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Napriek ťažkej životnej situácii, v 
ktorej sa momentálne všetci nachá-
dzame, život plynie ďalej. A preto 
sme aj my, tıḿ redakčnej rady, začali 
pracovať online, cez tzv. messenger, 
aby sme vám pripravili ďalšie, aprı-́
lové čıślo nášho mesačnıḱa. 

Mnohı ́z nás si v posledných mesia-
coch pri sledovanı ́ správ zo sveta 
mysleli - častokrát opakovali - mňa 
sa to netýka, to nie je môj problém. A 
zrazu. Týka sa to každého jedného       
z nás. Dokonca aj v našich Giraltov-
ciach si vıŕus našiel svojich prenáša-
čov. Za posledné dva týždne som 
bola v meste asi trikrát na nevy-
hnutný nákup. Netešil ma pohľad na 
ľudoprázdne a tiché mesto, ale tešil 
ma fakt, že sme mieru zodpoved-
nosti zobrali vážne a rešpektovanie 
opatrenı ́sa stalo pre nás prioritou. 
Uvedomili sme si fakt, že svojı́m 
správanı́m dosiahneme veľa a 
ochránime seba, svoje rodiny, blıź-
kych, priateľov, známych, ale aj 
úplne cudzıćh ľudı.́ 

Mnohı ́ z nás hľadajú odpoveď na 
otázku, prečo sa to muselo stať. Sú 
rôzne dohady, názory aj teórie. 
Rady, odporúčania, skúsenostı ́ľudı,́ 
ktorých sa to priamo týka. Zdroj 
informáciı́ sa nezastavil a všetky 
možné dostupné zdroje skloňujú 
slovo CORONA v rôznych podobách. 

Najlepšie opatrenie pre všetkých je 

ZOSTAT�  DOMA a tak:

- Myslıḿ  najmä na tých, ktorı ́ sú v 
prvej lıńii a nemôžu si to dovoliť. A 
to sú zdravotnıći, hasiči, policajti, 
vojaci, predavači, vodiči kamiónov, 
zásobovači, kuriéri, poštári, úrad-
nıći a všetci tı,́ ktorı ́nám ostatným 
možnosť ZOSTAT�  DOMA prinášajú.

4Myslıḿ  na tých, ktorı ́sa nestihli, 
prıṕadne nechceli vrátiť domov zo 
zahraničia, aby neohrozili rodiny a 
prıb́uzných.

4Myslıḿ  na tých, ktorı ́sa trápia s 
týmto ochorenıḿ v nemocniciach, 
ale aj v domácej izolácii, so stra-
chom, či to neprepukne aj u ich 
najbližšıćh. 

4Myslı́m na tých, ktorı́ sú sı́ce 
doma, ale prišli o svoj zdroj prıj́mu a 
budú musieť začať od nuly. 

4Myslı́m na všetkých žiakov, 
študentov, ktorı ́sa snažia doma učiť 
a taktiež na rodičov-učiteľov, ktorı ́
prijali výzvu učiť svoje ratolesti, 
keďže nemali na výber.

4Myslıḿ  na tých, ktorı ́ nás kvôli 
tejto chorobe opustili. Venujme im 
tichú spomienku.

Pokojné a zdravé prežitie veľko-
nočných sviatkov spolu s opatre-
nıḿ ZOSTAT�  DOMA  vám praje     

Michaela	Marcinová	 

Milí	čitatelia!		
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zostavený a schválený ako 
vyrovnaný vo výške 6 713 669 
eur. V priebehu roka bol mest-
ským zastupiteľstvom sedem-
krát upravovaný rozpočto-
vými opatreniami, z toho 
primátor mesta si uplatnil 

trikrát svoje právo na úpravu podľa 
zákona.

Po poslednej zmene bol rozpočet 
vyrovnaný v prıj́movej a výdavkovej 
časti vo výške 7 955 011 eur.

Prebytok hospodárenia v sume 32 
942,24 eura bude prevedený do 
rezervného fondu a mestské zastupi-
teľstvo rozhodne,  na  čo  budú 
finančné prostriedky použité.

V ďalšom bode boli  schválené 
finančné prostriedky z rezervného 
fondu vo výške 19 900 eur na nákup 
koncertného piana pre základnú 
umeleckú školu v našom meste.

V deviatom bode boli prerokované a 
schválené žiadosti o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 
v sume 45 000 eur (primátor rozho-
doval o žiadostiach do 500 eur a mest-
ské zastupiteľstvo o žiadostiach nad 
500 eur): MFK Slovan – 32 400  eur, 
tenisový klub – 1 000 eur, TJ Sokol – 3 
500 eur, DZH – 2 200 eur,  boxerský 
klub – 3 200 eur, Jednota dôchodcov – 
1 150 eur, ZO SC�K – 400 eur, ZO SZZ – 
350 eur, ZO včelárov – 100 eur, MK 

Marcové zastupiteľstvo sa 
konalo za účasti všetkých 
poslancov a malo bohatý 
program. Začalo sa  slávnost-
ným udelenı́m Ceny primá-
tora mesta Giraltovce úspeš-
nému športovcovi Dávidovi 
Bendıḱovi za niekoľkoročnú vynika-
júcu reprezentáciu nášho mesta v 
silových disciplıń ach.  

Po procedurálnych otázkach bol 
jedným z nosných bodov rokovania 
záverečný účet mesta za rok 2019, 
ktorý predložila vedúca finančného 
oddelenia. Mesto pri zostavovanı ́
návrhu záverečného účtu postupo-
valo podľa § 16 ods. 1 zákona o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a po skončenı ́rozpočto-
vého roka údaje o rozpočtovom 
hospodárenı ́ súhrnne spracovalo do 
záverečného účtu.  V súlade s § 16 
ods.  2 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
usporiadalo svoje hospodárenie 
vrátane finančných vzťahov k zriade-
ným alebo založeným právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podni-
kateľom  a právnickým osobám, 
ktorým poskytlo prostriedky zo 
svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo 
finančné vzťahy k štátnemu rozpoč-
tu, štátnym fondom, rozpočtom iných 
obcı ́vyššıćh územných celkov.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol 
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chovateľov – 100 eur, CFT Academy 
Slovakia – 200 eur, ZO Zväzu protifa-
šistických bojovnı́kov – 200 eur a 
Cirkevný zbor ECAV Giraltovce – 200 
eur. 

Poslanci schvaľovali aj vzatie úveru 
na projekt Slovensko-poľský dom 
Giraltovce, v rámci ktorého sa 
zrekonštruuje budova starého mest-
ského úradu; termı́n realizácie je 
december 2020. Keďže ide o krátke 
obdobie a nevieme presne, akým 
spôsobom bude prebiehať refundá-
cia platieb, navrhuje Mesto prijať 
preklenovacı́ úver na celú sumu 
schválenej výšky dotácie a to 805 266 
eur. Mestu boli doručené dve ponuky, 
od Prima banky Slovensko, a. s. a od 
VU� B, a. s. Poslanci boli informovanı ́o 
t ýchto ponukách.  Nakoniec sa 
rozhodli pre Prima banku Slovensko.

Vedúca finančného oddelenia predlo-
žila poslancom aj úpravu rozpočtu na 
rok 2020 o výšku 845 951 eur. Tieto 
finančné prostriedky sa budú čerpať 
na riešenie havarijného stavu hygie-
nických zariadenı́ v ZS� , splátky 
úrokov, rekonštrukciu odborných 
učebnı́ ZS� , dokončenie nadchodu 
ponad 1/23, spolufinancovanie 
požiarnej  zbrojnice,  splácanie 
tuzemskej listiny. Poslanci schválili 
opatrenie č. 1. 

Správu o stave výberu miestnych 
danı ́a miestneho poplatku k 31. 12. 
2019 predložila vedúca finančného 
oddelenia. Výber poplatkov za odvoz 
a spracovanie komunálneho odpadu 

bol splnený na 91 % a nedoplatky za 
prechodné roky 2002 -2018 tvoria 
27 %. Stav na daniach za rok 2019 - 
plnenie 93,72 % a nedoplatky za 
prechodné roky 2002 -2018 32,86 %. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo 
správu na vedomie.

MsZ schvaľovalo aj členov do rád 
jednotlivých škôl: materská škola – 
Mgr. Martin Varga, MBA a Mgr. Ivana 
Pemová; základná umelecká škola – 
Bc. Jaroslav Križánek ml. a Bc. Micha-
ela Marcinová; spojená škola – Ing. 
Marek Cap, Marek Hliboký, Ing. Iveta 
Kurčová a Katarıńa Havrilová.

D� alej boli schválenı́ členovia do 
dozornej rady GIRATHERM, s. r. o. a 
to: Ing. Dušan Verčimak, Ing. Viktória 
Chovancová, Ing. Andrea Savčáková a 
Jaroslav Križánek st.

V bode Interpelácie poslanci pouka-
zovali na problémy a nedostatky, 
ktoré je potrebné v meste riešiť, s 
dôrazom na to, aby boli  vyriešené 
čıḿ skôr. Ako vieme, v tomto čase sa 
inštalujú detské ihriská pri bývalom 
CVC�  a v Parku mieru. Občania, 
strážme si ich pred vandalmi.  Na 
Tehelnej ulici zatiaľ ponechávame 
stav, aký je (prebieha tam verejná 
zbierka) a ostal ešte priestor na 
veľkom sıd́lisku  na Dukelskej ulici. 

Bližšie a podrobnejšie  informácie o 
priebehu zasadnutia nájdete na webo-
vej stránke  mesta.

Spracovala	Alena	Kmecová,	

Foto:	Mária	Osifová	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

5

silovom trojboji WUAP Rybnik Poľsko 
2011,  1 .miesto Svetový  pohár 
mládeže v silovom trojboji GPC Giral-
tovce 2010, 1.miesto Majstrovstvá 
sveta v silovom trojboji GPC Praha 
2010, 1.miesto Majstrovstvá Európy v 
silovom trojboji GPC Limerick I�rsko 
2010, 1.miesto Majstrovstvá Európy v 
silovom trojboji WPC Mosonmagya-
rovar Maďarsko 2010.)

Dávid	 Bendík	 pri	 preberaní	 ceny. 
(Vyberáme niektoré z jeho úspechov: 
1. miesto Majstrovstvá Slovenska v 
absolútnom hodnotenı ́v silovom troj-
boji WPC/WRPF/WEPF  Lučenec 
2018,1.miesto Majstrovstvá sveta v 
tlaku na lavičke WUAP Atlanta USA 
2012, 1.miesto Majstrovstvá sveta v 
silovom trojboji WUAP Atlanta USA 
2012, 1.miesto Majstrovstvá Európy v 

MsU� . Počas nej službu vykonávali len 
pracovnıći, ktorı ́neboli v kontakte s 
pozitıv́ne testovanou osobou a upra-
tovačky, ktoré zabezpečovali dezin-
fekciu kancelárskych priestorov a 
zasadačiek MsU� .

Ako	 dnes	 funguje	 MsÚ,	 ktoré					
oddelenia	 a	 ako	 sú	 prístupné		

Pán	 primátor,	 po	 karanténe,	 v	
ktorej	 boli	 takmer	 všetci	 zamest-
nanci,	sa	činnosť	úradu	opäť	obno-
vuje.	 Koľkí	 zamestnanci	 už	 plne	
pracujú	a	koľkí	sú	ešte	v	karanté-
ne?

-V pondelok sa skončila nútená 
domáca karanténa pre pracovnıḱov 
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verejnosti?

- U� rad fungoval len cez elektronickú 
podateľňu, telefonickým riadenıḿ z 
domu. Zabezpečili sme všetky nevy-
hnutné činnosti ako vyplácanie 
dávok v hmotnej núdzi, opatrovateľ-
skú službu, verejný poriadok v 
meste a zabezpečenie ochranných 
rúšok. Krıźový štáb mesta zasadal 
24. marca. Prijal dôsledné opatrenia 
pre chod MsU�  v núdzovom režime 
denne v čase od 8. do 11. hod. pre 
verejnosť -  všetky oddelenia, 
matrika a spoločný obecný úrad.    

Do práce nastúpilo takmer 80 
percent zamestnancov. Doma sú len 
tı,́ ktorı ́ sa starajú o školopovinné 
deti alebo majú z rôznych dôvodov 
predlz� ̌enú domácu karanténu.

Ktorí	 občania	 dostanú	 rúška,	 v	
akom	množstve	 ich	 rozdáte?	 Aké	
ďalšie	 opatrenia	 v	 meste	 ešte		
plánujete?

- Za pomoci poslanca VU� C PhDr. Jána 
Vooka sa nám ešte počas karantény 
podarilo zaobstarať 2 500 prateľ-
ných certifikovaných rúšok so strie-
borným vláknom (rúška vyrába 

firma Faveo Herlath-
care s.r.o. Vranov nad 
Topľou)  pre  na še 
mesto a obce.  Každý 
občan nad 65 rokov 
dostal takéto rúško.              
V stredu 1. aprıĺa sme 
v spolupráci s DHZ v 
Giraltovciach usku-
točnili dezinfikáciu 
verejných priestran-
stiev – autobusových 
čakárnı́ a nástupı́šť, 
odpadkových košov, 
lavičiek v meste a v 
Parku mieru. 

Aké	 sú	 najbližšie	
plány	v	meste,	čo	sa	
bude	realizovať?

- Investičné akcie v 
m e s t e  p o k r a č u j ú 
podľa schválených 
z m l ú v  o  d i e l o  – 
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1945).  Slovenským veteránom 
odovzdávali ocenenie 1. tajomnı́k 
Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR 
pán Anatolij Tomnikov a 3. tajom-
nıč́ka Veľvyslanectva Ruskej federá-
cie v SR pani Maria Veršinina. Vyzna-
menávalo sa v mestách Snina, Prešov, 
v obci Ulič a v našom meste. Zıśkal ho 
účastnıḱ bojov 2. svetovej vojny pán 
Ján S� tefánik, ktorý žije v našom meste 
a je jedným z posledných žijúcich 
ú častnı́kov bojov na Dukle.  Do 
armády ho povolali v 19 rokoch, pri 

Pracovníci	 Veľvyslanectva	 Ruskej	
federácie	v	Slovenskej	republike	sa	
rozhodli	 veteránom	 2.	 svetovej	
vojny	odovzdať	pri	príležitosti	75.	
výročia	 ukončenia	 2.	 svetovej	
vojny	 medaily.	 Ocenenie	 získal	 aj	
Giraltovčan	Ján	Štefánik	(95).

11. - 12. marca Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie na Slovensku usporiadalo v 
Prešovskom kraji výjazdové sláv-
nostné udeľovanie medailı.́  Dôvodom 
bolo 75 rokov od vıť́azstva vo Veľkej 
vlasteneckej vojne (v rokoch 1941 – 

VOJNOVÉHO VETERÁNAVOJNOVÉHO VETERÁNAVOJNOVÉHO VETERÁNA
JÁNA ŠTEFÁNIKAJÁNA ŠTEFÁNIKAJÁNA ŠTEFÁNIKA

OCENILIOCENILIOCENILI

Ďakujem	za	Váš	čas	a	odpovede

M.	Cigľárová,	
M.	Osifová

Slovensko - poľský dom od 1. 3. 
2020, lávka nad hlavnou cestou od 1. 
4. 2020. 
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oslobodzovanı ́ vlasti utrpel i zrane-
nia. Ocenenie in memoriam patrı ́
nebohému Jánovi Jurčišinovi, ktorý 

nedávno zomrel. 

Text:	Martina	Cigľárová	
Foto:	Mária	Osifová

Zľava	primátor	Ján	Rubis,	Maria	Veršinina,	Ján	Štefaník,	Anatoli	TomnikovZľava	primátor	Ján	Rubis,	Maria	Veršinina,	Ján	Štefaník,	Anatoli	TomnikovZľava	primátor	Ján	Rubis,	Maria	Veršinina,	Ján	Štefaník,	Anatoli	Tomnikov

Ocenený	Ján	Štefaník				Ocenený	Ján	Štefaník				Ocenený	Ján	Štefaník				
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prózou Opica škorica zı́skal strie-
borné pásmo, Sandra Mačová s 
básňou T�ažkosti života obsadila zlaté 
pásmo a Ester Kačmárová sa s prózou 
Rozprávka o rozprávke umiestnila v 
zlatom pásme a zıśkala aj cenu abso-
lútneho vıť́aza. 

Na všetkých troch súťažiacich sme 
naozaj veľmi hrdı́. Po návrate do 
materskej školy Esterku, Sandričku a 
Ninka prijala aj jej riaditeľka PhDr. 
Daniela Roguľová. Poďakovala sa im 
za úspešnú reprezentáciu a obdarila 
ich vecnými darčekmi. Z úspechu sa 
veľmi tešıḿe a všetkým trom súťažia-
cim prajeme ešte veľa úspechov v  
živote.

Magdaléna	Eštoková
učiteľka	

Materskej	
školy	

v	Giraltovciach

Tohtoročný - už štvrtý - ročnıḱ regio-
nálnej súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy pre deti materských 
škôl Zázračná truhlica sa konal 27. 
fe b r u á ra  2 0 2 0 .  Tú t o  p e k n ú  a 
h o d n o t n ú  a k c i u  u s p o r i a d a l i 
Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidnı́ku a Mesto Stropkov, odbor 
školstva a kultúry. Zúčastnilo sa jej 21 
detı́ z obidvoch okresov. Súťažili 
chlapci aj dievčatá s peknými textami, 
o ktoré sa postarali zanietené pani 
učiteľky. Aj keď táto súťaž nie je 
postupová, je to dobrá skúsenosť pre 
všetkých súťažiacich, ako sa popaso-
vať s trémou a odvahou. Našu mater-
skú školu úspešne reprezentovali dve 
dievčatá a jeden chlapec. Nino Juha s 

V ZÁZRAČNEJ TRUHLICI
sme dosiahli pekné úspechy
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europoslancov. 

Deň Euroscoly sa začal dopoludnia 
úvodným stretnutıḿ všetkých vıť́az-
ných škôl v hlavnej rokovacej sále. 
Každá krajina v dvojminútovom 
vstupe predstavila svoju triedu, školu 
a predovšetkým svoju vlasť. Naše 
gymnázium reprezentovali Peter 
Galeštok a Erik Lukáč. Nasledovalo 
rozdelenie žiakov do šiestich medzi-
národných skupı́n. V týchto skupi-
nách sme sa rozprávali o vopred urče-
ných témach týkajúcich sa životného 
prostredia, energie z obnoviteľných 

Koncom októbra roku 2019 si vychut-
nal EPAS tı́m Gymnázia v Giraltov-
ciach, ktorý viedla  Mgr. Janka C�orbo-
vá, výhru vo vzdelávacom programe 
Európskeho parlamentu Ambasádor-
ské školy EP a absolvoval cestu do 
S� trasburgu. Spolu s ambasádormi 
cestovalo do S� trasburgu aj ďalšı́ch 
desať študentov nášho gymnázia.

24. októbra 2019 sme tak  mali 
možnosť zúčastniť sa Dňa Euroscoly,  
mládežnı́ckeho rokovania Európ-
skeho parlamentu priamo v jeho hlav-
nej rokovacej sále a vyskúšať si prácu 

Junior ambasádori z Gymnázia v GiraltovciachJunior ambasádori z Gymnázia v Giraltovciach

  

Junior ambasádori z Gymnázia v Giraltovciach

 boli pozvaní do boli pozvaní do boli pozvaní do Š T RA S B U RG UŠ T RA S B U RG UŠ T RA S B U RG U
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predložené poslancom Európskeho 
parlamentu. Deň Euroscoly bol ukon-
čený tradičnou vlajkoslávou a európ-
skou hymnou.

Tento deň bol pre nás veľmi obohacu-
júci. Aktıv́nou formou sme sa obozná-
mili s aktuálnymi problémami Európ-
skej únie, mali sme možnosť komuni-
kovať s mládežou iných krajıń EU�  a 
zdokonaliť si naše jazykové schop-
nosti. Boli to pre nás obrovská skúse-
nosť a nezabudnuteľný zážitok. D� aku-
jeme všetkým, ktorı́ nám umožnili 
zúčastniť sa tohoto skvelého poduja-
tia. 

Sofia	Remetová,	2.	A
Gymnázium	Giraltovce

zdrojov, bezpečnosti a ľudských práv, 
integrácie a migrácie a možných 
európskych vıźiı ́ do budúcnosti. Pre 
učiteľov bolo pripravené stretnutie s 
pracovnı́kmi Europarlamentu, na 
ktorom sa diskutovalo okrem iného aj 
o jeho mládežnıćkych programoch. V 
popoludňajšıćh hodinách hovorcovia 
šiestich  pracovných skupı́n pred-
niesli  v  rokovacej  s á le  návrhy 
jednotlivých skupı́n. Po bohatej 
diskusii ku každému návrhu vyzval 
predsedajúci člen parlamentu nás, 
mladých europoslancov, aby sme k 
jednotlivým návrhom vyjadrili svoje 
stanovisko použitı́m hlasovacieho 
zariadenia. Najlepšie nápady budú 

Účastníci	Dňa	Euroscoly	pred	budovou	Europarlamentu.																																																										Účastníci	Dňa	Euroscoly	pred	budovou	Europarlamentu.																																																										Účastníci	Dňa	Euroscoly	pred	budovou	Europarlamentu.																																																										F
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Zo života súkromnej ZŠZo života súkromnej ZŠ  
v mesiaci, keď začína jar v mesiaci, keď začína jar 
Zo života súkromnej ZŠ 

v mesiaci, keď začína jar 
autora Viliama Klimáčka zabavili a 
uvoľnili atmosféru hneď na začiatku. 

Vavrı́ny vı́ťazstva si v I. kategórii 
odniesli v poézii Martin Maťaš (2. A) s 
montážou básnı ́Valentıńa S�efčıḱa a v 
próze Darinka Klemová (3. A), ktorá 
nám poskytla návod na to, ako si 
vychovať brata, keby mal s tým niekto 
problém. V II. kategórii  zaujali: v 
poézii Zachariáš Drobňák (5. A) 
zamýšľajúci sa nad tým, kým je a chce 
byť a v próze Timka Lechmanová (6. 
A), ktorá si začala pı́sať dennı́k a 
čuduj sa svete, aké sú s tým opletačky. 
V III. kategória nás poeticky prebrala 
Lucka Onofrejová (7. A) svojı́m 
emocionálnym spracovanıḿ Zuzanky 
Hraškovie  a v próze zas Viktória 
Rozputinská nádherne odetá do 
tradičných šiat s ľudovým motıv́om z 
čias Timravy. Ako špeciálna súťažiaca 
a nová žiačka našej školy sa predsta-
vila Nina Dudiňáková, ktorá automa-
ticky postupuje do okresného kola, 
keďže bola úspešnou recitátorkou 
vlani v Trnavskom kraji. Na vıť́azov 
sme hrdı ́a držıḿe im prsty aj v okres-
nom kole vo Svidnı́ku. Verme, že 
spoločenská situácia bude priať žiac-
kym súťažiam, aby mohli ukázať, čo sa 
naučili a akı ́sú talentovanı.́

Na stredu 1. 4. 2020 bol pôvodne 
stanovený dátum zápisu do prvého 

Každý rok sa v súkromnej základnej 
škole koná školské kolo recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubı́n. Svoje 
nadanie a recitačné schopnosti tento 
rok (9. marca 2020) predviedlo 20 
súťažiacich. Recitátori tradične súťa-
žili v troch kategóriách v prednese 
poézie a prózy. Z� iaci prıj́emne prekva-
pili výberom textov, umeleckým poda-
nıḿ, vtipnými pointami či prácou s 
publikom. 

Tento rok bol pre nás celkom netra-
dičný, pretože súťaž sme chceli 
ozvláštniť aj netradičným priestorom 
mestskej knižnice. Vôňa ošúchaných 
knı́h, ktoré prešli rukami mnohých 
generáciı,́ urobila svoje a všetci sme 
sa tešili nádhernému priestoru kniž-
nice. Veľkorysé priestory ponúkli 
možnosť rodičom niektorých súťažia-
cich prıśť a podporiť svoje ratolesti, 
čo tým zas dodávalo odvahu. Tu patrı ́
poďakovanie pracovnı́čke mestskej 
knižnice Mirke Paľovej, ktorá všetko 
pripravila tak, aby sme sa my i naši 
hostia a priatelia školy cıt́ili čo najprı-́
jemnejšie. Súťaž otvoril, ako už tradič-
ne, recitačný kolektıv́ STOPY (Lucia 
Onofrejová, Viktória Kecerová, Lenka 
Jacková, Zuzana Mitrušková, Zuzana 
Kaňuchová, Patrik Kucharı́k, S� tefan 
Vlček, Jakub Joj, všetci zo 7. A) s 
rovnomenným názvom. Básňami 
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alebo vyrobiť konkrétny produkt, 
ktorý si so sebou na pamiatku odnesú 
domov. 

Už teraz vieme, že naplánované akcie 
môžeme uskutočniť až po opätovnom 
spustenı ́ školského vyučovania. O to 
oddanejšie sa budeme snažiť vrátiť 
škole dušu, vniesť do tried život a 
vychutnávať si  každodennú školskú 
rutinu, ktorá v minulosti bola - nielen 
pre žiakov - všedná.

Teraz sme sa aspoň všetci mali 
možnosť presvedčiť, že škola je 
skutočne  základom života!

Text:	Mgr.	Viktória	Maťašová,										
Mgr.	Emília	Tchuríková

Foto:	Ing.	Mgr.	Jaroslava	Kosárová

ročnı́ka. Keďže sa dnešná situácia 
vyhrotila natoľko, že nie je možné ho 
uskutočniť za riadnych podmienok a 
v obvyklom čase, tak zákonnı ́zástup-
covia nových prvákov by mali podľa 
možnostı ́využiť možnosť elektronic-
kého zápisu.

V čase od 15. do 30. 4. tak môžu                
učiniť na našej webovej stránke                        
www.szsgir.edupage.sk.

Aj tento rok je plánovaná akcia Deň 
otvorených dverı́ pre tých najmen-
šı́ch. Téma tohto ročnı́ka sú Jarné 
kvety. Každý učiteľ, odetý do kostýmu 
toho svojho predmetu, si pripravı ́
zaujıḿavé aktivity, kde sa malı ́školáci 
môžu niečo nové naučiť, dozvedieť, 
ale hlavne si aj vyskúšať nejaký pokus 
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VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇVEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
kých bytostı́. Cirkev aj vrchnosť 
mnohé dávne zvyky zakazovali, ale 
ľudia sa ich nechceli vzdať. Niektoré z 
nich sa tak udržali až do 20. storočia. 
Patrilo k nim aj umývanie sa studenou 
tečúcou vodou na Zelený štvrtok, 
Veľký piatok a Bielu sobotu. Na 
Zelený štvrtok sa na znak smútku na 
kostolných vežiach zaviazali zvony, 
ľudia zvykli hovoriť, že zvony odleteli 
do Rıḿa. Až do Bielej soboty nezvoni-
li, na kostolnej veži ich nahradili veľké 
drevené rapkáče. Stıćhli aj organy. Z 
jedného konca dediny na druhý 
chodili chlapci s malými rapkáčmi, 
klepáčmi, trkotadlami a oznamovali 
začiatok predveľkonočného ticha. 
Dediny a mestá na tri dni stıćhli. 

C� o sa týka ľudových zvykov, tak 
dievčatá, ktoré chceli mať dlhé vlasy, 
si ich ešte pred východom slnka 
umývali v tečúcej vode pod vŕbou. 

Vlasy potom 
m a l i  b y ť 
d l h é  a k o 
v ŕ b o v é 
prúty. 

V tento deň 
s a  p o d ľ a 
zaužıv́aných 
m i e s t nyc h 
tradı́ciı́ mal 
s i a ť  m a k , 
n i e k d e  a j 
hrach, lebo 

Pre kresťanov bol najvýznamnejšıḿ 
obdobı́m roka Veľkonočný týždeň 
známy aj ako Veľký týždeň alebo Paši-
ový týždeň. Začıńal sa Kvetnou nede-
ľou, za ňou nasledovalo posvätné 
trojdnie – Zelený štvrtok, Veľký 
piatok a Biela sobota. V noci z Bielej 
soboty na Veľkonočnú nedeľu pokra-
čoval veľkonočný týždeň vigı́liou – 
slávnosťou Vzkriesenia ukrižovaného 
Ježiša Krista. Veriaci počas Veľkého 
týždňa chodili od kostola, modlili sa, 
čıt́ali a spievali pašie (texty evanjeliı ́o 
Kristovom umučenı́), dodržiavali 
pôst. 

Dni veľkonočného týždňa sa spájali aj 
s viacerými magickoochrannými a 
očistnými praktikami, ktoré naši 
dávni predkovia robili ešte v pred-
kresťanskom obdobı́ .  Súviseli s 
prıćhodom jari aj so zmenšenıḿ moci 
zlých nadprirodzených sıĺ, démonic-
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Zelený štvrtok, podobne ako Biela 
sobota, bol šťastný deň pre sadenie. 
Po zime sa po prvý raz vyháňal doby-
tok na pašu. Gazdovia každé zviera 
pohladili vajıč́kom, aby bolo pekné, 
guľaté a tučné. Pri  vyháňanı ́dobytka 
použıv́ali rozvinuté prúty posvätené v 
kostole na Kvetnú nedeľu. Gazdiné a 
dievky robili v domoch veľké uprato-
vanie, pranie. Umývali nábytok a 

okná. Steny v izbe, pec a podmurovky 
na domoch vymazali vápnom. S vare-
nıḿ jedál nemali veľa starostı,́ lebo na 
pôstny Zelený štvrtok sa malo jesť 
niečo zelené. Gazdiné podľa toho, čo 
rástlo na lúkach a v záhradkách, nava-
rili polievky, prıv́arky alebo omáčky z 
listov mladej žihľavy, púpavy, navarili 
strukoviny – hrach alebo šošovicu – a 
k tomu pridali len zopár lıśtkov. 

Pre kresťanov na dedinách, ale aj v 
mestách, bol Veľký piatok veľkým 
sviatkom, ale išlo o smutný deň. 
Ľudia nemali vykonávať ťažké 
práce, nikto sa nezabával, nevyspe-
voval. V katolı́ckych rodinách sa 
všetci postili, nejedli mäso, neod-
krojili si ani kúsok údeniny. Na obed 
jedli kašu, pôstnu polievku, múčne 
jedlo alebo kyslé ryby. V evanjelic-
kých rodinách považovali Veľký 
piatok za najväčšı́ sviatok roka. 
Doobeda išli do kostola na služby 
Božie a na spoveď. Dospelı ́ cez deň 
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obvode a malými guľkami,  bol 
znakom tŕňovej koruny, ktorú mal 
Ježiš na čele. C� ervené vı́no zasa 
symbolizovalo Kristovu krv. 

Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania, deň Vzkriesenia 
Pána - bola dňom Vzkriesenia Ježiša 
Krista. Išlo o najvýznamnejšı́ deň 
veľkonočných sviatkov, o vı́ťazstvo 
života nad smrťou a nádej na večný 
život. 

Na Veľkonočný pondelok bolo na dedi-
nách aj v mestečkách veľmi rušno. Od 
skorého rána, niekde ešte pred výcho-
dom slnka, behali mládenci po 
domoch, po dvoroch a stodolách. 
Všade, kde našli dievky, ich vyšibali a 
pri studni poriadne obliali plnými 
vedrami vody. Z dvorov bolo počuť 
krik a piskot dievčat, aj smiech 
mládencov.

Krásnu,	peknú	Veľkú	noc,	

dobrý	korbáč	na	pomoc,

vedro	vody	každej	dievke,	

nech	výskajú	malé,	veľké.

Pekných	kraslíc	plný	dom

	a	radosti,	šťastia	v	ňom.	

Z	knihy:	

Zdravia,	šťastia	vinšujeme

Spracovala:	Miroslava	Paľová	

foto:	internet

nič nejedli, len pili vodu. Deťom, 
starým a chorým dali zjesť kašu alebo 
prıv́arok s uvareným vajıč́kom. 

Biela sobota bola dňom pokory pred 
veľkým sviatkom, keď sa veriaci 
modlili a postili a tak očakávali zmŕt-
vychvstanie Ježiša Krista. Katolı́cke 
rodiny išli doobeda do kostola, kde 
bol v jednom z bočných oltárov upra-
vený Božı ́hrob. Gazdiné začali chys-
tať tradičné symbolické veľkonočné 
pokrmy. Varili šunku, no najmä 
vajı́čka ako symbol nového života, 
znovuzrodenia. Na severovýchod-
nom Slovensku uvarili hrudku, syrek 
– sladkú alebo slanú hrudku z 
väčšieho množstva vajec a mlieka a 
piekli pasku – veľký okrúhly koláč. 
Varili sa klobásy - symbol korbáča, 
ktorým bi čoval i  Je ž i ša  Krista . 
Uvarený chren mal bojazlivým dodať 
odvahu. Tradičný biely koláč s ozdo-
bami z cesta, najmä s vrkočom po 
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Hoci	 mestský	 úrad	 „driemal“	 v	
týždennej	karanténe,	 v	utorok	ho	
otvorili.	Funguje	v	núdzovom	reži-
me,	 pre	 verejnosť	 úraduje	 tri	
hodiny	denne.

 „MsU�  v Giraltovciach od 24. 3. 2020 
zavádza v súvislosti so šıŕenıḿ ocho-
renia COVID-19 obmedzený režim 
pre verejnosť, čo znamená, že bude 
otvorený denne len v čase od 8.00 do 
1 1 . 0 0  h o d . )  i n f o r m u j e  M e s t o 
prostrednıćtvom primátora Jána Rubi-
sa. Do všetkých priestorov sa však 
občania nedostanú, jednotlivé odde-
lenia úradu majú kontaktovať telefo-
nicky či elektronicky prostrednı́c-
tvom kontaktov uvedených na 
stránke mesta (www.giraltovce.sk).

U� hrady akýchkoľvek poplatkov záro-
veň odporúčajú úradnı́ci realizovať 

elektronickou cestou. V meste sa 
nielen postupne vracajú späť pracov-
nı́ci, ale obnovujú sa aj  práce na 
cezhraničných europrojektoch. Do 
práce bude chodiť podľa primátora z 
každého oddelenia minimálne jeden 
pracovnıḱ. Keďže musia eliminovať 
osobný kontakt a voľný pohyb po 
úrade, už pri vstupe vám poradı ́polı-́
cia. Do horných kanceláriı ́sıće nemá 
verejnosť povolený  vstup,  a le 
konkrétneho úradnı́ka si v prı́pade 
potreby môžete privolať. „Každého sa 
pracovnıḱ opýta, čo potrebuje vyba-
viť a prıślušného zamestnanca, ktorý 
má danú agendu, zavolá. Na začiatku 
tu bola nervozita, tie prvé dni boli 
dosť skúpe na informácie, ale potom 
ľudia pochopili, aká je situácia,“ pove-
dal v televıźnych správach prednosta 
úradu Pavol Tchurıḱ. 

M ES T S KÝ Ú RA D M ES T S KÝ Ú RA D M ES T S KÝ Ú RA D M ES T S KÝ Ú RA D M ES T S KÝ Ú RA D M ES T S KÝ Ú RA D 
JE OPÄŤ V PREVÁDZKE JE OPÄŤ V PREVÁDZKE JE OPÄŤ V PREVÁDZKE JE OPÄŤ V PREVÁDZKE JE OPÄŤ V PREVÁDZKE JE OPÄŤ V PREVÁDZKE 
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OHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍKOHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍKOHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍKOHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍKOHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍKOHROZENÝ BOL AJ SILÁK BENDÍK
mi aj podarilo. Ako osobný tréner 
som sa pustil do práce a začal som 
trénovať ľudı́ online. Nahrám im 
video, ako môžu doma cvičiť bez 
náčinia, takže v podstate som sa až 
tak nenudil.“ Nikomu z rodiny 
našťastie nič nebolo. „I keď panika je 
horšia ako vıŕus. Myslıḿ  si však, že 
tie články  pomohli, lebo sa o tom 
veľa rozprávalo,“ dodáva.   

Martina	Cigľárová,	

foto:	M.	Osifová

Do karantény sa dostal aj športovec, 
ktorého oceňovali na MsZ. Dávid 
Bendıḱ je členom, trénerom, predse-
dom Klubu silových športov Dido 
Powerlifting Giraltovce. Na sveto-
vom šampionáte federácie GPC v 
hmotnostnej kategórii do 125 kg 
výsledkom 930 kg zı́skal koncom 
minulého roka zlatú medailu. Tento 
viacnásobný majster sveta v power-
liftingu sa silovému tréningu venuje 
od  15 rokov. „Keď mi prišiel list z 
mesta, že som pozvaný a mám si 
prıśť prebrať ocenenie, potešilo ma 
to. Vždy je to dobrý pocit, ak si na vás 
niekto spomenie, lebo pripraviť sa 
na majstrovstvá sveta je fakt ťažká 
drina... O týždeň nato mi však táto 
správa nepripadala až taká prıj́em-
ná, keď ma oboznámili s tým, že 
jeden poslanec, ktorý sa zúčastnil 
zastupiteľstva, bol pozitıv́ne testova-
ný.“ Osobne sa neobával, ale bál sa 
hlavne o otca. „Má za sebou viacero 
operáciı ́a obával som sa aj o babku, 
ktorá má už vyššı ́vek a po celý čas 
som bol s nimi v kontakte.“ S�portuje 
od detstva a veľmi výnimočne sa mu 
vraj stane, aby sa nakazil chrıṕkou. 
„Ľudia, čo športujú, majú podľa mňa 
omnoho silnejšiu imunitu ako bežná 
p o p u l á c i a .  S kô r  to  1 4 - d ň ové 
obmedzenie bolo pre mňa horšie, ale 
aspoň som mal na niektoré veci čas, 
ktorý som si dlho nevedel nájsť, 
hlavne prečıt́ať si nejakú knihu, čo sa 
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práve z nášho mesta. Odvtedy boli 
známe aj ďalšie prıṕady nákazy a to u 
poslancovho brata, u muža z Kapišo-
vej a na druhý deň testom potvrdili 
koronavıŕus aj u zamestnanca mesta. 
Nedávno ochorel v našom meste aj 
manželský pár, ich stav si vyžiadal 
hospitalizáciu. „V našom zdravotnıć-
kom zariadenı́ je hospitalizovaný 
manželský pár z Giraltoviec,  u 
ktorého sa ochorenie COVID-19 
potvrdilo,“ informovala hovorkyňa 
FNsP Prešov Renáta Cenková 24. 
marca. 

I keď prvý prı́pad nakazeného na 
z ápadnom Slovensku ka žd ého 
vystrašil, verili sme, že k nám sa koro-
navıŕus tak skoro nedostane, alebo 
snáď vôbec. Z� iaľ, prišiel k nám skôr, 
než sme všetci predpokladali a keď sa 
„vkradol“ do nášho mesta, v našich 
uliciach i obydliach zavládol strach, o 
seba, blı́zkych, priateľov, susedov, 
známych... Prvý prıṕ ad nakazeného v 
našom okrese a jeden z prvých (v tom 
čase evidovali 44 prı́padov), ktoré 
boli známe nielen na východnom, ale 
na celom Slovensku, bol, paradoxne, 

KORONAVÍRUS	V	NAŠOM	MESTE

kamarátmi domov z tirolského stre-
diska Ischgl, o ktorom sa vtedy ešte 

Martin Varga, ktorý je u nás poslan-
com, sa vrátil spolu s bratom a ďalšıḿi 

POSLANEC	MARTIN:	Beriem	to	s	pokorou

Medzi nakazenými sú piati Giraltovčania
SKAZA MENOM KORONAVÍRUS: 

Slovensko. A ten následne postihol aj 
našu krajinu. Zatiaľ čo medzi prvými 
u nás testovali Prešovčanov a ich 
výsledky boli negatıv́ne, v rovnaký 
deň, 6. marca 2020, zistili ochorenie v 
Bratislave u 52-ročného muža, 
následne u jeho rodinných prıślušnı-́
kov a prıṕady sa začali množiť. U� rad 
ve re j n é h o  z d ravo t n ı́ c t va  S R  a 
Ministerstvo zdravotnıćtva SR evido-
vali 30. marca 336 prıṕadov ochore-
nia na celom Slovensku (celosvetovo 
ich bolo v tom čase akurát o 375-tisıć  
viac) a 7 196 Slovákov malo k tomuto 
dňu test negatı́vny. Vo svete naň 
zomreli už tisıćky ľudı.́ 

V 	 pos lednom	 čase 	 sa 	 naše	
mestečko	dostalo	viac	do	povedo-
mia	slovenskej	verejnosti,	žiaľ,	aj	
kvôli	 šíreniu	 respiračného	ocho-
renia	 COVID-19.	 Rovnako	 ako	
otriaslo	 nami,	 táto	 nepríjemná	
„pliaga“	 postihla	 aj	 obyvateľov	
okolitých	 miest,	 ďalších	 častí	
Slovenska	a	je	rozšírená	po	celom	
svete.	 V	 okrese	 Svidník	 evidujú	
šesť	 prípadov	 nakazených	 koro-
navírusom,	piati	sú	z	nášho	mesta	
(jeden	bývajúci	v	inom	okrese).

Správy o rýchlom šıŕenı ́koronavıŕusu 
vo svete neprı́jemne zasiahli aj 
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mletej kávy, trvalo to niekoľko dnı.́“ 
Situáciu vraj nepodceňoval a ani teraz 
ju nezľahčuje. Keby mu test neurobili, 
nikto ďalšı ́z partie, ktorá bola na lyžo-
vačke, by podľa neho o vıŕuse tiež 
nevedel a všetci by chodili bez problé-
mov do práce. „Vo všetkom negatıv́-
nom sa vždy snažıḿ vidieť aj niečo 
pozitıv́ne. Z nás piatich, čo sme tam 
boli, sme štyria nakazenı.́ Traja z naka-
zených nemajú absolútne žiadne 
prı́znaky. Myslı́m si, že v dôsledku 
paniky môžu byť ľudia lepšie pripra-
venı ́na túto situáciu, i keď je to podľa 
mňa celé ešte v plienkach, v Giraltov-
ciach aj vo svete. Všetko to beriem s 
pokorou. Táto téma sa týka nás všet-
kých. C� ıḿ viac informáciı ́ľudia budú 
mať a čıḿ viac bude o tom odborných 
článkov, tým skôr sa dá diagnostiko-
vať.“ Tvrdı,́ že ak by vedel, čo ich čaká, 
určite by do Rakúska necestoval. Viac 
ale prezradı ́ sám vo svojom článku, 
ktorý po uzdravenı ́plánuje zverejniť.

nevedelo, že môže predstavovať 
hrozbu ako jedno z ohnıśk nákazy. V 
tom čase sa vraj Rakúsko považovalo 
za „bezpečnú“ krajinu. Po návrate 
domov 5.  marca nemal ž iadne 
prıźnaky zasiahnutia koronavıŕusom, 
po čase sa objavila slabšia teplota a 
ozvali sa tiež problémy s dutinami, 
ktoré mal už aj predtým. Pre istotu 
žiadal, aby ho otestovali, vzorky mu 
však odobrali až po zasadnutı ́ MsZ, 
ktorého sa zúčastnil  9. marca. 

Päť dnı ́po rokovanı ́zistil, že výsledok 
je pozitıv́ny. Celý úrad zatvorili  a 
desiatky pracovnıḱov aj s rodinami a 
ďalšı́mi zamestnancami mesta sa 
ocitli v karanténe. „Nebolo jednodu-
ché sa s tým vysporiadať, človek to 
musı ́ spracovať, cıt́il som veľký tlak. 
Bál som sa o svoju rodinu a iných, 
nevedel som, aký priebeh to bude 
mať,“ priznal. Po niekoľkých dňoch 
stratil aj čuch. „Nevedel som si to 
vysvetliť, no necı́til som ani vôňu 

Zasadnutie	MsZ	z	dňa	9.	marca	2020Zasadnutie	MsZ	z	dňa	9.	marca	2020Zasadnutie	MsZ	z	dňa	9.	marca	2020
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dobrá správa aj pre tých, ktorı ́vyka-
zujú symptómy a prıźnaky, ale boja sa 
dať sa otestovať, aby ostatnı ́na nich 
neukazovali prstom. Ale pamätajte, tu 
nejde o prestıž́,“ vravı ́ podobne ako 
mestský poslanec. Myslı ́ si, že je prav-
depodobne mnoho ľudı,́ ktorı ́ vyka-
zujú symptómy, ale ignorujú to, lebo 
sú presvedčenı,́ že je to len nádcha. 
„Mnoho ľudı ́prichádza zo západných 
krajıń z práce, no nedodržujú karan-
ténu. Chodia osobne po lekároch, 
obchodoch, mnoho ľudı ́o vıŕuse v tele 
ani netušı́. Jednoducho, o tom je 
epidémia, že nikto nikdy nevie, kde a 
od koho to môže schytať,“ dodáva.  

Podľa slov ďalšieho z infikovaných, 
ktorého meno redakcia pozná, je táto 
choroba ako „limitovaná edı́cia“. 
„Kvôli podozreniu na koronavı́rus 
som si sám vyžiadal testovanie. 
Samotnı́ špeciálni zdravotnı́ci mi 
povedali, že majú k dispozıć ii jedinú 
sanitku, lebo to nechce nikto robiť,“ 
vravı́. „Zvládam to tak ako väčšina 
prıṕadov, čiže takmer bez prıźnakov,“ 
vravı ́ muž, ktorý vo svojej chorobe 
vidı́ isté „pozitı́vum“: „C� lovek po 
prekonanı́ tohto vı́rusu vraj proti 
nemu zıśkava imunitu, keďže väčšina 
odbornı́kov sa zhoduje,  že ná š 
imunitný systém si navždy zapamätá 
nepriateľa, s ktorým mal tú česť. To je 

KARANTÉNA:	Nový	pohľad	na	život
bola v telefonickom kontakte s rodi-
nou a známymi. Ako keď chorý človek 
rozmýšľa, čo všetko spravı,́ až vyzdra-
vie, tak aj v karanténe a v tejto 
nepriaznivej situácii si stále musıḿe 
robiť plány a tešiť sa na to, čo všetko 
uskutočnıḿe, keď to pominie.“ Karan-
téna jej ukázala, že nemusıḿ mať všet-
ko... „Aj to, že káva sa dá piť i bez 
smotany, že ak nie som v práci, naozaj 
sa svet nezrúti a že ma dokáže dojať k 
slzám potlesk z panelákov....“ dodáva s 
úsmevom. Mnoho Giraltovčanov 
vyšlo na svoj balkón či podišlo k oknu, 
aby potleskom spoločne vyjadrili 
poďakovanie za pomoc a podporu 
zdravotnı́kom, záchranárom, hasi-
čom a policajtom.  

Martina	Cigľarová,	
foto:	M.	Osifová

„Byť uzavret á  v  karanténe mi 
spočiatku spôsobovalo neskutočný 
strach, kedy sa u mňa prejavia 
prı́znaky koronavı́rusu a hlavne, či 
som nenakazila svoju dcérku a star-
šı́ch rodičov, ktorı́ by tento vı́rus 
nemuseli vôbec zvládnuť. Postupom 
času som bola rada, že som so svojou 
rodinou izolovaná od sveta, v ktorom 
sa tento vysoko virulentný SARS-CoV-
2 nachádza a k tomu tak blıźko,“ tvrdı ́
Mária Osifová, vedúca oddelenia 
kultúry MsU� , ktorá prišla do kontaktu 
s infikovanou osobou. „Nemyslıḿ  si, 
že mi táto izolácia spôsobila nejaký 
diskomfort. Mala som viac času veno-
vať sa dcérke a učeniu, s mamkou sme 
sa predháňali vo varenı,́ spravila som 
si poriadok v policiach a hlavne v 
myšlienkach. Viac ako inokedy som 

ĎALŠÍ	NAKAZENÝ	(Dnes	už	vyliečený):	Je	to	ako	limitovaná	edícia
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ktorı ́by moju pomoc ocenili a hlavne 
prijali. Nehovoriac o pomoci, pre 
ktorú sa rozhodnem bez toho, aby o 
tom niekto vedel. S� ijeme s babkou aj 
rúška, venujeme ich našim blıźkym, 
ktorı ́ich potrebujú.“ 

ZA	POPLATOK	ICH	UŠIJÚ	
ŠIČKY	Z	OKRESU

Ivana Vancová z Ladomıŕovej, ktorá 
zvykne so svojıḿ tovarom chodievať 
na giraltovské trhy, šije za poplatok 
tiež dvojvrstvové rúška zo 100 % bavl-
ny. Idú vraj na odbyt ako teplé rožky. 
„Prvé dni sme šili od rána do večera, 
mali sme množstvo zákaziek, ušili 
sme okolo 1 500 rúšok, keďže na 
začiatku bol všade nedostatok a ľudia 
ich zháňali, kde sa len dalo,“ prezra-
dila krajčıŕka. 

Martina	Cigľárová

V	 rámci	 prevencie	 vydal	 Úrad	
verejného 	 zdravotníctva 	 SR	
opatrenie,	ktorým	zakazuje	vychá-
dzať	a	pohybovať	sa	na	verejnosti	
bez	 prekrytia	 horných	 dýchacích	
ciest.	 Všetci	 občania	 teda	 majú	
povinnosť	nosiť	rúško	všade	mimo	
svojho	bydliska.

Na svojich stránkach zverejnilo Mesto 
Giraltovce kontakty na zariadenia, 
ktoré vedia zabezpečiť donášku jedál 
a potravıń s cieľom pomôcť seniorom, 
rodinám s deťmi, osobám v karanténe 
a ľuďom so zdravotným znevýhodne-
nıḿ. Mesto darovalo rúška občanom 
nad 65 rokov a niektorým pracovnı-́
kom. Zároveň vyzývajú dobrovoľnı-́
kov, niektorı ́ sa už našli a pomáhajú 
občanom jednak s nákupom základ-
ných surovı́n, ale aj šitı́m rúšok. 
Mnohé sú ušité hlavne z lásky a 
venujú ich úplne zadarmo.

	GIRALTOVČANIA	-															
DOBROVOĽNÍCI 

Jednou z nich je mama dvoch detı ́
Martina M. „Rúška šijeme s mamou, 
obdarúvame nimi tých, ktorı́ ich 
potrebujú; ešteže máme dosť materi-
álu, takže nemusıḿe kupovať. Tešıḿ 
sa, že sme takto užitočné a môžeme 
pomáhať iným.“ D� alšou je jej susedka, 
vysokoškoláčka Júlia Janičová. „Keďže 
mám prázdniny ako všetci školáci, 
chcela som pomôcť s nákupom tým, 

Tie sú nevyhnutnou súčasťou nášho outfitu v boji s COVID-19

ŠIJÚ PRE NÁS RÚŠKA 
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Keďže čelıḿe ťažkej skúške nás všet-
kých v tejto neočakávanej dobe, kde 
sa teraz intenzıv́nejšie preverujú naše 
schopnosti, činy, naša ľudskosť, empa-
tia a charakter, chcem povedať, že 
som ostala milo prekvapená posto-
jom niektorých našich spoluobčanov, 
ich snahou pomáhať iným..... 

Preto sa chcem aj touto cestou poďa-
kovať v mene komunitného  centra a 
mojich kolegyniek ženám, ktoré nás 
oslovili - konkrétne pani učiteľka 
Katarı́na Hliboká,  ku ktorej sa 
postupne pridali aj panie Zajacová, 
Vasičková, Tomková, Partilová a dve 
ďalšie, ktoré nechcú byť menované - s 
návrhom, že nám pomôžu ušiť rúška 
pre rómskych spoluobčanov. Keďže 
sú doma a majú čas, tak by nám chceli 
pomôcť.  Hneď sme sa na t ú to 
spoluprácu podujali a spoločnými 
silami sa nám podarilo rozdať cca 350 

rúšok pre dospelých a 170 rúšok pre 
deti. Materiál sme pozháňali od ľudı ́– 
stará posteľná bielizeň, plachty a 
obrusy, ktoré sme nastrihali, potom 
nám  ženičky ušili rúška a my sme ich 
v  komunitnom centre navliekali, či už 
šnúrkami alebo silonkami, lebo gumi-
čiek je nedostatok.

V práci pokračujeme a rúška budeme 
ešte priebežne rozdávať tým, ktorı ́ich 
potrebujú a požiadajú o ne. Tento 
dobrý úmysel sa nám podaril. Každý 
dostal rúško na ochranu seba aj ostat-
ných pred prudko nákazlivou choro-
bou COVID 19. Teraz je už na nás všet-
kých, ako sa k tejto situácii postavıḿe 
a ako zodpovedne sa budeme voči 
sebe správať. Ešte  raz sa chcem všet-
kým zúčastneným poďakovať za 
dobrú myšlienku, ktorú sa nám poda-
rilo zrealizovať.

KOMUNITNÉ CENTRUM POMÁHA S RÚŠKAMI
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Chcem poprosiť občanov MRK, aby 
rúška nosili a dohliadali na svoje deti, 
aby ich tiež mali na tvárach, nech 
práca nás všetkých nevyjde nazmar, 
nech spoločne prežijeme túto ťažkú 
dobu v zdravı ́a čoskoro nabehneme 

do normálneho kolotoča bežného 
života. Ešte raz apelujem: Buďme 
zodpovednı́ voči sebe, ale aj ostat-
ným.

Janette	Bučková	

Odborný	pracovník	garant	KC
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V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v 
prıṕade objavenia sa prıźnakov bez 
meškania telefonicky kontaktovať 
ošetrujúceho lekára a územne 
prıślušný regionálny úrad verejného 
zdravotnıćtva a podrobiť sa odberu 
biologického materiálu. Odporúčajú 
zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. 
návštev kultúrnych, spoločenských, 
športových alebo iných hromadných 
podujatı ́alebo prijıḿania osôb alebo 
vykonávania spoločenských aktivıt́ v 
mieste izolácie). Okrem toho sa máme 
zdržať cestovania, účasti na výučbo-
vých aktivitách (s výnimkou e-
learningových foriem), pracovnej 
činnosti (s výnimkou práce v mieste 
domácej izolácie), ako aj akýchkoľvek 
činnostı,́ ktoré si vyžadujú opustenie 
miesta izolácie. V karanténe nie sú 
povolené vychádzky s deťmi či vyná-
šanie odpadkov. „Prı́sna izolácia sa 
týka aj všetkých osôb žijúcich v 
spoločnej domácnosti. Nákupy je 
potrebné zorganizovať s pomocou 
priateľov, rodiny či blıźkych a popro-

SLEDUJTE	SVOJ	STAV

Osoby podozrivé z ochorenia majú 
podľa hygieny telefonicky kontakto-
vať v prvom rade svojho všeobecného 
lekára. „Ak lekár na základe pozitıv́-
nych klinických a anamnestických 
epidemiologických údajov vyslovı ́
podozrenie z ochorenia COVID-19, 
telefonicky hlási výskyt takéhoto 
podozrenia RU� VZ,“ informujú z hygie-
ny. RU� VZ Svidnıḱ po dohode s infekto-
logickým pracoviskom spracuje 
zoznam osôb na odbery. „Zašle ho 
infektologickému pracovisku, ktoré 
následne kontaktuje pacienta. 
Odbery sa robia osobám, ktoré majú 
klinické prıźnaky spojené s cestova-
teľskou anamnézou alebo klinické 
prı́znaky spojené s kontaktom s 
potvrdeným prıṕadom. Pri akútnych 
prı́znakoch ochorenia je potrebné 
kontaktovať KOS (112, 155)!“ ozrej-
mili. RU� VZ informuje, že osoba v 
domácej izolácii je povinná sledovať 
svoj zdravotný stav (náhly nástup 
aspoň jedného z týchto prı́znakov: 

Covid-19	rozhodne	netreba	podceňovať,	skôr	je	nutné	„vyzbrojiť	sa“.
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obsahom chlóru alebo alkoholu. 
Použıv́ajte jednorazové papierové a 
vlhčené utierky, každý člen rodiny má 
mať svoj vlastný uterák. Rovnako 
vlastný tanier, poháre či prıb́or. Ideál-
nym riešenıḿ pre člena rodiny, ktorý 
prišiel zo zahraničia, je samostatná 
izba  a minimálne kontakty s ostatný-
mi. Ak to aj nie je možné, každý člen 
rodiny by mal urobiť maximum pre 
to, aby k prıṕadnému prenosu ocho-
renia neprišlo.“ Od občanov žijúcich v 
bytovkách sa požaduje, aby dbali na 
zvý šenú  dezinfekciu povrchov 
spoločných priestorov (chodieb, scho-
dıśk a výťahov). 

(info:	rúvz)

siť ich, aby ich nechali pred dverami 
alebo na inom určenom mieste, 
prı́padne, ak sa dá, využiť službu 
dovozu potravı́n do domácnosti,“ 
tvrdia hygienici. 

DEZINFIKUJTE	VIAC										
NEŽ	INOKEDY 

Prevenciou voči vıŕusovému ochore-
niu je podľa informáciı ́ z Oddelenia 
epidemiológie, podpory zdravia a 
výchovy k zdraviu RU� VZ vo Svidnıḱu 
dôsledné umývanie rúk dezinfekč-
ným mydlom a časté nárazové vetra-
nie miestnostı́. „Kľučky, povrchy a 
predmety, ktoré bežne použı́vate, 
dezinfikujte častejšie prıṕravkami s 

NEZATAJUJME OCHORENIE NEZATAJUJME OCHORENIE NEZATAJUJME OCHORENIE NEZATAJUJME OCHORENIE NEZATAJUJME OCHORENIE NEZATAJUJME OCHORENIE 
tým nechránime len seba, ale aj ľudı ́
okolo nás. Ak máte vy alebo niekto z 
vašich blıźkych podozrenie na náka-
zu, je nesmierne dôležité riadiť sa 
presným postupom. Pri nedodržiava-
nı́, prı́padne zamlčanı́ informáciı ́
ohrozujete hlavne tých, ktorı ́ sú pre 
nás v tejto situácii veľmi dôležitı.́ Sú to 
lekári, sestry, záchranári a všetci 
zamestnanci zariadenı́, ktoré sú 
určené pre zdravotnú starostlivosť, 
ako aj my, dobrovoľnıći v prvých lıńi-
ách. Pri prıṕadnom styku s osobou, 
ktorá je nakazená, ale zamlčala napr. 
cestovateľskú anamnézu, musia 
zamestnanci podstúpiť karanténu. 
C� ıḿ viac zamestnancov bude v karan-
téne, tým menšı ́ počet z nich bude 

Podľa informáciı ́Asociácie samaritá-
nov SR zatajovanie dôležitých infor-
máciı ́ ohľadom COVID-19 spôsobuje 
viac škody ako úžitku...

Prı́kaz nosiť rúška mimo svojho 
bydliska, zavreté obchody v nedeľu 
alebo vyhradený čas v obchodoch pre 
seniorov. Tieto opatrenia boli spolu s 
ďalšıḿi prijaté vládou v utorok 24. 3. 
2020, prıḱazy platia až do odvolania.      

Slovensko sa nachádza v mimoriad-
nej situácii a k 2. aprıĺu 2020  evidu-
jeme 426 prıṕadov ochorenia Covid-
19. S� tát neustále prijıḿa nové opatre-
nia a snažı́ sa ľudı́ presvedčiť, aby 
zbytočne nevychádzali zo svojich 
domovov. Mali by sme rešpektovať 
všetko, čo sa od nás vyžaduje, pretože 
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silách, ale aby to fungovalo, musıḿe 
sa snažiť aj my.

Ak nemusıt́e chodiť von, tak to nerob-
te. Neraz si neuvedomujeme, že zdra-
vie je to najdôležitejšie, čo v živote 
máme. Momentálna situácia nie je len 
o jednej osobe, je to o všetkých. 
Buďme tolerantnı́ a pomáhajme si.  
Asociácia samaritánov Slovenskej 
republiky sa tiež podieľa na správ-
nom fungovanı ́situácie, ktorú máme 
na Slovensku. 

(ASSR)

schopný pracovať a pomáhať nám.

Osoba, ktorá pociťuje prıźnaky ocho-
renia a je izolovaná v domácom 
prostredı,́ musı ́v prvom rade kontak-
tovať svojho obvodného lekára. Mimo 
ordinačných hodı́n má zavolať na 
linku 155 alebo 112. D� alej sa situácia 
rieši s hygienikom, ktorý povie, či je 
nutné pacienta previezť do nemoc-
nice alebo môže byť vyšetrený doma. 
Všetky rozhodnutia závisia od klinic-
kých prı́znakov pacienta. Zamest-
nanci sa snažia robiť všetko, čo je v ich 

Od roku 2015 – podľa odporúčanı ́
Európskej rady pre výskum (ERC) 
–platı ́pre laickú verejnosť pri posky-
tovanı́ KPR odporúčanie nevykoná-
vať túto v pomere 30 stlačenı́ a 2 
vdychy z úst do úst. Je úplne postaču-
júce nepretržité stláčanie hrudnıḱa a 
to na mieste na to určenom do 
približne 1/3 hlb� ky hrudnıḱa počas 
dvoch minút. Po tejto dobe skontrolu-
jeme základné životné funkcie, hlavne 
dýchanie a ak postihnutý nezačne 
spontánne dýchať alebo kašľať, 
pokračujeme až do: 

a) obnovenia základných životných 
funkciı ́

b) prıćhodu záchranky 

c) vyčerpania

Viac informáciı ́na www.akutne.sk

PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  
Ako	vykonávať	kardiopulmonálnu	resuscitáciu	(KPR)?

PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  PRVÁ POMOC V ČASE OHROZENIA COVID-19.  

Eduard	Horovský	–	Záchranná	akadémia
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personálu. Verejnosť naň nasmeruje 
vizuálne označenie.“ Personál nemoc-
nice pri vstupe verejnosti bezkon-
taktne meria teplotu a vyhodnocuje 
ďalšie prı́znaky (naprı́klad kašeľ, 
cestovateľská anamnéza, kontakt s 
infikovanou osobou). V prı́pade 
potreby je verejnosť odklonená na 
samostatné koronavı́rusové praco-
visko. Lekár po zhodnotenı ́celkového 
stavu klienta a v úzkej spolupráci s 
prı́slušným regionálnym úradom 
verejného zdravia stanovı́  ďalšı ́
postup.

HĽADAJÚ	DARCOV	I	DOBRO-
VOĽNÍKOV

„Pracovisko ešte nie je v prevádzke. 

„Pre pacientov s podozrenıḿ na koro-
navıŕus svidnıćka nemocnica zriadila 
samostatný vyhradený priestor s 
osobitným vstupom. Ten sa nachádza 
v priestore chirurgickej ambulancie, v 
lôžkovom pavilóne A na prıźemı ́(pri 
pohotovostnom vstupe),“ informo-
vala hovorkyňa nemocnice vo Svid-
nıḱu zo siete ProCare a Svet zdravia. 
Pacienti, ktorı́  budú potrebovať 
chirurgické ošetrenie, sa môžu podľa 
nej hlásiť priamo na chirurgickom 
oddelenı.́  „Samostatné pracovisko je 
určené pre každého pacienta, ktorý 
vykazuje symptómy ochorenia vyvo-
laného koronavıŕusom. Jeho cieľom je 
oddeliť pacientov s podozrenıḿ na 
koronavıŕus od ostatných pacientov a 

SVIDNÍCKA NEMOCNICA MÁ NA KORONAVÍRUS SVIDNÍCKA NEMOCNICA MÁ NA KORONAVÍRUS 

SAMOSTATNÉ PRACOVISKO SAMOSTATNÉ PRACOVISKO 

SVIDNÍCKA NEMOCNICA MÁ NA KORONAVÍRUS 

SAMOSTATNÉ PRACOVISKO 

Vo	svidníckej	nemocnici	má	byť	v	prevádzke	pracovisko,	ktoré	zriadili	
kvôli	 zisťovaniu	koronavírusu,	občania	 sa	zatiaľ	môžu	dať	otestovať	v	
Prešove.	
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čas.  Darcovia prejdú vstupnou 
kontrolou, zabezpečená je zvýšená 
dezinfekcia priestorov a odobraná 
krv ostáva v 14-dňovej karanténe,“ 
dodáva Fedáková. Darcov z preventıv́-
nych dôvodov na 28 dnı ́a viac vyradia 
z darovania krvi, ak majú pozitıv́nu 
cestovateľskú anamnézu, prı́padne 
boli v kontakte s osobou s pozitıv́nou 
cestovateľskou anamnézou či  s 
osobou, ktorá aktuálne prekonáva 
alebo prekonala respiračné ochore-
nie. Prı́padne ak darca prekonal v 
poslednom obdobı ́ respiračné ocho-
renie, respektı́ve má symptómy 
podobné chrıṕke. 

Martina	Cigľarová,	

info:	jf,	svet	zdravia

Momentálne sa robia odbery vo FNsP 
v Prešove u osôb, ktoré sa tam dopra-
via osobným autom, každý pracovný 
deň; odbery sa robia z osobného auta 
vo FNsP Prešov,“ uviedli pracovnıći 
RU� VZ vo Svidnıḱu v utorok 24. marca. 
Nemocnica momentá lne hľadá 
dobrovoľnıḱovochotných pomáhať v 
boji s pandémiou a vyzýva darcov 
krvi, aby pomohli v tomto obdobı ́pri 
záchrane životov. „Počet darcov pre 
epidémiu koronavıŕusu v posledných 
dňoch značne klesol a nemocnice 
potrebujú doplniť zásoby krvi. Pre 
maximálnu bezpečnosť svojich 
darcov preto zaviedli špeciálne 
prıśne opatrenia a ponúkajú objedná-
vanie na termıń. Na darovanie krvi je 
možné prıśť individuálne na presný 
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Hviezda z kasového trháka

KAMILA KAMILA 

MITRÁŠOVÁ:MITRÁŠOVÁ:

KAMILA 

MITRÁŠOVÁ:
Rola Giraltovčanky Veroniky mi zmenila život.Rola Giraltovčanky Veroniky mi zmenila život.Rola Giraltovčanky Veroniky mi zmenila život.

ciach	však	naozaj	bývajú	Mitrášov-
ci,	 ktorí	 sem	 prišli	 z	 Bystrého	
dávnejšie.	 Máš	 u	 nás	 nejakých	
príbuzných?

A� no, mám. Z otcovej strany. Ale nie 
sme s nimi v kontakte. 

Koľkokrát	si	videla	konečnú	verziu	
filmu?	Prekvapilo	ťa	niečo,	keď	bol	
film	hotový,	zostrihaný	a	videla	si	
ho	celý	úplne	prvýkrát?

Celkovo som film videla asi päťkrát. 
Nie je to veľmi prıj́emné, pozerať sa 
na seba a hlavne počuť sa. Je to pre 
mňa čudný pocit. A prekvapilo ma 
mnoho scén, keď som ich videla vo 
filme, keďže som počas filmovania 
chodila občas k monitoru a pozerala 
sa, akú chybu som urobila. Ja som film 
videla prvýkrát v júli, presne  na moje 
meniny, v Košiciach a priznám sa, 
vyšla mi slza. Mala som fajn pocit zo 
seba a z dobre vykonanej práce.

Aké	to	je,	vidieť	samu	seba	v	takom 
kasovom	trháku?

Pamätáte si Loli paradičku, východ-
niarsku filmovú love story, ktorá 
lámala minulé leto rekordy v návštev-
nosti, plnila multiplexy kıń aj amfite-
átre? Svoju vysokú sledovanosť 
potvrdila aj počas vianočných sviat-
kov, keď ju premiérovo zaradil do 
programu RTVS. 

Vo filme zažiarila mladá Bystrianka 
Kamila Mitrášová, ktorá stvárnila 
hlavnú postavu prı́behu - Giraltov-
čanku Veroniku. Film je osviežujúco 
zábavný a má veľmi prekvapivý 
koniec. Aj po viacerých zhliadnutiach 
vám napadá stále to isté – autori si 
ponechali zadné vrátka na voľné 
pokračovanie. O svojich skúsenos-
tiach a zážitkoch z nakrúcania filmu 
sa s nami podelila samotná hlavná 
hrdinka filmu Kamila, ktorá poskytla 
nášmu Spravodajcovi exkluzı́vny 
rozhovor.

Kamila,	v	Loli	paradičke	stvárňuješ	
Veroniku,	nevestu	na	úteku	pochá-
dzajúcu	 z	 Giraltoviec.	 V	 Giraltov-
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Každý dajaky, ty ši zaš červený jak 
Indián. 

S	 Michalmi,	 Iľkaninom	 a	 Soltés-
zom,	hráte	vo	filme	podarené	trio.	
Stretávaš	 sa	 s	 nimi	 ešte,	 ste	 v	
kontakte?

A� no, sú to veľmi prı́jemnı́ ľudia, s 
ktorými si viem sadnúť na kávu a 
porozprávať sa s nimi. Teraz sa stretá-
vame už menej, ale na spoločných akci-
ách sa stále cı́time spolu veľmi 
prıj́emne. 

Film	 sa	 končí	 veľmi	 záhadne	 –	
tvojím	 zmiznutím.	 Má	 to	 zname-
nať,	 že	 si	 Staviarski	 nechali	 otvo-
rené	 zadné	 dvierka	 pre	 voľné	
pokračovanie?	Prezradíš	niečo?

Z� ánrovo je Loli paradička tragikomé-
dia, takže je normálne, že sa skončila 
práve takto. Mne osobne sa koniec 
veľmi páči, lebo nie všetko v živote je 
ružové. 

Zobrala	by	si	ponuku	aj	do	eventu-
álnej	Loli	2?

Určite áno. Práca so Staviarskymi aj s 
celým tı́mom bola naozaj veľmi 
obohacujúca a zaujıḿavá. 

Aké	sú	tvoje	ďalšie	herecké	plány?	
Určite	 si 	 po	 takomto	 výkone	
dostala	ďalšie	filmové	ponuky.

A� no, dostala som mnoho ponúk, no 
teraz žijem v úzadı ́ všetkého. Potre-
bujem po tom všetkom poriadne 
vyventilovať hlavu aj myšlienky. 

Kamila, ďakujeme za rozhovor.

O samotnom filme kolujú viaceré 
mýty. Naprıḱlad stánkari Stropkovskej	

Tak celkovo mi Loli paradička úplne 
zmenila život. Celý ten letný ošiaľ 
vlastne trvá doteraz. Nikdy som si 
nemyslela, že práve ja budem raz 
hviezdou nejakého filmu. Chcela som 
sa venovať skôr divadlu. Ale film 
beriem ako výbornú skúsenosť, ktorá 
ma posunula o stupienok vyššie.

Ako	 si	 sa	 dostala	 k	 tejto	 filmovej	
úlohe?

Myslıḿ  si, že moju historku už každý 
pozná. Za všetko vďačı́m mojej 
mamičke, ktorá ma prihlásila do 
konkurzu, lenže ja som tam nešla a 
tak Rišo aj Viťo Staviarski prišli za 
mnou.

S	projekciou	filmu	súviselo	aj	silné	
promo	 v	 preplnených	 amfite-
átroch.	Bolo	pre	teba	ťažké	spraco-
vať	takúto	publicitu?

Vyrovnávam sa s tým doteraz. Nie je 
to také ľahké, zvyknúť si, keď sedıḿ  v 
kaviarni a nemôžem sa nahlas smiať 
so svojimi kamarátkami, ale radšej sa 
správať slušne. C� lovek, keď začı́na 
byť „známy“, si musı ́dávať pozor na 
svoje súkromie.

Máš	 vo	 filme	 obľúbenú	 scénu,	
ktorú	si	zakaždým	rada	aj	viackrát	
pozrieš?

Skôr mám scénu, ktorú by som si rada 
zahrala a nie sa pozerala na ňu. A sú to 
scény z nemocnice a s čarovanıḿ u 
Milana. 

Vo	 filme	 padlo	 viacero	 hlášok,	
ktoré	 už	 zľudoveli.	 Ktorá	 tebe	
utkvela	v	pamäti?
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samotné nakrúcanie trvalo až štyri 
roky, čo na konečnom výsledku vôbec 
nepoznať.

O tom všetkom nám porozpráva v 
jednom z budúcich vydanı ́režisér Loli 
paradičky Richard Staviarsky.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Cinemax

medoviny na poslednom Katarínskom	
jarmoku	 minulý november u nás 
tvrdili, že Loli je pravdivý prı́beh 
podložený osudmi reálnych postavi-
čiek celoživotne fungujúcich vo 
svojom jarmočnom mikrokozme. 
Taktiež sa povráva, že na západnom 
Slovensku sa film premietal so 
slovenskými titulkami. A nakoniec, že 

New York, ktoré má okolo 30-tisı́c 
obyvateľov. S manželom sme sa sem 
presťahovali asi pred desiatimi 
rokmi, aby sme našim dvom malým 
dcéram poskytli prıĺežitosť vyrastať 
v prı́jemnom, rodinne založenom 
meste a chodiť do dobrých škôl. Dcéry 
Elena a Juliana majú 10 a 12 rokov a 
kvalita škôl a vzdelávania je pre nás 
vysokou prioritou. 

Pandémia,	 ktorú	 spôsobilo	 ocho-
renie	 COVID-19,	 je	 už	 v	 týchto	
dňoch	 rozšírená	 po	 celom	 svete,	
naše	malé	mestečko	nevynímajúc.	
O	 tom,	 ako	 to	 ľudia	 zvládajú	 za	
veľkou	mlákou,	sa	s	nami	podelila	
naša	rodáčka,	pani	Katarína	Maťa-
šová	Evans.

Bývame v Saratoga Springs, v kúpeľ-
nom mestečku v severnej časti štátu 

KORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOUKORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOUKORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOUKORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOUKORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOUKORONAVÍRUS ZA VEĽKOLU MLÁKOU
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zhromažďovania a nariadil zavrieť 
bary, reštaurácie a verejnoprospešné 
spolky a organizácie (knižnice atď.). 
S�koly nás v nedeľu 15. marca infor-
movali, že deti budú doma do 20. aprı-́
la.

A tak sme tu, v karanténe. Ja pracujem 
z domu už 9 rokov ako projektová 
manažérka pre firmu SaaS  a pre mňa 
je toto status quo. Jedna zmena, ktorú 
som zaregistrovala, je, že systémy sa 
spomalili; keďže všetci zamestnanci 
dostali nariadenie pracovať z domu 
naraz, veľa ľudı ́sa napojilo na VPN a 
preťažili sme sieť. Manžel si tiež zria-
dil domácu kanceláriu a pracuje              
z domu. Máme šťastie. Naši zamestná-
vatelia sú flexibilnı ́a práca z domu nie 
je pre nich prekážkou. 

S rodičmi a rodinou komunikujem 
často, aj niekoľkokrát denne. Z môjho 
pohľadu vnıḿam rozdiely tu v USA a u 
nás doma takto:

1.	Ľudia	 tu	v	USA	a	v	našom	pria-
mom	okolí	nevnímajú	situáciu	tak	
urgentne	 ako	 na	 Slovensku	 a	 v	
Európe.	Nie každý, ale je ich dosť veľa. 
S�okuje ma to a sama tomu nerozu-
miem. Možno je to nedôvera k vede a k 
médiám, ktorú propagoval prezident 
Trump, možno je to americké sebave-
domie, ale veľa ľudı ́ ešte stále koná 
frivolne a nezodpovedne. Počas 
jarných prázdnin sa davy ľudı ́slnili a 
prechádzali po plážach Floridy, akoby 
sa nič nedialo. Každý štát si určuje 
vlastné pravidlá a to je problém, 
pretože ľudia sa pohybujú po celej 
krajine.  

Ja pochádzam z Giraltoviec. Považu-
jem Giraltovce za môj domov. Bývajú 
tam moji rodičia, bratranci, sesterni-
ce, tety, skoro celá rodina. V Giraltov-
ciach sme si kúpili byt a trávime tam 
letne prázdniny v kruhu rodiny a pria-
teľov. V Giraltovciach sa cıt́ime doma, 
viac ako domáci, ako občania a suse-
dia, než len návštevnıći, aj keď sme 
tam v lete len takých 5 týždňov, čo je 
pomerne krátko. 

Koronavı́rus nás v USA prekvapil. 
Prezident Trump mesiace tvrdil, až do 
začiatku marca, že je to len mýtus 
vymyslený opozıćiou. Potom, že je to 
len nachladnutie a on to má pod 
kontrolou a máme sa radšej koncen-
trovať na ekonomiku a kupovať akcie 
na burze. Keď situácia začala vyzerať 
očividne zle, štátne vlády (guvernéri 
respektıv́nych štátov) vzali kontrolu 
do svojich rúk a začali riadiť situáciu. 
Potom aj prezident začal konať, ale 
stratili sme kritických 6 týždňov, 
počas ktorých počet ochorenı ́rapıd́ne 
vzrástol. A náš život sa zmenil.

Minulý týždeň sa v našom meste 
začali diať veci. Firmy začali žiadať 
zamestnancov, aby pracovali z domu. 
Všetky kultúrne podujatia sa zrušili.  
V piatok 13. marca deti dostali 
pokyny v škole, že v pondelok budú 
doma, pretože okresné školské riadi-
teľstvo (superintendent) bude zasa-
dať a rozhodovať, čo ďalej. Cez vıḱend, 
14. a 15. marca, guvernér štátu New 
York Andrew Cuomo vydal nariade-
nie o limitovanom pohybe v skupi-
nách na verejných miestach, zákaz 
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Všetci si myslıḿ e, že deti do školy už 
tento školský rok nepôjdu. Počúvame 
od expertov, že pandémia u nás vyvr-
cholı ́o 45 dnı.́  Máme pred sebou veľa 
práce.

4.	Krúžky	a	hudobné	školy	fungujú:	
Stretávajú sa cez aplikácie ako Skype 
a Zoom. 

5.	Ľudia	stále	cestujú:	Cestovanie na 
dovolenky a služobné cesty je zatiaľ 
povolené a ľudia aj cestujú, aj keď 
oveľa menej. 

My trávime voľný čas ako rodina:

1.	Prechádzky	a	bicyklovanie.

2.	Telefonujeme	s	rodinou	a	priateľ-
mi:	Skype,	Facebook	a	pod.

3.	Hry:	karty,	Jenga	atď.

4.	 Pingpong:	 Kúpili	 sme	 si	 pingpon-

2.	Rúška	a	rukavice	sa	nenosia.	Sú 
skôr výnimkou. (pozn. redakcie – situ-
ácia v polovici marca) 

3.	 Škola	 efektívne	 funguje.	 S� koly 
poskytli deťom cloudbooky (osobné 
počı́tače) a deti sa učia diaľkovo. 
S�koly pracujú prekvapivo pozitıv́ne a 
efektıv́ne. Učitelia a učiteľky posie-
lajú denný rozvrh, materiály a úlohy 
denne cez e-mail a všelijaké aplikácie. 
Z� iaci musia robiť úlohy a učitelia 
známkujú ich výkony. Každý deň o 13. 
hod. majú s deťmi telekonferenciu cez 
Zoom. Je to milé: Deti vidia svojich 
spolužiakov, môžu sa porozprávať a 
učiteľský tıḿ im vysvetlı,́ na čom majú 
pracovať. Julianina triedna učiteľka 
jej aj telefonovala, len tak, ako sa má. A 
keď deti potrebujú pomoc, môžu 
učiteľom zavolať alebo poslať e-mail. 

Ela	hrá	na	husliach	Ela	hrá	na	husliach	
cez	telekonferenciucez	telekonferenciu
Ela	hrá	na	husliach	
cez	telekonferenciu

Túra	na	Sleeping	Beauty	Mountain	Túra	na	Sleeping	Beauty	Mountain	
15.3.202015.3.2020

Túra	na	Sleeping	Beauty	Mountain	
15.3.2020
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Pani Katarı́ne Evans ďakujeme za 
informácie, ktoré nám sprostredko-
vala a prajeme jej - a celej jej rodine - 
pokojné zvládnutie, najmä v zdravı,́ 
týchto týždňov, v ktorých celý svet 
bude bojovať s nebezpečným vı́ru-
som. 

Katarína	Maťašová	Evans,	

Michaela	Marcinová

gový	stôl,	ktorý	sa	rozloží	na	jedálen-
ský	stôl	a	tak	nezaberá	veľa	miesta.	

5.	Vyšívame:	Nové	hobby	pre	dievčatá.

6.	Varíme	a	pečieme:	Skúšame	nové	
recepty.

7.	Túry	cez	víkendy:	Zmapovali	 sme	
turistické	chodníky	v	okolí.	Plánujeme	
10-15	km	denne.	

karanténe, v manželovej firme bol 
jeden prıṕad potvrdený. Už skôr nám 
odporúčali, aby sme nevychádzali, 
človek sa obáva o svoju rodinu, hlavne 
ak máte aj deti. Mrzı́ ma, že som 
musela prerušiť  aj  kontakty s 
mnohými prı́buznými a ďalšı́mi 
slovenskými mamičkami, ktorı ́tu žijú 
tiež,“ tvrdı́ Veronika (33), ktorá 
pochádza z obce pri Giraltovciach.

 Martina	Cigľárová

O	 svoje	 životy	 a	 o	 blízkych	 majú	
strach	aj	občania	svidníckeho	regi-
ónu	žijúci	v	zahraničí.	

Aj Veronika žijúca s manželom a dvoj-
ročným synom v Mnıćhove sa obáva 
novej situácie. „V Nemecku sa za deň 
nakazia tisı́cky ľudı́, preto zaviedli 
prı́sne pravidlá. Bavorsko prišlo s 
nariadenı́m obmedzenia osobného 
pohybu, platı ́ u nás zákaz vychádza-
nia, sú nariadené kontroly. Sme v 

MAMIČKA Z OKRESU SVIDNÍK V MNÍCHOVE:MAMIČKA Z OKRESU SVIDNÍK V MNÍCHOVE:

Máme zákaz vychádzania!Máme zákaz vychádzania!

MAMIČKA Z OKRESU SVIDNÍK V MNÍCHOVE:

Máme zákaz vychádzania!

VLADIMÍR MAĎORÁN Z GIRALTOVIEC V GABČÍKOVE:VLADIMÍR MAĎORÁN Z GIRALTOVIEC V GABČÍKOVE:

Každý deň písal básne o koronavíruseKaždý deň písal básne o koronavíruse

VLADIMÍR MAĎORÁN Z GIRALTOVIEC V GABČÍKOVE:

Každý deň písal básne o koronavíruse

mnohých	sa	stala	za	pár	dní	hitom	
internetu	a	veľkým	zdrojom	inšpi-
rácie.

Svoj čas v Gabčıḱove trávil Vladimıŕ  
už od svojho prıćhodu 18. marca pıśa-
nıḿ poézie, svoje básne zverejňoval 
každý  deň  na soci á lnej  sieti  a 

Giraltovčan	 Vladimír	 „Modik“	
Maďorán	 (30)	 bol	 jedným	 z	 tých,	
ktorí	 sa	 dostali	 po	 návrate	 zo	
zahraničia	 do	 karanténneho	 stre-
diska	Ministerstva	vnútra	v	Gabčí-
kove.	Venoval	sa	tam	vlastnej	tvor-
be,	ktorú	 i	 sám	 interpretoval.	Pre	
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silách, v rámci možnostı́. „Patrı́ im 
moja veľká vďaka za to, že nešetria 
energiou a sú tu pre nás. A aj všetkým 
ostatným. Každopádne, takúto situá-
ciu si nikto z nás neželal, avšak treba 
ju prekonať silou vôle, súdržnosťou a 
empatiou voči sebe navzájom. Sme 
národ súdržný a spoločne túto skazu 
prekonáme. Slováci, držme jednodu-
cho spolu ako Svätoplukove prúty, 
podporujme sa a buďme voči sebe 
maximálne tolerantnı,́ ale zároveň aj 
obozretnı,́“ vravı ́ Vladimıŕ  Maďorán. 
Keď odchádzal z Belgicka, bola tam 
vtedy asi tisıćka nakazených. „Denne 
v tom čase pribúdalo okolo 200 
nových prıṕadov. Dnes ich je vyše 10-
tisı́c pozitı́vnych a denne pribúda 
okolo 1 500 ďalšı́ch,“ tvrdı́ mladı́k, 
ktorý v tvorbe pokračuje každý deň a 
pıš́e vlastnú knihu. 

Martina	Cigľárová

postupne pridával aj videá. Všetky sú 
pıśané satiricky na tému koronavıŕu-
su, aby pobavili nielen ubytovaných 
Slovákov, ale aj širokú verejnosť a tým 
odľahčil napätú situáciu. Strávil tam 
šesť dnı ́a po negatıv́nom teste sa už 
mohol vrátiť domov. Prezradil, že tam 
testujú každého, kto prıd́e z cudziny, 
aby mohol odıśť domov, ak je nega-
tıv́ny a uvoľnil miesto ďalšıḿ. On už je 
vo svojom rodisku, ale v domácej 
izolácii. „Konečne som sa „dokopal“ k 
nejakej tvorbe a prinieslo mi to nové 
obzory a skúsenosť. V konečnom 
dôsledku som tam bol veľmi spokojný 
s personálom, stravou a ubytovanıḿ, 
ale na druhej strane, ja nie som nároč-
ný. Týmto chcem vyvrátiť všetky fámy 
o nedôstojnom ubytovanı,́ katastro-
fálnych podmienkach a zlom prıśtupe 
personálu, SBS služieb a v neposled-
nom rade prıślušnıḱov polıćie.“ Robili 
podľa neho všetko, čo bolo v ich 
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Báseň od Giraltovčana Modika z Gabčíkova

POÉMY Z KORONTÉNY
(koronténa	vznikla	od	slova	koronavírus)

„Deň prvý. Noc tmavá, ale teplá do izby sa vnorila, 

avšak inšpirácia vo mne sa prebudila. 

Skôr ako viečka zavriem, dnešný deň vám opıśať viem... 

O siedmej mi budıḱ zazvonil, aby som raňajky neprepásol, 

no nečakal som rožok s klobásou. 

Milo ma to prekvapilo, srdce a chuťové poháriky potešilo. 

Myslel som si, že tu bude prıśna diéta, 

potešil som sa ako na Vianoce malé dieťa, 

keď vytúžený darček pod stromčekom sa zjavı ́

a jemu od šťastia tie krásne oči rozžiari. 

Takto napapaný zdriemol som si trošku, do obeda, nemáta ma táto bieda. 

Obed bol chuťovo priemerný, ale hlavne teplý a výdatný, 

čo však po jeho skonzumovanı ́s voľným časom? Opäť pre spánok rozhodol 

som sa. 

O šiestej večer prebudili sa zmysly moje, myšlienky plynuli neustále. 

Po sprche a vykonanı ́ostatných potrieb do perıń odobral som sa, prúdu 

myšlienok oddal som sa. Skúsenosť mi vravı,́ k prekonaniu tejto psoty nič nás 

nezastavı.́ 

Ako tma postupne naše telá premáha, spánok nás zmáha, 

korona do našich životov postupne vkráda sa. 

Z� ivot náš rozsiahlo obmedzuje, vlastné pravidlá si diktuje. 

Lenže nik z nás nevzdáva sa a oproti nej bežı,́ ukázať tvár nezlomnú, 

vnútornú silu enormnú. Odhodlane pobiť sa s ňou a zvıť́aziť, tak jej odporú-

čam na porážku sa pripraviť. 

Nech sa začne už teraz z našich životov baliť, odıd́e do stratena, do podsvetia. 

Utopená v rieke Styx, neobzrie sa za ňou už nik. Láska a empatia, ktorá 

drieme v každom 

z nás, na povrch sa vyplavı.́ Slováci, nič nás nezastavı.́ 

Silu, vzájomnú podpora nám dodá, táto choroba sa poddá. 

Pochopı,́ že tu jej šancu nedá nik, neverıḿ, že existuje taký labužnıḱ. 

V spoločnom zovretı ́ju zničıḿe a nenecháme na nej nitku suchú a budeme 

všetci v suchu.

Je to skúsenosť pre nás poučná, tak využime túto šancu. A nenechajme 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

37

opakovať naše chyby. Tlieskam všetkým, ktorı ́pri nás stoja. Zdravotnıći, poli-

cajti, hasiči, kuchárky, šičky rúšok nech sa neboja, vďačnı ́sme všetci, aj keď 

nie každý to najavo dá. 

Myslıḿ e každú sekundu na nich, uvedomujeme si ich zásluhu, 

nemá ich nik z nás za nášho sluhu. 

Niektorı ́z nás chladnú hlavu strácajú a túto spoločnosť rozvracajú. 

Oni poučia sa, svoj zmysel nájdu a nás neopustia. 

D� akujem vám všetkým za vašu snahu pomôcť prekonať nám túto životnú 

útrapu. 

Aspoň na pár minút skúste sa vyspať, budeme vás ešte potrebovať. 

A až budeme v pohode zas, ruku pomocnú vám chceme podať. 

Z hlb� ky svojho vnútra vám to neustále Modik z Gabčıḱova praje. Dobrú noc.“ 

Vladimír	„Modik“	Maďorán

Báseň	bola	publikovaná	aj	v	Podduklianskych	novinách,	odkiaľ	sme	čerpali.	

14/04/2017	 Na	 čo	 konkrétrne	 tie	
harleye	jazdia?

Harleyáci súťažili

Základom je, aby na oboch stranách 
bol parný počet motocyklov značky 
Harley-Davidson.

06/05/201				Atypický	šéf	poroty?

Vranovskı ́gymnazisti z Amavet klubu 
964 odlietajú do USA

Ako bude pole vyzerať, teda ako budú 
umiestnené sviečky a rôzne prekážky, 
rovnako aj to, odkiaľ bude robot štar-
tovať, o tom rozhodne los.

03/06/2018	Polícia:	Pomáhať	a	rozo-
smiať!

Michalovská polı́cia pripravila 5. 
ročnı́k akcie SOS deň - Záchranári 
deťom.

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.
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vám za priazeň a záujem.

A aby sme sa nelúčili len tak „nas-
ucho“, Rádio	 Slovensko – sı́ce nie 
gramaticky, ale tentoeaz obsahovo – 
zahviezdilo v Encyklopédii	 spra-
vodlivých:

29/03/2020	 Aj	 k	 vojne	 je	 možné	
pristupovať	úsporne

1. titulok: Nemecké lietadlá bombar-
dovali Londýn

2.  t itulok:  Spojenecké  l ietadlá 
bombardovali Berlıń

Komentár: Koľko benzı́nu mohli 
ušetriť, keby každý bombardoval 
doma!!    

Daniel	Lednický

Predvedú aj záchranu života pri ruko-
jemnıćkej dráme

"Cieľom akcie bude ukázať deťom a 
širokej verejnosti činnosť a techniku 
záchranárov – zásah proti rukojemnı-́
kovi, zdržanie nebezpečného pácha-
teľa, záchrana života a zdravia obetı ́
r u ko j e m n ı́ c ke j  d r á my,  u r á ž k y 
činnostı ́služobnej kynológie, simulo-
vaný výbuch dopravného prostried-
ku, hasenie požiaru a pod.," informuje 
polıćia.

Priatelia, ak ste sa postupom času 
stali fanúšikmi rubriky Zo spomienok 
korektora, máme pre vás „smutnú 
zvesť“. Toto je – aspoň na nejaký (dlh-
šı)́ čas – jej posledná časť. D� akujeme   

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
V	Giraltovciach	horelo	auto	

Na	jednej	z	giraltovských	ulíc	zasa-
hovali	pred	niekoľkými	dňami	hasi-
či.	 Jednému	 z	 majiteľov	 bytovky	
horelo	osobné	auto.	Príčinou	však	
bola	porucha.

Do redakcie sa dostalo pred niekoľ-
kými dňami video s horiacim autom 
na Tehelnej ulici, ktoré ratovali hasiči. 
Oslovili sme Krajské riaditeľstvo PZ   
v Prešove. „V danom prípade šlo          
o technickú poruchu na vozidle,“ 
informoval policajný hovorca KR PZ         
v Prešove Igor Pavlik, vedúci oddele-
nia komunikácie a prevencie. 

Martina	Cigľárová
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dajky, uhorky, karfiol 
č i  mel ón .  Mô žete 
začať aj s výsevom cukety a tekvice.

Do sklenıḱa alebo pareniska sa vysie-
vajú pór a skorá karotka. Ak to poča-
sie dovolı,́ môžete začať s výsevom aj 
vonku priamo na záhone (reďkovka, 
petržlen, mrkva, špenát a hrach). Kto 
rád pestuje bylinky, môže v aprı́li 
začať s ich výsevom. Aromatické látky 
z byliniek odpudzujú škodcov, napr. 
kôpor odpudzuje mlynárika kapust-
ného, šalvia a tymian sú účinné proti 
slimákom, bazalka a oregano proti 
voškám. 

V aprı́li rozkvitajú prvé trvalky, 
rozžiaria sa kvety tulipánov, koruno-
viek, scıĺ, narcisov a fialiek. Z krıḱov 
sú to zlatý dážď, magnólia a dulovec. 

Plán prác

- Výsev zeleniny na predpestovanie

- Priamy výsev na záhony

- Rez ružı́

- Výsadba a rez drevıń

- Starostlivosť o trávnik

- Založenie bylinkovej záhrady

 Ľubomír	Krupa

- Neskôr pučiace ovocné dreviny 
ošetrı́me proti prezimujúcim škod-
com po vypučanı,́ ale najneskôr tesne 
pred kvitnutıḿ.

- Za chladného a daždivého počasia 
ošetrujeme broskyne proti kučera-
vosti listov organickými fungicıd́mi.

- Druhý postrek egrešov proti americ-
kej múčnatke urobı́me ihneď po 
odkvitnutı.́ 

- Postrek višnı ́a marhúľ proti monili-
oze urobı́me na začiatku kvitnutia, 
druhý pri dokvitanı.́

- Tesne pred kvitnutıḿ urobıḿe prvý 
postrek jadrovıń proti chrastavitosti 
a múčnatke.

- Pri dokvitanı́ ošetrı́me jablone, 
hrušky a slivky proti piliarke spôso-
bujúcej skorú červivosť plodov. 

- V čase pučania ošetrıḿe vinič proti 
arinóze a erinóze.

V aprıĺi je čas pustiť sa naplno do 
práce. Ak vás počasie zradı ́a prinesie 
ešte mrazıḱy, nevešajte hlavu a trpez-
livo počkajte. Pranostika totiž hovorı ́
– Sneh aprıĺový pole hnojı.́ Aprıĺ je 
vhodný pre výsev zeleniny. Doma na 
predpestovanie môžete vysiať para-

Spoločenská rubrika
Príchod	 každého	 nového	 človiečika	 na	 svet	 je	 dôležitou	 udalosťou.															
V	marci	 sa	 narodili Dávid Jurčo a Artur Verčimák. Rodičom želáme v ich 
peknom a zodpovednom poslanı ́v prvom rade veľa lásky, radosti a trpezlivosti. 

V	živote	človeka	sú	však	aj	smutné	chvíle.	Navždy	nás	opustili 9.02.2020 

Aktuality o ochrane rastlín v apríli 



Magdaléna Kurečajová (1955), 2.03.2020 Anna Juhasiková (1933) a 
23.03.2020 Anna S�ofranková (1954). Ich rodinám a blıźkym vyslovujeme 
úprimnú sústrasť. 

V	mesiaci	apríl	oslávia	svoje	životné	jubielá	títo	naši	občania:	90	rokov 
Margita Kažimıŕová, 85	rokov Jozef Ivanisko, 80	rokov Miloš C�ordáš, Ján S� ima 
a Ján Tkáč. 75	rokov	Anna Bališčáková a Andrej Goč. 70	rokov Květa Dzurková, 
Helena Ľunıḱová a Rudolf Schrenk. 65	rokov František Bendıḱ, Mária Dudiňá-
ková, Irena Dvorská, Mária Hlavinková, Milan Mašlej, Ľudmila S�amková, Anna 
Tkáčová a Ernest Vaľany. 60	rokov Jarmila Daňová, Juraj Fedor, Božena Havıŕo-
vá, Marta Chovancová, Vincent Kamidra, Ľubomıŕ Kočıḱ, Ľudmila Križanská, 
Anna Kurejová a František S� tofko. 55	rokov Ing. Mária Digoňová, Jozef Karašin-
ský, Jaroslav Pastirčák, Darina Pavlıḱová, Anna S� inaľová. 50	 rokov Marián 
Cviklıḱ, Branislav Harčarıḱ, Ing. Monika Hlavinková, Daniela Horvátová, MUDr. 
Petra S�kurlová a Mgr. Gabriela Vincejová.  Jubilantom želáme pevné zdravie a 
aby vám nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne čo vás v živote obklopuje.   

(red.)	
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Dobrý	deň.	Vitajte	na	linke	mentálnej	pomoci.

Z Ak trpıt́e nerozhodnosťou a závislosťou od iných, poproste niekoho, aby stlačil 2.

Z Ak trpıt́e syndrómom viacnásobnej osobnosti, stlačte 3, 4 a 5.

Z Ak ste paranoik, už teraz vieme, kto ste a čo chcete. Zostaňte na linke, práve sledu-
jeme a zaznamenávame váš hovor.

Z Ak si myslıt́ e, že ste mimozemšťan, stlačte 7 a váš hovor bude teleportovaný do 
materskej lode.

Z Ak ste schizofrenik, pozorne načúvajte vnútornému hlasu. Ten vám napovie, čo 
máte stlačiť.

Z Ak trpıt́e maniodepresiou, nezáležı ́na tom, čo stlačıt́e, aj tak vám nikto neodpovie.

Z Ak ste dyslektik, stlačte 9696969696969696.

Z Ak máte amnéziu, stlačte 8 a uveďte svoje meno, adresu, telefónne čıślo, dátum 
narodenia, rodné čıślo a meno vašej matky za slobodna.

Z Ak trpıt́e dvojcestnou nervovou poruchou, po zvukovom signále, prosıḿ, nechajte 
odkaz. Prıṕadne aj pred signálom. Alebo po signáli. Prosıḿ, čakajte na zvukový 
signál.

Z Ak trpıt́e krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.

Z Ak trpıt́e krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.

Z Ak trpıt́e krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.

Z Ak máte nıźke sebavedomie, všetci operátori sú zaneprázdnenı ́a vôbec nemajú 
čas sa s vami baviť.

Z Ak ste blondıńka, nič nestláčajte, mohli by ste to pokaziť.

SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO

J Navrhol som žene, aby sme si na chvıľ́u 
zložili rúška. Až vtedy som zistil, že už týždeň 
bývam so susedou.

J Pobyt v karanténe mi dal možnosť viac 
spoznať svoje deti. Naprıḱlad som zistil, že syn 
je šiestak. 

J Stolová hra pre jednu osobu? Z� ehlenie.

J Pracovný pohovor: V životopise máte medze-
ru. C�o ste robili v roku 2020? Umýval som si ruky.

J A teraz minúta ticha pre všetkých mužov, 
ktorı́ sľubovali manželkám, že to urobia, keď 
budú mať čas.




