ce a
spozná vanie ná rodný ch kuchý ň.
Mgr. A. Kalafová

13

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

JE TO V NAŠICH RUKÁCH
Opä ť sa blı́ži č as, keď sa ž iaci
zá kladný ch š kô l rozhodujú o
svojej budú cnosti a podá vajú si
prihlá š ky na stredné š koly. Minulý
rok č elilo Gymná zium Giraltovce
veľmi neprı́ j emný m atakom
z viacerý ch strá n, ktorý ch snahou
bolo š ı́ r iť medzi verejnosťou,
p o t e n c i á l n y m i b u d ú c i m i
š tudentmi a ich rodič mi polopravdy, fá my a zavá dzajú ce reč i.
Umysel poš kodiť renomé š koly a
znič iť ju naš ťastie primá tor mesta
prekukol a zasiahol. Poteš ujú cim
vý sledkom pre ná s, rodič ov
š tudentov, aj š tudentov samý ch, je
to, ž e š kola naďalej funguje a
fungovať bude, aj keď po meste
stá le kolujú „zaruč ené informá cie“ o tom, č o so š kolou bude. Rada
by som z pozı́cie predsednı́čky
Združ enia rodič ov pri Gymná ziu
Giraltovce povzbudila vš etký ch
rodič ov sú č a sný ch deviatakov,
ktorı́ chcú š tudovať na tejto š kole,
ale vá hajú pre akož e neistú budú cnosť š koly, aby sa nenechali odradiť a presvedč i ť argumentmi,
ktoré som poč ula aj ja a ku ktorý m
by som sa rada vyjadrila.

2. Kvalita študentov Je sı́ c e
pravda, ž e boli č asy, keď sa dostali
na gymná zium aj slabš ı́ ž iaci. Pri
sú č asný ch limitovaný ch poč toch
ž iakov to vš ak už nehrozı́ a prá ve
teraz prichá dza obrovská prıĺež itosť zač ať vytvá rať silné triedy
vý borný ch ž iakov. Slabš ı́ sa už na
gymná zium na ú kor lepš ı́ c h
nedostanú . Avš ak ako rodič a aj
ako pedagó g musım
́ povedať, ž e
kto sa chce uč iť, bude sa uč iť na
kaž dej š kole, a kto sa nechce, mô ž e
byť na hocijakom vychytenom
gymná ziu, uč iť sa nebude.

1. Možnosti školy Tvrdenia, ž e
š tudenti preš ovský ch gymná ziı́

3. Vidieť svet Toto je skutoč ný
dô vod, preč o chcú deviataci ı́sť
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majú viac mož nostı́ na sebarozvoj
a ko š t u d e n t i g i ra l t ovs ké h o
gymná zia stoja na vode. Naopak,
obrovskou vý hodou tejto š koly je,
ž e je malá a kaž dý jeden š tudent
má mož nosť zapojiť sa do aktivıt́
š koly. To pri š kolá ch, kde je 35
š tudentov v triede a 130 v roč nık
́ u,
nie je mož né . Tu poznajú kaž dé ho
po krstnom mene, vo veľký ch
š kolá ch je š tudent len jedný m z
davu. Ziaci, ktorı́ odıd
́ u z malý ch
zá kladný ch š kô l, kde sú zvyknutı́
na individuá lny a osobný prıśtup,
majú s tý mto veľký problé m.
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napr. do Preš ova, aj keď tu majú
dve stredné š koly. Iste, ak chce
niekto š tudovať zdravotnı́ c ku
alebo elektrotechnickú š kolu,
ktorá v Giraltovciach nie je, nemá
inú mož nosť ako cestovať. Ale aby
mladý č lovek cestoval na gymná zium do Preš ova, strá cal v autobuse dve hodiny denne, mı́ň al
ťaž ko zarobené peniaze rodič ov,
obetoval vš etky mimoš kolské aktivity, na ktoré už nie je č as a energia
len preto, aby zaž il hluk, pach a
atmosfé ru veľké ho mesta (č o sa
mimochodom veľmi rý chlo zunuje)... Dá va to zmysel?

má me kľú č ovú moc podporiť tú to
š kolu tý m, ž e na ň u prihlá sime
svoje deti. A nie preto, ž e sú slabš ie, tak im „stač ı́ aj giraltovské
gymná zium“. Gymná zium Giraltovce dalo vý borné zá klady
mnohý m leká rom, vedcom, prá vnikom, uč iteľom, kň azom, starostom, podnikateľom, ľuďom ú speš ný m v m n o hý c h p ro fe s i á c h
na Slovensku aj v zahranič ı́ .
A mô ž e ich dať aj vaš im deťom.
Ing. Katarína Hliboká,
predsedníčka Združenia rodičov
pri Gymnáziu Giraltovce

Do politiky nevidı́ m e a veľa
ovplyvniť nevieme, ale ako rodič ia

Klienti denného stacionára:

„JE TO NÁŠ DRUHÝ DOMOV.“
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.
Stacioná r, ktorý navš tevuje vyš e
tridsať č lenov (pravidelný ch aj
obč asný ch), je neustá le „v rozkvete“. Nezisková organizá cia Jar

ž ivota má okolo 14 zamestnancov.
„Rozvıj́ame sa, prichá dzajú k ná m
novı́ klienti a sú tu spokojnı,́ č o je
zá klad. A aj my, pracovnıći, robı-́
me, č o sa dá a snaž ı́me sa im
naplno venovať. Má me vyplnený
program, rozprá vame sa, hrá me,
č ıt́ame, robım
́ e vý robky, dvakrá t
tý ždenne k ná m chodı́ fyzioterapeutka. Takž e si aj pocvič ım
́ e, keď
sa treba teš iť, zasmejeme sa a aj si
poplač eme, keď spomı́ n ame
15
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na blıźkych v okienku do minulosti,“ potvrdila vedú ca Má ria Simová . „Sme tu ako jedna rodina, zdieľame spoloč ne vš etko dobré aj to
zlé . V rá mci mož nostı́ robı́ m e
akcie a chodievame na vý lety, a
hoci ná m to pred rokom nevyš lo,
tento rok sa chystá me na tri dni na
Oravu,“ dodá va. Venujú sa ergoterapii, muzikoterapii, arteterapii,

aromaterapii č i biblioterapii.
Svoje vý robky prezentujú na
vý stavá ch alebo vyrobia aj na
objedná vku. „Teš ım
́ e sa, ž e o stacioná r je taký zá ujem. Má me poradovnık
́ , hlá sia sa ná m ďalš ı,́ no,
bohuž iaľ, nemô ž eme ı́ s ť cez
normu, ktorú má me schvá lenú ,“
vravı́ Daniela Macá ková z neziskovej organizá cie.

JEDNA RODINA
„Sme vďač nı́ za stacioná r, ž e sa tu
mô ž eme spoloč ne stretá vať a
trá viť tu č as po celý deň . Hlavne
keď sme sami a deti má me preč , je
to pre ná s druhý domov. Som
spokojná , ž e tu ž ijem a má m kam
ı́ s ť. Pri stretnutiach sa najprv
privıt́ame, duchovne nač erpá me,
a hoci sme z rô znych cirkvı,́ spolu
16

sa pomodlı́ m e a dobre spolu
vychá dzame. Prá ve o tom, ako ž ijeme, je aj kresťanstvo, sme na svete
pre druhý ch, aby sme im pomá hali
a ž ili plnohodnotne,“ povedala
jedna z klientok, spisovateľka
Alž beta Ondusková , ktorá pı́še
duchovnú poé ziu.
Text a foto: Martina Cigľárová
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Giraltovčanka IRENA VASILIŠINOVÁ
zhotovila stovky dekorácií
V dennom stacionári je viacero
talentovaných a mimoriadne aktívnych seniorov. Dôkazom sú ich
nádherné výtvory a keby ešte aj
vedeli hovoriť, boli by už úplne
dokonalé. Jednou z takých
„umelkýň“ je aj 70-ročná Irena Vasilišinová. Kreatívna dáma, ktorá má
ruky „zo zlata“, podľahla papierovej technike a vytvorila stovky
prác.

Giraltovč anka Irenka je veselá , energická , ná paditá a zruč ná dá ma zanietená pre ruč né prá ce a servı́tkovú
techniku, ktorú zvlá da ako „krá ľovná “.
Jej tvorivosť sa podľa vlastný ch slov
zač ala už v mladosti. „Mala som rô zne
zá ľuby, najmä há č kovanie č i š trikovanie, potom som zač ın
́ ala mať vzťah
k aranž ovaniu kvetov a v stacioná ri
som sa dostala k servıt́kovej technike,
ktorú využ ıv́am pri rozlič ný ch prıĺež i-

tostiach, č i už sú to vianoč né a veľkonoč né sviatky, jubileá alebo iné
udalosti a veľmi sa mi to zapá č ilo,“
dozvedeli sme sa od nej. Zač ala sa
tejto technike venovať naplno aj
doma, kde má plné ruky prá ce a tý mto
spô sobom si zhotovuje „darč eky“ pre
rodinu, priateľov č i blıźkych, ktorý mi
ich poteš ı́ namiesto kupovaný ch suvenıŕov, ba eš te viac. „Má loč o kupujem,
vš etko si vyrobım
́ a je to pre iné ho
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, ž e im to
spravı́ radosť.
Dokonca som
už pá r vý robkov vytvorila
aj pre leká rov
ako ďakovné ,“
prezradila
oduš evnene
babič ka piatich vnú č at. Poč as pobytu
v nemocnici si z iný ch miest poodná š a
domov aj sklá z vý živ. Tý m dokazuje,
ž e nielen „ujo Google“ (internetový
vyhľadá vač ) jej pomá ha tvoriť, ale ž e
„ná padom sa medze nekladú “ a aj z
„nič oho sa dá vyrobiť „nieč o“,
d o ko n c a „ n i e č o“ ve ľm i p e k n é .
Niektoré odpady pritom nepovaž uje
za zbytoč nosti a namiesto koš a skonč ia u nej na polič ke. „Kaž dý materiá l,
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ktorý ná jdem, zú ž itkujem. Vš etko, č o
sa mi pri tvorbe zıd
́ e a č o inı́ považ ujú
za odpad, nevyhadzujem, ale odlož ım
́ ,
lebo z toho nieč o vyrobım
́ .
VYROBILA UZ STOVKY DEKORACII,
VACSINU DAROVALA
Zhotovenie vý robku si vyž aduje
p o r i a d n u d á v k u t r p e z l i v o s t i ,
niekoľko hodı́ n sedenia a hlavne
„zlaté “ ruky. Ruč né prá ce Irenky Vasiliš inovej sú vä č šinou vopred dobre
premyslené a potom už popustı́ aj
uzdu fantá zii. „Najprv si vš etko
p r i p r a v ı́ m , p o p r e m ý š ľa m n a d
vzorom, nastrihá m si papier, ozdobım
́
si sklıć̌ko alebo dó zič ku a prelepım
́
latexom,“ prezrá dza zruč ná dá ma.
Doteraz nauč ené techniky postupne

zdokonaľuje a plá nuje sa nauč iť aj
nové , má množ stvo skvelý ch ná padov.
Odkedy sa tomu venuje, stihla už vyrobiť stovky vý robkov, z ktorý ch je
kaž dý iný a uniká tny. Pri vý robe
použ ıv́a prá zdne ná doby, fľaš e, sklá i
plechové dó zy. Ozdobuje hlavne fľaš e
na oslavy, zhotovuje vá zy, š perkovnič ky, ná doby na perá , stojany na servıt́ky, podpivnık
́ y, rô zne obrá zky, vence a
dekorá cie z polystyré nu, š katule na
fotky, vajı́ č ka č i koš ı́ č ky. Rada
chodieva relaxovať na chatu, kde má
tiež množ stvo svojich tradič ný ch i
netypický ch diel. Má tam naprık
́ lad aj
veľký kvetiná č , ktorý vznikol z odhodenej zá chodovej misy a ná jdete tam
aj ďalš ie zaujım
́ avosti.
Text a foto: Martina Cigľárová

Odišiel k nebeskému Otcovi
Kň az Preš ovskej archieparchie
Mgr. o. Michal Dž atko, titl. dekan,
takmer š tyri desiatky rokov slú ž il
ľuďom a Bohu v greckokatolı́ckej
farnosti v Giraltovciach. Navž dy ná s
opustil v sobotu 9. februá ra vo veku
77 rokov.
Narodil sa 25. januá ra 1942 v Seč ovskej Polianke. Vyš tudoval Strednú
odbornú š kolu v Martine. V roku
1963 ukonč il Pravoslá vnu bohosloveckú fakultu v Preš ove a bol vysvä tený za sprá vcu farnosti v obci Jovsa,
kde pô sobil do roku 1968. V tom
istom roku bol biskupom Bazilohom
18

Hopkom prijatý do katolıćkej cirkvi a
od toho dň a sa stal riadnym gré ckokatolı́ckym kň azom a bol ustanovený za sprá vcu farnosti Giraltovce–Kobylnice. V roku 1970 bol menovaný za titulá rneho dekana a v roku
1998 za č lena liturgickej komisie.
Vo farnosti Giraltovce bol až do roku
2006, kedy ho vymenovali za
sprá vcu farnosti Porú bka. Obdobie
č innosti vo farnosti Giraltovce považ oval, ako sa sá m vyjadril, za pož ehnané . Poč as tridsiatich ô smich rokov
svojho pô sobenia v naš om meste bol
aktıv́nym kň azom a obč anom, lež al
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mu na srdci osud mesta a ľudı́ ,
ktorý m pomá hal, ako najlepš ie
vedel. Uzko spolupracoval s kň azmi
iný ch cirkvı́ z ná š ho mesta a spolu sa
snaž ili o stmeľovanie obyvateľstva a
lá sku medzi ľuďmi. Spolupracoval
aktıv́ne aj s predstaviteľmi podnikov
a organizá ciı́ sı́ d liacich v meste.
V roku 2015 mu bolo udelené
cirkevné vyznamenanie Prá vo nosiť
ná bedernı́ k . Spolu s manž elkou
Má riou, rod. Pelechovou, vychovali
tri deti, syna Michala a dcé ry Annu a
Má riu. Zá duš ná svä tá liturgia a
pohrebné obrady sa uskutoč nili 15.
februá ra 2019 v Chrá me Zosnutia
Presvä tej Bohorodič ky v Trebiš ove,
kde posledné roky ž il a vypomá hal,
za prıt́omnosti preš ovské ho arcibiskupa metropolitu Já na Babjaka SJ a
koš ické ho eparchiá lneho biskupa
Milana Chautura CSsR. Jeho telesné
pozostatky boli ulož ené v hrobe na

cintorı́ne v Kobylniciach, kde bol
z jeho veľkej iniciatıv́y v roku 2005
postavený a posvä tený nový gré ckokatolı́ c ky Chrá m sv. archanjela
Michala.
V roku 2016 mu mesto Giraltovce pri
prıĺež itosti 600. vý roč ia svojej prvej
pı́somnej zmienky udelilo č estné
o b č i a n s t vo m e s t a G i ra l tovc e .
Pri tejto prı́ l ež itosti si pre ná š
mesač nık
́ zaspomın
́ al: „Keď ešte ako
mladý študent som cestoval autobusom cez Giraltovce smerom na Svidník, napadla mi myšlienka, že v tomto
mestečku by som chcel pôsobiť ako
kňaz. A na jar roku 1968 sa táto moja
nevyslovená myšlienka stala skutočnosťou. 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 aby každý
jeden z nás
pochopil a naplnil svoju životnú
úlohu a všetci
spoločne cez
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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Ekumenická pobožnosť v Giraltovciach
Termı́ n ekumenizmus pochá dza
z gré ckeho slova oikumé ne - celá
obý vaná zem, oikumenikó s - celosvetový. Cieľom ekumenizmu je znovu
nastolenie ú plnej jednoty vš etký ch
pokrstený ch (Krupa, 2017).
Ku kresťanstvu sa v roku 2010
hlá silo viac ako 2,2 miliardy veriacich, avš ak sú predpoklady, ž e ho
o niekoľko desaťroč ı́ predbehne
islam. A prá ve kresťanstvo, ktoré je
najrozš tiepenejš ı́m ná bož enstvom
sveta, sa poč as svojej dvetisıć roč nej
existencie roztrhlo na približ ne 30
000 denominá cii. Ako brali naš i predkovia Jež iš ove slova vá ž ne, 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 Jež iš ový ch slov je jasnı,́ ž e nezalož il a ani nechcel založ iť množ stvo
cirkvı́ , denominá cii, ale jedinú
na č ele 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 prá ve jemu a
jeho ná stupcom dal moc nad celou
Cirkvou: "Šimon, syn Jánov, miluješ
ma väčšmi ako títo? [...], Pás moje
ovce". (Jn 21, 15-18) Druhý vatiká nsky koncil považ uje rozdelenie kresťanov za pohorš enie a to z troch dô vodov: a) je v rozpore s vô ľou Jež iš a
Krista b) je pohorš enım
́ pre svet c)
š k o d ı́ o h l a s o v a n i u e v a n j e l i a .
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Zo strany pohanov, resp. ateistov
bola opodstatnená ná mietka, ž e
jestvuje toľko rô znych cirkvi, denominá cii, prič om kaž dá sa odvolá va na
Jež iš a. (Stanč ek, 2002)
V rá mci ekumenické ho hnutia
vznikla v roku 1948 v Amsterdame
Svetová rada cirkvı́ (ďalej ako SRC),
ktorá združ uje cirkvi, ktoré vyzná vajú Jež iš a Krista ako Boha a Spasiteľa. Momentá lnym sıd
́ lom SRC je Zeneva. A prá ve SRC v spoluprá ci s Pá pež s ko u ra d o u p re n a p o m á h a n i e
jednoty kresťanov organizuje kaž doroč ne v termın
́ e od 18. do 25. januá ra
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aby tak kresťania nasledovali
Jež iš ove slova: "aby všetci boli
jedno" (Jn 17,21)
Z tohto dô vodu sa v poslednú januá rovú nedeľu o 14:30 hod. ziš li
na pobož nosti v rı́ m .kat. kostole
v Giraltovciach, ktoré ho iniciá torom
bol o. Jozef Mager, rım
́ .-kat. fará ra,
aj zá stupcovia miestnych cirkvi
aj o. Gustá v Nagy, kaplá n rım
́ .kat.cirkvi, Martin Feč ko, zborový fará r
ECAV, o. Michal Zorvan, kaplá n gr.kat.cirkvi a Marek Jurč o, kazateľ Cirkvi
bratskej. Na tejto pobož nosti sa
zú č astnil aj Mgr. Já n Rubis, primá tor
mesta Giraltovce. Cieľom pobož nosti
bolo odprosenie za krivdy v minulosti medzi jednotlivý mi cirkvami.
Po ká zni o. Michala Zorvana prosil
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Pavol Strež o za odprosenie krıv́d voč i
Zidom v Giraltovciach poč as 2. svetovej vojny.
Avš ak k ú plnej jednote neprıd
́ eme,
pokiaľ nebudeme s otvorený m
srdcom hľadať a pý tať sa Boha: "Kde
je pravda?", resp. aby ná m uká zal
pravdu, pretož e jednota sa nedá
nanú tiť, pokiaľ tú ž ba po jednote
nebude vyvierať z ú primné ho srdca.
Ale ak nebudeme robiť nič , tak jediný, kto bude mať radosť z rozdelenia,
bude prá ve diabol. Jež iš nezalož il
Cirkev kvô li sebe, ale pre spá su
ľudstva, pretož e my potrebujeme
Boha.
Autor: Mgr. Matúš Kmec

Použitá literatúra:
KRUPA, 2017. Katolícka cirkev a
ekumenizmus po druhom vatikánskom koncile. Bratislava: UK
v Bratislave, 2017. 102 s.
STANCEK, L. 2002. Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus. Spiš ské Podhradie: Kň azský seminá r biskupa Já na
Vojtaš šáka, 2002. 229 s.
Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.
[online]. [cit.2019-02-16]. Dostupné
na internete: https://de.statista.com / s t a t i s t i k / d a t e n / s t udie/256878/umfrage/verteilungder-weltbevoelkerung-nachreligionen/

ODPAD TRIEDIME NEDOSTATOČNE.
Štát preto rapídne dvíha poplatky
ZA ULOŽENIE ODPADU!
Slovenská republika prijala v minulosti zá vä zok voč i EU, ž e od roku
2020 vytriedime viac ako 50 %
zlož iek komuná lneho odpadu, ktorý
je recyklovateľný a nemusı́ byť
nutne umiestnený na sklá dke odpadov, č o je jednak neekologické a
jednak finanč ne neekonomické .
Keďž e na Slovensku sa k tý mto
č ı́ s lam vo vš eobecnosti ani len
nepribliž ujeme (č esť vý nimká m),
š tá t od tohto roku zač ın
́ a vyvıj́ať tlak

na samosprá vy miest a obcı,́ aby triedili odpad viac. Zvyš ovanım
́ poplatkov, „veď ako iná č ...“
Mnohé obce sa brá nili zvyš ovaniu
poplatkov za KO pre obč anov, keďž e
je to veľmi nepopulá rny krok. Obec
vš ak už nesmie doplá cať za vý voz,
ulož enie a zneš kodnenie odpadov
z iný ch zdrojov, keďž e Zá kon č .
79/2015 Z. z. o odpadoch (§ 4a
Pô vodca odpadu je: kaž dý pô vodný
pô vodca, ktoré ho č innosťou odpad
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vzniká ...) hovorı́ jednoznač ne:
Pô vodcami odpadu sú obč an ako
fyzická osoba a prá vnická osoba –
organizá cie, podnikateľské subjekty.
Okrem toho sa tohto roku zvyš uje
cena za ulož enie a zneš kodnenie
komuná lneho odpadu. Nie zo strany
mesta Giraltovce, tobô ž nie zo strany
MsPS Giraltovce, s. r. o., ale zo strany
sklá dky Ozó n Hanuš ovce, a. s., ktorá
prevá dzkuje sklá dku v obci Petrovce. Tá to spoloč nosť preš la minulý
rok pod spoloč nosť KOSIT, a. s. Tá
ná m ozná mila, ž e zvyš uje ceny
za ulož enú tonu zmesové ho komuná lneho odpadu.

Vysvetlenie: Cenotvorba za sklá dkovanie odpadov je dvojzlož ková !
Cena za zneš kodnenie komuná lnych
odpadov je v plnej ré žiı́ jednotlivý ch
sklá dok (v naš om prı́ p ade Ozó n
Hanuš ovce, a. s.), ale cenu za ulož enie odpadov stanovuje nariadenie
vlá dy SR. č . 330/2018 Z. z. Toto
nariadenie urč uje sú č asnú cenu a jej
p o s t u p n é n av yš ova n i e z á l e ž ı́
od zá kladu sledovanej miery triedenia kaž dej obce. Realita je taká , ž e
mnohé obce sa nachá dzajú v najhorš ej, teda najdrahš ej kategó rii
do 10 % vyseparovaný ch zlož iek
komuná lneho odpadu.

V roku 2018 mesto za tonu zaplatilo
37,30 eura za zneš kodnenie + 5,04
eura za ulož enie, č o je spolu 42,34
eura. Avš ak v roku 2019 1 tona
odpadu bude stá ť 43,20 eura
za zneš kodnenie + 8 eur za ulož enie,
teda spolu 51,20 eura! To je navý šenie o takmer 8,90 eura za jednu
tonu! Pri cca 763 t komuná lneho
odpadu, ktoré mesto vyviezlo
na sklá dku, budú ná klady mesta
v roku 2019 vyš šie o cca 6 800 eur.
Pre budú ci rok KOSIT avizoval
ná rast ceny za zneš kodnenie 1 tony
ZKO (resp. TKO) na 46,80 eura + 13
eur (pri sú č asnej miere separá cie,
viď tabuľku č . 1). Podľa aktuá lnej
prá vnej ú pravy sa budú zvyš ovať
poplatky za ulož enie komuná lneho
odpadu kaž dý rok a to podľa miery
separá cie konkré tnej obce, resp.
mesta.

Na ú zemı́ mesta Giraltovce sme sa
posledný ch pá r rokov postupne zlepš ovali a zvyš ovanım
́ efektivity triedenia a druhotné ho dotriedenia
na zbernom dvore momentá lne dosah u j e m e o p ro t i m n o hý m i ný m
obciam a mestá m veľmi sluš nú
mieru separá cie - cca 36,78 %, č o je
4. kategó ria a k splneniu cieľa potrebujeme eš te nieč o cez 13 % vytriedené ho množ stva odpadov. Verım
́ e,
ž e v spoluprá ci s naš imi obč anmi
tú to cieľovú hodnotu nad 50 % č o
najskô r dosiahneme! (V tabuľke č . 1
je zná zornené , ako sa budú vyvıj́ať
ceny za ulož enie odpadov v nasledujú cich rokoch).
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Musı́ m e si uvedomiť, ž e vyš š ou
mierou triedenia, separá cie odpadu
dosiahneme niž šie množ stvá odpadov, ktoré zbytoč ne konč ia na sklá dkach a to sa platı́ a bude platiť
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z našich peňazí! Kaž dá domá cnosť
a podnikateľský subjekt dostali
od mesta kalendá r vý vozov, pozrite
si ho, prosım
́ , vo voľnom č ase detailnejš ie. Je tam napıśané , č o a ako sa
na ú zemı́ ná š ho mesta triedi (vzhľadom na charakter č lá nku v ň om
na konkré tne informá cie nie je
priestor).
Plasty ulož ım
́ e k plastom (tak ako je
to problé m v iný ch mestá ch, aj u ná s
poniektorı́ k plastom zahodia plastovú ná dobu od farby s pô vodnou
ná plň ou – tý mto spô sobom sa kontaminuje a znehodnotı́ celý kontajner
a ú silie mnohý ch poctivý ch ľudı́).
Tetrapaky a plechovky umiestň ujeme na sıd
́ liská ch do ná dob s ná pis o m P L AS T Y ! P r i ro d i n nýc h
domoch patria tetrapaky do vriec
k plastom a na kovové obaly sú
vyč lenené samostatné vrecia č erveno-bordovej farby. K plechovká m
umiestň ujeme aj odpad z alobalu.
Sklo há dž eme ku sklu (nie do TKO,
ako to stá le č asto nachá dzame!).
Papier, kartó n, č asopisy, letá ky a
lepenka patria do kontajnera označ ené ho ako PAPIER. Knihy s pevnou
vä zbou nie, prosım
́ e vá s, aby ste ich
venovali kniž nici alebo antikvariá tu.
Sme si istı,́ ž e mnoho ľudı́ to ocenı.́
Pneumatiky mô ž ete bezplatne
doniesť na zberný dvor na Tehelnej
ulici. Prosı́m naš ich obč anov, aby,
podobne ako je to v iný ch mestá ch,
prestali há dzať do kontajnera

na papier použité detské plienky,
ženské hygienické potreby či
hyg ie nic ké v re c kovky ! To to
všetko je spotrebný tovar na
jediné použitie a musí sa zahodiť
do TKO, lebo je to nerecyklovateľný
odpad.
K o h o z a u j ı́ m a , a k o p r e b i e h a
druhotné triedenie na zbernom
dvore, dvere sú otvorené . Verte mi,
ž e nikomu by sa nechcelo hrabať sa
v tý ch zapá chajú cich odpadkoch
(obaly z jedá l a ná pojov nie sú č asto
zbavené pô vodnej ná plne), tak
myslım
́ e, prosım
́ , aj na zamestnancov MsPS Giraltovce, s. r. o., ktorı́
sa po celý rok starajú o zber a dotriedenie vš etký ch druhov odpadov a
teda o poriadok a č istotu v naš om
meste.
Tohto roku pribudne aj triedenie
biologicky rozložiteľného odpadu
v miestnej kompostárni v bý valom
areá li VVS smerom na Bardejov.
Od 1. marca 2019 bude mož né
priviezť biodpad (koná re, lı́ s tie,
trá va, slama...) do kompostá rne,
ktorá bude otvorená 3x tý ždenne v utorok a vo š tvrtok od 10.00 do
15.30 hod. a v sobotu od 8.00 do
12.00 hod. Budeme tiež za ú hradu
poskytovať služ by ako š tiepkovanie
koná rov a ná letový ch drevı́ n a
taktiež zber vyš š ie spomenutý ch
druhov biodpadov z domá cnostı́,
ktoré nemajú mož nosť priviezť
tento odpad vo vlastnej ré žii.
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Taktiež prosım
́ e obč anov v bytový ch
domoch na sı́dliská ch (predovš etký m poč as sviatkov, ale č asto aj
poč a s bež ný ch dnı́ ) , vš ı́ m ajte si
kalendá r vý vozov kvô li parkovaniu
pri zberný ch ná dobá ch! Uvedomujeme si, ž e parkovacıćh miest potrebujeme viac, lebo á ut len pribú da, ale
ak stojí vozidlo pri zbernej nádobe, nie je možné odpad vyviezť.
Zamestnanci MsPS Giraltovce sa po
novom roku snaž ili vyviezť ná doby
trikrá t poč as rô znych dnı,́ no podarilo sa to až na š tvrtý pokus! To
spoloč nosti narú š a č asový harmonogram pri iný ch zberoch a služ bá ch.
Drobný stavebný odpad (mimo
priemyselné ho stavebné ho odpadu)
patrı́ na zberný dvor, ktorý je otvorený od pondelka do piatka v č ase
7.00 - 15.45 hod. a v sobotu od 8.00
do 12.00 hod. Pokú sme sa vyvarovať privá ž ania rô znych druhov odpadov poč as vı́kendu vo več erný ch
hodiná ch, resp. mimo otvá racej
doby. Taká WC misa neďaleko vstupu
na cintorı́n z Tehelnej ulice veru
nepridá dô stojnosti tohto pietneho
miesta, najmä ak cintorın
́ cez vık
́ end
bež ne navš tevujú aj cezpoľnı.́..
Disponujeme kvalitný m kamerový m
systé mom s vysoký m rozlı́šenı́m.
Doteraz sme nechceli robiť reš triktı́vne opatrenia, ale v niektorý ch
prı́padoch budeme nú tenı́ k nim
pristú piť, predovš etký m ak sa niek-
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torı́ nezodpovednı́ podnikatelia
budú snaž iť takto sa zbaviť nebezpeč ný ch odpadov...
Na zá ver moja posledná rada a
najjednoduchš ie rieš enie na ďalš iu a
pomerne vý raznú ú sporu ná kladov
za komuná lny odpad, ktorá sa tý ka
predovš etký m sı́dlisk: Uzatvá rajte,
prosı́m vá s, kontajnery!!! Jednak
zabrá nite, aby sa do nich dostali
potkany a voľne pohybujú ca sa zver,
ale predovš etký m zabránite vode
z dažďa a snehu, aby zaťažovala
n á d o b y n a o d p a d , p r e t o ž e
na sklá dke sa platı́ nie za objem, ale
za vá hu. Mokrý odpad je omnoho
ťaž š ı́, len pri jednom „daž divom“
zbere ide o 2,3 tony navyš e a to
musım
́ e zbytoč ne zaplatiť... Ak nabudú ce uvidı́te niekoho (je to č astý
problé m pri bytový ch domoch na
Mlynskej ulici), ako há dž e sklo,
stavebný odpad, popol č i pneumatiky do ná doby na komuná lny
odpad, upozornite ho, ž e „pomá ha“
navyš ovať poplatky vš etký m obč anom, ktorı́ poctivo triedia.
Verım
́ , ž e spoloč ný mi silami budeme
aj naďalej dosahovať lepš ie a lepš ie
vý sledky, aby sa ná š svet a spoloč nosť stali trvalo udrž ateľný mi a aby
ná m nevznikali kopy odpadu, ktoré
ná s prež ijú ako dedič stvo pre naš e
deti a vnú č atá . V neposlednom rade,
č ım
́ viac budeme triediť, tý m menej
budeme doplá cať na sklá dkovanie.
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Výška poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)
a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov
Tabuľka č. 1:
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Zdroj: odpady-portal.sk, č lá nok Vý ška poplatkov za sklá dkovanie, vydaný 1. 12.
2018)

Výška poplatkov za uloženie iných druhov komunálneho odpadu
Tabuľka č. 2
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﴿
﴿

Zdroj: odpady-portal.sk (č lá nok Vý ška poplatkov za sklá dkovanie, vydaný
1. 12. 2018)
PhDr. Matúš Štofko
konateľ MsPS Giraltovce, s. r. o.
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Z HISTÓRIE VČELÁRSTVA
Má me tu znova nový rok a v ň om oslá vime aj storoč nicu zjednotenia
vč elá rskych spolkov na Slovensku.
V tomto roku oslá vime aj 150 rokov
od prvé ho pokusu založ iť slovenský
vč elá rsky spolok. Boli to nadš enci
okolo Stefana Zá vodnı́ k a, ktorı́
v nepriaznivý ch podmienkach a
silný ch maďarizač ný ch aktivitá ch
uhorskej vlá dy založ ili zemský
spolok. Ten bol vš ak vopred odsú dený na neú spech.

sky spolok 24 č lenov, no napr.
v roku1943 mal už 126 č lenov.
V sú č asnosti má me 120 č lenov.

Až po vzniku prvej Ceskoslovenskej
republiky na popud Dr. Já na Gaš perık
́ a z Liptovské ho Dovalova presne
v deň 50. vý roč ia založ enia prvé ho
celoslovenské ho vč elá rskeho spolku
v Pruž ine vzniklo ustanovujú ce valné
zhromaž denie Zemské ho Ustredia
vč e lá rskych spolkov v Bratislave.
Zú č astnili sa ho delegá ti 27 vč elá rskych spolkov. Bolo to presne 15.
augusta 1919.

Zo sprá v funkcioná rov na valnom
zhromaž denı́ vysvitlo, ž e v roku 1938
zriadili oplodň ovaciu stanicu s ú ľovou
vá hou u Jozefa Matysa v Soboš i, konal
sa praktický kurz chovu matiek
v Kukovej pod vedenı́ m Stefana
Jurı́čka z Brezovky. Spolok vlastnil
v a r á k n a v o s k , m e d o m e t , l i s
na medzistienky, rozmnož ovacı́ stroj,
spomın
́ anú ú ľovú vá hu, dva normalizované ú le a oplodniač iky.

Zakladajú ce valné zhromaž denie
vč elá rskeho spolku v Giraltovciach sa
konalo 11. jú na 1931. Zvolal ho
sprá vca š koly v Giraltovciach Alexander Krivka, ktorý bol na tomto zhromaž denı́ zvolený za predsedu spolku.
Predsedu vykoná val až do roku 1942.
Za podpredsedu spolku bol zvolený
Já n Kmec, za tajomnı́ k a Arnoš t
Andraš ko a pokladnı́kom sa stal
Andrej Krupa.

V roku 1940 sa v Hanuš ovciach v rım
́ .
kat. ľudovej š kole konal vč elá rsky
kurz. Na ň om vč elá ri rozhodli, ž e si
založ ia vlastný spolok. K založ eniu
zrejme vš ak nedoš lo, pretož e o tom už
nie je ž iadna zmienka.

V roku 1932 mal giraltovský vč elá r-
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V roku 1946 sa spolok premenoval
na Okresný vč elá rsky spolok v Giraltovciach, pod ktorý patrila aj obvodná
skupina vč elá rov z Kurimy.
Jozef Buzek
podpredseda ZO SZV Giraltovce
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Mladý študent Tomáš Fedor
„predpovedá“ Giraltovčanom počasie
Giraltovčania sa môžu pýšiť tým, že
majú v meste šikovného
„meteorológa“, ktorý si zabezpečil
aj meteostanicu na svahu nad
riekou Radomka. 22-ročný Giraltovčan Tomáš Fedor navštevuje
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, študuje na prvom
stupni v príbuznom odbore
geografia. Denné i týždenné informácie o počasí sprostredkúva občan o m p ro s t re d n í c t vo m svo j e j
stránky na sociálnej sieti Facebook
už päť rokov. O netradičnom
koníčku nám prezradil viac.
Odkedy sa venujete facebookovskej stránke s názvom Počasie
Giraltovce, s akým cieľom vznikla a
ako ste sa dostali k takej zaujímavej činnosti?
- Strá nke sa venujem približ ne od
aprıĺa 2014. Vznikla najmä ako informač no-popularizač ný kaná l zaoberajú ci sa poskytovanı́ m aktuá lnych
informá cii o poč ası́ so zameranı́m
na sledovanie vý voja bú rok. V ďalekej
budú cnosti by som chcel pô sobiť
v oblasti meteoroló gie aj na profesioná lnej ú rovni. Prá ve založ enie
amaté rskej strá nky mi poskytlo
mož nosť sebarealizá cie a prehlbovania praktický ch vedomostı́ v danej
oblasti, č o sa mi neskô r osvedč ilo
na vysokej š kole.

Čo je na vašom hobby najzaujímave j š i e a č o n a j n á r o č n e j š i e ?
Priblížte nám i ďalšie vaše koníčky.
- Pri takejto nezvyč ajnej zá ľube sa dá
naraziť na množ stvo zaujı́mavý ch
vecı,́ ktoré doká ž e vytvoriť zemská
atmosfé ra. Ci už sú to bú rky, rô zne
typy oblač nosti alebo samotná dynamika atmosfé ry, je sa vž dy na č o teš iť.
Za najťaž šie považ ujem zosú ladenie
tejto zá ľuby s bež ný m ž ivotom – poč asie si totiž nevyberiete a č asto sa
stá va, ž e pre bež né aktivity, ako je
naprık
́ lad š kola, mi unikne nejaká tá
vý znamná bú rková udalosť. Medzi
moje hobby patrı́ hlavne prıŕoda a
fotografovanie. Veľmi rá d fotım
́ noč nú
oblohu a tzv. objekty hlboké ho
27
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vesmıŕu ako sú naprık
́ lad hmloviny č i
galaxie.
Popíšte nám, akým spôsobom
zisťujete predpovede... V meste
vraj máte aj meteostanicu. Kde sa
vlastne nachádza?
- Predpovede zhotovujem kombiná ciou viacerý ch voľne dostupný ch zdrojov na internete. Ide o pravidelne aktualizované , modelové vý stupy rô znych
meteorologický ch velič ın
́ , na zá klade
ktorý ch je mož né urč iť vý voj poč asia
niekoľko dnı́ dopredu. Vlastnım
́ automatickú stanicu WH1080, ktorá
doká ž e zaznamená vať zá kladné meteorologické velič iny (teplota, vlhkosť,
tlak, zrá ž ky, rý chlosť a smer vetra).
Ide o lacnú meteostanicu, ktorá ale po
menš ı́ch ú pravá ch doká ž e poskytovať veľmi kvalitné ú daje vzhľadom na
predraž enú konkurenciu. Je umiestnená v severnej č asti mesta, na svahu
nad riekou Radomka.

dosahuje na Facebooku 500 sledovateľov, ktorý m sa snaž ım
́ poskytovať
vč asné a presné informá cie o poč ası.́
Pozitıv́ne ohlasy má aj zverejnenie
ú dajov zo stanice, ktoré sú voľne
dostupné na strá nke.
Môžete nám prezradiť, aké počasie
nás čaká v nasledujúcich dňoch?
Stalo sa vám už niekedy, že vás predpovede sklamali?
- Zá lež ı́ od č asové ho rozsahu, keďž e je
č asto ťaž ké predpovedať na viac ako 5
dnı.́ V nasledujú cich dň och ná s ale
č a ká postupné oteplenie. Denné
teploty by mali stú pať k 10 °C a zrá ž ky
by sa mali vyskytovať len sporadicky.
Tvorba predpovedı́ poč a sia č a sto
n a d o b ú d a p ravd e p o d o b n o s t ný
charakter. Považ ujem teda za normá lne, ž e to obč as nevyjde a snaž ım
́ sa
pochopiť, preč o tomu tak bolo.

Aké sú reakcie a odozvy ľudí na
stránku?
- Ohlasy sú veľmi pozitı́vne. Tá to
loká lna meteo-strá nka momentá lne

Text: Martina Cigľárová,
foto: archív T. F.
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Dumb Warnings
V uplynulý ch mesiacoch sme sa na
tomto mieste stretá vali s rubrikou
Dumb Laws, priná š ajú cou uká ž ky
tý ch "najnenormálnejších, najbizarnejších, najhlúpejších a najšialenejších
zákonov na svete". Tieto sú produkované vä č šinou chorý mi, po karié re
tú ž iacimi (alebo len jednoducho
nudiacimi sa) mysľami zá konodaercov a ú radnık
́ ov.
Ale pozor. Ani podnikateľský sektor
n i e ke dy n e ra d n o p o d c e ň ova ť.
Ná dherné "skvosty" ľudské ho ducha
mož no ná jsť hlavne v ná vodoch na
použ ıv́anie, resp. na š tı́tkoch alebo
etiketá ch priamo na vý robku. Tie
"zbiera" stá nka Dumb Warnings.
V nasledujú cich č ıślach vá m ponú kneme niekoľko vzoriek, pri ktorý ch
pravdepodobne zapochybujete o
vlastnom IQ. Tieto uká ž ky majú
pô vod takmer vý luč ne v USA. Tam sa
totiž snaha "vysú diť č o najviac
prachov" stala celoná rodný m š portom, niekde až ž ivotný m š tý lom.
Nuž ... už ite si to.
Pozná mka pre milovnık
́ ov legislatıv́y:
Nezú fajte. K Dumb Laws sa eš te vrá time.
Prvá uká ž ka je urč e ná fanatikom
domá cich prá c. Istý vý robca žehličiek nabá da svojich zá kaznık
́ ov:
Neodporúča sa žehliť košeľu pred jej
vyzlečením.
Predajca krbovej guľatiny, ktoré mu
lež ı́ na srdci bezpeč nosť zá kaznık
́ ov,
chce byť dô sledný :
Upozornenie: Riziko vzniku ohňa.

Vý robca vodných skútrov, zrejme
rovnakej ná tury ako vyš šie menovaný
"guľatiná r", má pre zá kaznık
́ ov dobrú
radu:
Na kontrolu úrovne paliva nikdy nepoužívajte zápalky alebo otvorený
plameň.
Na prı́balovom letá ku k detskému
sirupu je mož né ná jsť nielen najrô znejš ie indiká cie (aj kontraindiká cie),
ale aj rezolú tny pokyn:
Po požití neriaďte motorové vozidlo
ani nespúšťajte mechanické stroje.
Zdravie kupujú cich je zrejme aj v stred o b o d 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 eš te raz prıśpevok ku kvalite farmaceutické ho trhu v USA. Aspirín na
obale nesie upozornenie:
Nepoužívať, ak ste alergický na Aspirín.
To vý robcovi umývačiek na riad lež ı́
na srdci predovš etký m blaho rodiny:
Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri
prístroja.
Ako sme už spomenuli, tieto perly
ducha majú pô vod hlavne v USA. Ale
aj také Slovensko doká ž e niekedy
zabodovať. Na prıb
́ alovom letá ku k
jedné mu detské mu prš iplá š ťu (prirodzene, Made in China) bolo napı-́
sané ľubozvuč nou slovenč inou:
Chranit pred vlchkom.
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Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo spomienok korektora
korektor 1 -ra pl. N -ri m. lat. kto
robı́ korektú ry, opravuje tlač ové
chyby (Slovník súčasného slovenského jazyka, r. 2006, 2011, 2016)
V printový ch mé diá ch je poslanie
jazykové ho korektora š pecifické ,
ba priam nezastupiteľné . Vďaka
nemu totiž redaktori v oč iach verejnosti budia dojem, ž e svoj materinský jazyk skutoč ne ovlá dajú . No...
urč ite sa ná jdu aj takı́. A o tom
zvyš ku je tá to rubrika.
Pozn.: Nasledujú ce "perly" korektor
zachytil, teda sa na verejnosť
nedostali. Vydavateľ je spokojný... ale
svet priš iel o sluš nú porciu ú smevov.
Co je š koda. Skú sme to aspoň trochu
napraviť.
10/10/2015 Pilátov mladší brat?
Na Pož iarnickej ulici kvitnú pagaš tany
Prıŕoda sa zahrá va. Na dvoch stromoch pagaš tana ponské ho sú plody,
jeseň ou sfarbené listy aj kvety.
30/11/2015 Tak tomu ja hovorím
rekonštrukcia!!!

Rekonš trukcia ulice Ku kyslej vode
Rekonš trukcia sa dostane do prıp
́ ravnej fá zy. Na investı́ c ie v Preš ove
odklepli 10 bilió nov.
15/12/2015 Keď sa redaktor zostavujúci servis nesústredí: Krimivýstava?
Vý stava
MICHALOVCE. Malá galé ria MsKS
ponú ka vý stavu Michalovce v podrazoch. Predvedú sa profesioná lni aj
amaté rski umelci.
23/02/2016 Utajená mincovňa
v Brekove a nadčasová bieda
Brekovč ania za slovenské ho š tá tu
namiesto mä sa vyrá ž ali agá tový kvet
a ž ihľavu s vajıć̌kami.
Za slovenské ho š tá tu panovala totiž
v dejiná ch a mestá ch veľká bieda.
19/06/2017 Novodobý Argus? Tomu
naozaj nič neunikne.
„Zemiaková “ medaila pre juniora
Mareka Kubık
́ a
Jediná pozı́cia delila od pó diové ho
umiestnenia 19-oč né ho juniora
Mareka Kubık
́ a.

DÉJA VU
Niečo vám to pripomína?
Naš a banka a konkurenč ná banková
skupina z Rakú ska sa dohodli na uspo30

riadanı́ prestı́ ž nych veslá rskych
pretekov na Dunaji. Obidva tı́ my
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tré novali oduš evnene, dlho a hlavne
tvrdo. Nakoniec nastal vš etký mi
oč aká vaný deň D. Na oboch brehoch
rieky sa zhromaž dilo celé osadenstvo
oboch spoloč nostı́ pri teplý ch a studený ch š vé dskych stoloch (na rakú skej
strane) a pri bufete (tipnite si, kde).
Verili si oba tım
́ y. Vyhrali Rakú š ania.
O celý kilometer.
Ná š tı́m bol z prehry ú plne mimo.
Vedenie banky sa rozhodlo, ž e prıć̌inu
drvivej porá ž ky je nutné odhaliť za
kaž dú cenu. Najalo konzultač nú
firmu, aby problé m rozanalyzovala a
navrhla rieš enie.
Konzultanti po troch mesiacoch
ná roč nej analý zy vš etký ch dostupný ch faktov priš li s prekvapujú cim
zistenı́m: Zatiaľ č o Rakú š ania mali
osem veslá rov a jedné ho kormidelnı-́
ka, naš a loď mala veslá ra jedné ho, ale
kormidelnı́ k ov osem. Po ďalš om
polroku š tú dia a analý zy - mimochodom, banka na to vynalož ila dva milió ny eur bez DPH (vďaka bohu za euro-

fondy!!!) - konzultač ná firma predlož ila zá vereč n ú sprá vu. Podľa tej
v naš ej banke prıĺiš má lo ľudı́ vesluje
a prıĺiš veľa ich kormidluje.
Keďž e na tento rok boli naplá nované
odvetné preteky, š truktú ra ná š ho
tım
́ u preš la zá sadnou reorganizá ciou.
Nový tım
́ sme zostavili z troch kormidelnı́ c kych topmanaž é rov, troch
oblastný ch kormidelnıćkych manaž érov a bol doň implementovaný systé m
pre zvý šenie vý konnosti veslá ra a
motivá ciu jeho pracovné ho nasadenia.
Nastal vš etký mi oč aká vaný deň D.
Na oboch brehoch rieky... ale veď to už
pozná te. Rakú š ania opä ť vyhrali.
O dva kilometre. Vedenie naš ej banky
prepustilo veslá ra pre nedostatoč nú
vý konnosť a neplnenie individuá lnych plá nov.
Manaž é rom boli vyplatené mimoriadne odmeny za odhalenie prıć̌iny
problé mu.
(legrace.cz, Daniel Lednický)

KNIŽNÉ NOVINKY
Opäť sme pre našich čitateľov zakúpili niekoľko nových knižných titulov, vyberáme pre vás:
Alica Eštoková – Parižske Slnko
Lá ska si nevyberá farbu pleti, ná bož enstvo, ba ani krajinu, v ktorej ná s
zasiahne. A udrie v momente, keď to

n e o č a k á v a m e .
Podobnú skú senosť
má š armantná Sofia,
z a m i l o v a n á d o
umiernené ho moslima. Nadir vyš tudoval
na Slovensku a zostal
ž iť v Bratislave. Sofi31
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ina konzervatı́v na rodina nepraje
vzťahu s prı́sluš nı́kom iné ho ná bož enstva. V prekrá snom prostredı́ Francú zska, priamo v ú dolı́ rieky Loiry,
spozná va Sofia Nadirový ch prı́buzný ch. Neskô r vš ak stretne Slová ka
Martina, ktorý spô sobı́ v jej ž ivote
poriadny rozruch. O mladú ž enu majú
odrazu vá ž ny zá ujem dvaja muž i.
Kaž dý z nich je iný – ná rodnosťou,
vierovyznanım
́ a č iastoč ne aj farbou
pleti. Doká ž e sa Sofia vzoprieť okoliu
a zariadiť si ž ivot s Nadirom? Alebo
Martin opantá jej srdce natoľko, ž e sa
rozhodne preň ho?
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 ú speš né
divadlo v londý nskej š tvrti Soho, v ktorom sa prá ve
chystajú angaž ovať jednu z najvä č š ıćh hollywoodskych hviezd, milá č ika
vš etký ch ž ien Ryana, a dokonca má aj
„dokonalé ho“ frajera, uč i teľa jogy
Benjamina – Namaste! Londý n sa stal
pre Natalie ú toč iskom pred jej chaotickou rodinou, ktorá ž ije na vidieku
v Devone, aj pred jej prvou lá skou
Jamiem, ktoré mu uš la spred oltá ra.
Po pä tná stich rokoch sa vš ak odrazu
zjavı́ rovno pred jej divadlom... A
odrazu udalosti v Soho naberú
prudký spá d! Udrž ı́ Natalie svoj svet
pokope bez ujmy, zistı,́ kto je pre ň u
32

skutoč ne ten pravý aj to, ž e mož no
ona po celý č as nebola tá ľavá ?
Helena Murčeková – Tajnosti
pobláznenej
baby
Ako dlho sa dajú
tajnosti udrž ať
v tajnosti? Olıv́ia
s M a c o m s ú
dvojč atá . Vš etky
k a m o š k y j e j
zá vidia skvelé ho
brata, lenž e Maco
je prehnane starostlivý. Olıv́ia sa ho
snaž ı́ presvedč iť, aby sa koneč ne stiahol z pozıćie Veľké ho brata, a Maco
akosi rý chlo sú hlası.́ Zeby preto, lebo
ú lohu ochrancu prevzal jeho najlepš ı́
priateľ? Ký m Maco sa teš ı́ na sestrine
a priateľove slovné sú boje, Olıv́ii nie je
vš etko jedno. Posledné , č o potrebuje,
je mať na krku chalana, do ktoré ho je
bezná dejne zaľú bená ! Vzťahy sa
komplikujú , hormó ny sa bú ria a
Olıv́ia si ž elá jediné : trochu menej
rozruchu a trochu viac nudy. Ibaž e
tajnosti a nuda nejdú dokopy...
Jozef Karika – Trhlina
T á t o k n i h a
vznikla zvlá š tnym spô sobom.
Po vydanı́ mysterió zneho trileru
Strach sa autorovi ozval č lovek,
ktorý mu vyrozp r á v a l n a o z a j
desivý prı́ b eh.
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Jozef Karika jeho rozprá vanie zaznamenal, mnohé tvrdenia overil, doplnil
o vlastné zistenia a spracoval do
knihy, ktorú má te pred sebou. Na jej
strá nkach rozmotá va veľmi tajomný,
tragický a hrô zostraš ný prıp
́ ad. Zá roveň poodhaľuje jednu z najvä č šı́ch
zá had Slovenska – nevysvetliteľné
miznutie ľudı́ v pohorı́ Tribeč . Legenda, zá merná mystifiká cia alebo desivá
skutoč nosť? Tú to otá zku si kladie aj
autor. Predkladá strhujú ci hororový
prıb
́ eh a nechá va na č itateľovi, aby
naš iel odpoveď.
Amy Gantryová – Kam
zmizla Julie
Ke ď t r i n á s ťr o č n á J u l i e
Whitakerová
jednej noci
z m i z n e
z domu, vyzerá to ako uč ebnicový
prı́klad ú nosu. Rodina je zdrvená ,
napriek tomu vš ak verı,́ ž e ich dcé ra je
stá le naž ive. Lenž e nikto než iada
vý kupné , neobjavuje sa ž iadna
stopa… A zrazu, po dlhý ch ô smich
rokoch, sa na prahu rodinné ho domu
Anny a Toma objavı́ mladá ž ena, ktorá
o sebe tvrdı,́ ž e je Julie. Poč iatoč ný
ú ž as a nadš enie rodiny č oskoro
vystriedajú pochybnosti a neodbytné
otá zky. Julie sa navyš e s rodinou zbliž uje len pomaly a niekedy sa sprá va
viac než č udne. Dokonca sa obč as
zá hadne vytrá ca z domu... A preč o
odmieta chodiť na terapiu a už vô bec
nechce hovoriť o tom, č o sa jej stalo?

Po č ase Annu oslovı́ sú kromný detektıv́, ktorý ju svojimi informá ciami a
otá zkami eš te viac zneistı.́ A vtedy sa
zač ın
́ a muč ivé hľadanie pravdy. Annu
vš ak najviac trá pi otá zka – vrá tila sa
skutoč ne ich dcé ra Julie?
Eva Slonimova –
Dívaj sa na
hviezdy
Detstvo Evy Weissovej-Slonimovej, rodenej
Bratislavč anky,
poznač ila druhá
svetová vojna,
p o č a s k t o r e j
prenasledovanie
Zidov v Euró pe dosiahlo obludné
rozmery. Evini rodič ia pripravili pre
svoje deti ú kryty, no sotva triná sťroč ná Eva a jej mladš ia sestra Marta
nakoniec neunikli deportá ciá m,
chytili ich nitrianski gardisti a poslali
do Osvienč imu. Autorka opisuje
hrô zy prež ité v koncentrač nom
tá bore Osvienč im-Brzezinka, kde na
vlastnej kož i zaž ila muč enie, neľudské zaobchá dzanie a medicı́ n ske
pokusy neslá vne zná meho doktora
Mengeleho. V roku 1945 po oslobodenı́ Osvienč imu sovietskou armá dou
Eva a Marta samy museli prejsť kus
vojnou znič enej Euró py, aby sa dostali
spä ť do rodnej Bratislavy a stretli sa s
rodič mi a sú rodencami. Kniha Dıv́aj
sa na hviezdy dokazuje, ž e č lovek je
schopný prež iť aj zoč i-voč i nepredstaviteľné mu peklu.
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Tabea Bachová – Ostrov kamélií
Sylvii nič nechý ba, a predsa sa
v ž ivote plnom
p o v i n n o s t ı́ a
v zdanlivo dokonalom manž elstve necıt́i š ťastná . Keď po svojej
tete zdedı́ ostrov
v Bretó nsku, na
ktorom sa
r o z p r e s t i e r a z á h r a d n ı́ c t v o a
ná dherná zá hrada plná kamé liı,́ dlho
nevá ha a na pá r tý ždň ov ho vymenı́ za
ž ivot v ruš nom Mnı́ c hove. Sylviin
manž el Holger, bezohľadný obchodnık
́ , vš ak už zá hradnıćtvo ponú ka na
predaj. Má tam vyrá sť hotelový
komplex s golfový m ihriskom. Preto
tu nezná mu dedič ku nevıt́ajú prá ve
s otvorenou ná ruč ou. Sylviu oč arı́
krá sa ostrova aj srdeč nosť a svojrá z-

nosť jeho obyvateľov. Keď sa zamiluje
do zá hradnı́ka Maë la, jej ž ivot sa
poriadne skomplikuje a odrazu stojı́
p r e d n a j ťa ž š ı́ m r o z h o d n u t ı́ m
vo svojom ž ivote.
Le Khoa – Meduška a Strapušik
Meduš ka je malé
dievč atko s medovou pokož kou.
R a d a s a h r á
vonku, no nechce
nosiť klobú č i k.
Až jedné ho horú ceho dň a ju na lú ke
postretne neprıj́emné prekvapenie.
Strapú š ik sa veľmi nerá d č eš e. Ale č o
ak si v jeho strapatej š tici uvijú
hniezdo dva holú bky? Na vlastnej
kož i zistı,́ preč o je č esanie dô lež ité .
K n i hy m ô ž e t e d e ťo m p re č ı́ t a ť
po slovensky aj po anglicky.
Text: prevzaté z www.bux.sk

Záhradkárske okienko
Pri jarnom reze ovocný ch stromov
odstraň ujeme prezimujú ce š tá dia
š kodcov. Skô r puč iace dreviny
oš etrı́me proti prezimujú cim š kodcom krá tko po vypuč anı,́ ale najneskô r pred kvitnutı́m. Pred jarný m
postrekom bojujeme proti š tı́tnič ká m, pukliciam, voš ká m a roztoč om.
Prvé oš etrenie sliviek proti znetvoreniu plodov urobım
́ e v č ase puč ania
stromov. V miestach pravidelné ho
v ý s k y t u p r ı́ s a v k y c e s n a k o v e j
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o š e t r ı́ m e
jesenný cesnak
už po prvom
oteplenı́ nad 10
°C.
Padaniu vychá dzajú cich rastlın
́ predchá dzame zabezpeč enı́m dostatku
svetla a primeranej vlahy. Vytrvalé
bylinky, ktoré prež ili zimu, potrebujú
mimoriadnu pozornosť, najmä sa
zaoberá me ich zdravotný m stavom.
Mô ž u byť premrznuté a oschnuté .
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Znič e né č a sti preto zastrihneme
hlboko do zdravej č asti. Zo spiacich
pú č ikov veľmi rý chlo vytvorı́ nový
odrast. Bylinky presadım
́ e do nové ho
substrá tu. Zemiaky vyž adujú ľahš ie
až stredne ťaž ké humozne pô dy.
Pestujú sa vo vš etký ch regió noch,
vyhovujú im chrá nené polohy.
Zo ž ivın
́ sú ná roč né na draslık
́ . Pô du
pre vý sadbu je najlepš ie zač ať pripravovať už na jeseň , predovš etký m
zrý ľovať a zapracovať kompost alebo
hnoj.
Na jar pred vý sadbou sa rozhodia priemyselné hnojivá a to sıŕan superfosfá t
a draselná soľ v dá vkach 30, 50 a 40

gramov na 1m², prič om sa do pô dy
zapracujú pri jarný ch prá cach. Keď sa
zemina nakyprı́ a urovná .
Vý hody celoroč ný ch odrô d. Najmä
pre reďkovky a š alá ty už dlhé roky
platı́, ž e ich nemô ž eme dopestovať
v lete, pretož e vplyvom dlhé ho dň a
vybiehajú rý chle do kvetu. Je to ale
pravda?
Nie tak ú plne, v sú č asnej dobe sú
odrody označ e né ako celoroč n é .
Reďkovky majú veľmi krá tku vegetatıv́nu dobu 30 – 40 dnı.́ Mô ž eme ich
vysievať už vo februá ri do pareniska.
Ľubomír Krupa

ZPOZ
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.
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

Š P O RT
POSLEDNÝ MOHYKÁN
Funkcioná rom Slovana Giraltovce sa
v roku 1978 podaril husá rsky kú sok,
keď do svojich radov doká zali zıśkať
Jozefa Goliá š a, ktorý sa neskorš ie stal
jednou z najjagavejš ıćh hviezd giral36

tovské ho futbalu. Giraltovč ania ho
objavili v Stuľanoch. Pri podpise
prestupový ch lıśtkov v jeho rodič ovskom dome vš ak videli v susedstve
s loptou ž onglujú ceho chlapca.
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Z ú st vý znamné ho funkcioná ra
Slovana zaznela veta: " Aj ty raz budeš
hrať za Giraltovce." Stalo sa. Tý m
chlapcom nebol nikto iný ako Duš an
PIPCAK. Cas neú prosne bež ı́ a Duš an
nedá vno oslá vil ž ivotné jubileum, 50
rokov. Do Slovana priš iel z Marhane,
kde hral za ž iakov.
Ihneď sa uplatnil v doraste a vynikal
aj medzi starš ı́mi. V druholigovom
tı́ m e bol lı́ d rom, jeho vý kony si
vš ım
́ ali aj v ligový ch kluboch. Proti
Banskej Bystrici podal ž ivotný vý kon
a reprezentač ný mlá dež nıćky tré ner
Peter Benedik ho chcel brať pod
Urpın
́ okamž ite. Duš an si to vyskú š al
aj v Preš ove, tam vš ak bola veľmi silná
konkurencia, neskorš ı́ majstri Ceskoslovenska.
Naš ťastie si ho pozorne vš ım
́ al tré ner
Slovana Jozef Bubenko a dal mu prıĺež itosť v ná roč nej II. SNL. Debutoval
v roku 1987 vo Veľký ch Kapuš anoch.
Po boku skú sený ch harcovnı́ k ov
F. Bandž áka a S. Bač kaya sa v muž stve
rý chlo udomá cnil a stal sa na dlhé

roky veľkou
o p o r o u
Slovana.
Vynikal skvel o u d e fe nz ı́ v n o u
č innosťou,
tvrdosťou a
prehľadom
v hre. Spolu
s P. Zivč á kom vytvorili stopé rsku
dvojicu, pred ktorou mali reš pekt
ú toč nıći v druhej i tretej lige. Duš an
Pipč ák bol vlastne posledný m pilierom ú speš nej generá cie futbalistov
Slovana, ktorı́ mali v roku narodenia
š esťdesiatku. Duš an si odskoč il
na vojenč inu do Serede a Trenč ın
́ aa
na zá ver karié ry si zahral v Koprivnici
a Stuľanoch. Dú fame, ž e v otcový ch
š ľapajach budú pokrač ovať aj jeho
dvaja synovia.
Duš an, za vš etký ch fanú š ikov sa
pripá jame ku gratulantom a ž elá me
hlavne pevné zdravie.
Miroslav Deutsch

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

V MAS WRESTLINGU
GALÉRIA VÍŤAZOV
9. 2. 2019, Športová hala Igora
Nováka, Giraltovce

v mas Wrestlingu Dá vidom Bendık
́ om
z domá ceho klubu Dido Powerlifting.

V minulom č ı́sle sme vá m ponú kli
rozhovor s hlavný m organizá torom
Majstrovstiev vý chodné ho Slovenska

Keďž e sa celé podujatie nesmierne
vydarilo po š portovej aj organizač nej
strá nke, je č as predstaviť si medailis37
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tov vo vš etký ch siedmich kategó riá ch.
Kategória Ženy:
1. Fanni Rebeka Varga (Maďarsko)
2. Barbara Gulyá s (Maďarsko)
3. Monika Mikulová (Matej Bardejov)
Kategória Dorastenci do 70 kg:
1. Jaroslav Eštvanik - Klub silový ch
š portov Dido Powerlifting Giraltovce
2. Damiá n Marcinek - Matej Bardejov

3. Matú š Klobuš ovský (Matej Bardejov a Marek Klobuš ovský - 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. Tamá s Dé li (Maďarsko)
2. Gá bor Né meth (Maďarsko)
3. Adam Sobek (KSTM Stropkov a
Martin Drozd - KSTM Stropkov)
Kategória Muži nad 105 kg (spojené kategórie 125 kg a 125 kg +):
1. Alex Vero (Maďarsko)
2. Zoltá n Csibrá k (Maďarsko)

Kategória Dorastenci nad 70 kg:
1. Filip Kuriplach (Klub silový ch
š portov Dido Powerlifting Giraltovce)
2. Ján Gdovin (Klub silový ch š portov
Dido Powerlifting Giraltovce)
3. Samuel Doč ár (Matej Bardejov)
Kategória Muži do 80 kg:
1. Alex Nima (Maďarsko)
2. Andras Pá l (Maďarsko)
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Vďaka silá kom z Maďarska mal celý
turnaj medziná rodný punc a naš i
zahranič nı́ hostia uká zali vysokú š portovú ú roveň , z Giraltoviec si odviezli
až devä ť medailı.́ Domá ci giraltovskı́
borci nazbierali dve zlaté a jedno
striebro v dorastenecký ch kategó riá ch. O podujatie bol celkom sluš ný
divá cky zá ujem a reportá ž z turnaja
priniesla aj TV Markı́za. Najbliž šie
zá polenie v mas Wrestlingu sa uskutoč nı́ 16. marca 2019 v Dunajskej
Strede.
Zá vereč né slovo patrı́ hlavné mu organizá torovi Dá vidovi Bendık
́ ovi: “Vyš lo
ná m vš etko podľa predstá v a podľa
vyjadrenı́ naš ich hostı́ z Maďarska,
ktorı́ sa tomuto š portu venujú už
dlhš ie a majú s č ım
́ porovná vať, mal
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turnaj, č o sa tý ka organizá cie a materiá lneho zabezpeč enia svetové parametre. Poďakovanie patrı́ vš etký m,
k to r ı́ s o rga n i z á c i o u p o m o h l i ,
od č lenov ná š ho klubu, sponzorov až
po mesto Giraltovce, ktoré mu sme
urobili skvelú reklamu. Radi by sme
podobné turnaje poriadali v budú cnosti v Giraltovciach raz do roka. Pote-

š ili vý kony naš ich dorastencov Jaroslava Eš tvanık
́ a, Filipa Kuriplacha a
Já na Gdovina, ale aj ostatnı́ č lenovia
ná š ho Klubu Dido Powerlifting podali
v ná roč nej konkurencii vý borné vý kony. Ideme sa teraz pripraviť na Dunajskú Stredu, drž te ná m palce.“
Text: Vladislav Kristiňák
Foto:Dido Powerlifting

Giraltovčan Juraj Molitoris sa stretol
s majsterkou sveta Petrou Vlhovou

„JE TO NAŠE ZLATÍČKO ZLATÍČKOVÉ.“
Športový nadšenec Juraj Molitoris z Giraltoviec sa osobne stretol
so svojou obľúbenou športovkyňou Petrou Vlhovou (23) počas

jej uvítacej slávnosti v Liptovskom Mikuláši po príchode z MS.
Ako jej veľký fanúšik si zo stretnutia „odniesol“ do Giraltoviec
39
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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 najlepš ia zjazdová lyž iarka
sveta Petra Vlhová si priniesla
domov do Liptova kompletnú
medailovú zbierku. V televı́znych
reportá ž ach venovaný ch jej oslavá m po prı́ c hode z ú speš ný ch
majstrovstiev sveta vš ak zaž iarila
nielen ona, ale aj Giraltovč an Juraj
Molitoris, ktorý ju na Ná mestı́ osloboditeľov vıt́al v niekoľkotisıćovom
dave jej nadš encov hodinu pred
zač atım
́ slá vnosti. „Chcel som Petre
poslať list, no nemal som jej adresu.
Preto som sa spojil s MsU v Liptovskom Mikulá š i a chcel som ich
poprosiť, č i mi ju nevedia poskytnú ť. Namiesto toho ma vš ak pozvali
do Petrinho rodiska na slá vnosť
spojenú s privı́ t anı́ m majsterky
Pete, aby som jej list odovzdal osobne, č o bol veľmi dobrý ná pad. Teda
som tam doš iel a som rá d. Som vďač ný, ž e som sa tohto privıt́ania mohol
zú č astniť a mal mož nosť stretnú ť
sa nielen s Petrou, ale aj jej rodinou
– otcom Igorom, mamou Zuzanou a
bratom Borisom. Vš etko dopadlo
nad moje oč a ká vania,“ spomı́ n a
dojatý Juraj.
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SPOZNAL RODINU VLHOVCOV
Petra je pre neho veľká bojovnıć̌ka.
Také to dojemné a spontá nne oslavy
mô ž u podľa neho „konkurovať“ aj
jej sú perká m na č ele s Američ ankou
Mikaelou Schiffrinovou. „Naš ej
Petre patrı́ absolutó rium. Je to
ú ž asne srdeč ný a charizmatický
č lovek, rovnako aj jej rodina, so vš etký mi som si prı́ j emne pokecal.
Vš etko prebiehalo perfektne, bol
tam super realizač ný tı́m. Jediná
š koda, ž e nepriš iel aj jej taliansky
tré ner Magoni,“ prezradil. Aj touto
cestou ďakuje milej a ochotnej pani
sekretá rke z MsU v Liptovskom
Mikulá š i, pani Chromekovej, ž e mu
pomohla a umož nila dostať sa
k Petre aj jej rodine, s ktorý mi sa aj
odfotil. Podarilo sa mu dokonca
navš tıv́iť Petrinu mamu Zuzanu v jej
prá ci, kam ho nasmeroval ďalš ı́
z Petriný ch priaznivcov. Z obrovské ho množ stva ľudı́ si vš ak na
uvıt́acej akcii vybrali vš etky televı-́
zie prá ve Juraja. Zaujal hlavne
svojı́ m transparentom, ktorý m
reprezentoval naš e mesto. „Nikdy
by mi ani vo sne nenapadlo, ž e ma
oslovı́ toľko mé diı́ a ocitnem sa
naraz vo viacerý ch televı́ z iá ch.
Najprv to boli redaktori z Markıźy,
po nich nasledovali i Joj, RTVS a TA3
a pracovnı́ci rozhlasový ch stanı́c.
Zrejme ich inš piroval ná pis na
transparente: Petra, si naš e zlatıć̌ko
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J. Molitoris s Petrou Vlhovou a jej otvom I. Vlhom

zlatıć̌kové , č o má tri vý znamy – prvý
je ten, ž e je to pre ná s, Giraltovč anov,
naš e zlatı́čko. Dalš ı́ dokazuje, ž e
zıśkala zlato a do tretice, ž e je zlatá
aj vo svojom vnú tri. Pri osobnom
stretnutı́ som jej vyjadril pozdrav a
podporu od vš etký ch naš ich obč anov, vš etci sme jej drž ali palce a
vyš lo to,“ teš ı́ sa Juraj.

„ZLATÍČKO ZLATÍČKOVÉ“ PRE
KAŽDÉHO
Petra Vlhová verejne priznala, ž e
emó cie zo stretnutia s oddaný mi
fanú š ikmi boli neskutoč né , svojou
ú č asťou ju veľmi poteš ili a slzá m sa
nemohla ubrá niť. Najprv si vraj ž elala, aby sa jej podarilo prepracovať
sa do najlepš ej sedmič ky. Vý sledok

J. Molitoris s mamou P. Vlhovej a jej bratom.
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aj ju samotnú prıj́emne prekvapil.
„Pomaly si uvedomujem, č o sa
stalo...Som majsterka sveta, no č o je
viac? Zlato, striebro a bronz sú
splnený m snom. Pred majstrovstvami sme si spolu s tım
́ om veľmi
priali, aby vš etko dobre dopadlo. Je
ú ž asné , č o sa ná m podarilo. Veľmi sa
z toho teš ım
́ , vychutná vala som si
kaž dú jednu sekundu, pretož e to
bola drina. Podpora fanú š ikov mi
dá va veľkú silu, ale vyvolá va aj
zodpovednosť, ž e nemô ž em poľaviť,
ale pracovať mož no eš te viac ako
doteraz,“ prezradila pre mé diá
Petra. „Keď som bola malá , snıv́ala
som o tom, ž e raz budem najlepš ia
lyž iarka na svete... A teraz má m už
tri umiestnenia na pó diu, prič om
zakaž dý m iš lo o vıť́azstvá – dva vo

Sve tovo m p o h á r i a j e d n o n a
majstrovstvá ch sveta,“ povedala
Peťa. Tá „poblá znila“ nielen tisıćky
ľudı,́ ale aj Jurajovho labradora. „Bol
to infarktový stav, č o som prež ıv́al
poč as TV prenosov. Tak, ako mi
ostali tie najkrajš ie š portové zá ž itky
s volejbalistkami Sokolkami, celý
ž ivot budem rá d spomı́ n ať na
oslavy Petry Vlhovej. Aj mô j pes
Conny si Peťu obľú bil. Keď som
poč as MS krič al a skandoval jej
meno, brechala od radosti, zapamä tala si to. Aj pre ň u je to proste hviezda,“ dodá va s ú smevom Juraj Molitoris. Jeho slová mô ž eme len potvrdiť,
pretož e keď zvolal: „Petra!“, psık
́ sa
ihneď rozbrechal.
Text: Martina Cigľárová,
foto: archív J. M.

TK ISKRA na cestách!
V zá vere roka sa č lenovia TK ISKRA
stretli na pô de Tenisovej akadé mie
Preš ov, aby podporili mladé tenisové talenty v ich š portovej karié re.
Partner ná š ho tenisové ho klubu
firma FERMA transport, za ktorou
stoja manž elia Marta a Marek Ferekovci zorganizovali 1. roč nık
́ priateľské ho turnaja FERMA CUP.
Hlavnou myš lienkou celé ho podujatia bolo zapojiť mladé talenty
do turnaja, kedy spolu so svojimi
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rodič mi zabojujú o svoje prvé
„veľké vı́ťazstvá “. Tá to idea plne
koreš ponduje s cieľmi ná š ho tenisové ho klubu - podporovať š portovú
mlá dež a deti.
Celý turnaj prebiehal v moderne
vybavenom stredisku Tenisovej
akadé mie Preš ov. Turnaj bol rozdelený na dve skupiny (amaté ri a
profıći). Do skupiny profıći patrili
dievč atá z tenisovej akadé mie, ktoré
predvá dzali ná dherné š portové
vý kony. Bojovalo sa o kaž dý fifteen.
Teš ı́ ná s, ž e do finá le sa prebojovala
naš a Giraltovč anka Emmka Fereková (8 rokov). Vo finá le to sıće nevyš lo, ale ukazuje sa, ž e doma má me
veľmi talentovanú hrá č ku, o ktorej
eš te urč ite budeme poč uť.

Samozrejme, turnaj mal aj svoju
spoloč enskú ú lohu. Pri neformá lnom stretnutı́ sme mali mož nosť
vyhodnotiť rok 2018, porozprá vať
sa o nový ch cieľoch a ú lohá ch
v novej sezó ne 2019. Kaž dý č len
tenisové ho klubu má zá ujem, aby
sme ďalej rozvı́ j ali tento š port.
Naplá novali sme ďalš ie kroky pre
zveľadenie mestský ch tenisový ch
kurtov, ktoré priťahujú č oraz vä č šı́
zá ujem.
Teš ı́ ma, ž e tenisový klub ISKRA
Giraltovce postupne rozš iruje svoje
pô sobenie, budujeme si dobrú reputá ciu nielen doma, ale zı́skavame
nové priateľstvá aj v okolitý ch
mestá ch.
Bc. Stanislav Varga
manažér TK Iskra

