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Milí	čitatelia!		
Dúfam, že si užıv́ate júlové dni plné Dúfam, že si užıv́ate júlové dni plné 
slnka, tridsiatok, teplých večerov a slnka, tridsiatok, teplých večerov a 
nocı.́ Možno je to aj inak, pretože poča-nocı.́ Možno je to aj inak, pretože poča-
sie sa menı ́a aj keď máme možnosť sie sa menı ́a aj keď máme možnosť 
sledovať jeho vývin dopredu, nie vždy sledovať jeho vývin dopredu, nie vždy 
to vychádza. Momentálne čı́tam to vychádza. Momentálne čı́tam 
knihu autorky Heather Dune Maca-knihu autorky Heather Dune Maca-
dam s názvom 999 Neobyčajné ženy z dam s názvom 999 Neobyčajné ženy z 
prvého židovského transportu zo prvého židovského transportu zo 
Slovenska do Osvienčimu. Autorka Slovenska do Osvienčimu. Autorka 
p o d ro b n e  s p ra c ova l a  p r ı́ b e hy p o d ro b n e  s p ra c ova l a  p r ı́ b e hy 
mladých slobodných dievčat vo veku mladých slobodných dievčat vo veku 
od 16 do 36 rokov, ktoré boli pod od 16 do 36 rokov, ktoré boli pod 
zámienkou práce v Nemecku zhro-zámienkou práce v Nemecku zhro-
maždené v Poprade a následne odvle-maždené v Poprade a následne odvle-
čené do Poľska. C� ıt́anie je veľmi zaujı-́čené do Poľska. C� ıt́anie je veľmi zaujı-́
mavé, pretože ide o životy dievčat z mavé, pretože ide o životy dievčat z 
nášho okolia – Stropkov, Humenné, nášho okolia – Stropkov, Humenné, 
Bardejov, Prešov i okolité dediny. Bardejov, Prešov i okolité dediny. 

V jednej kapitole sa nachádza úryvok V jednej kapitole sa nachádza úryvok 
listu, ktorý dostalo dievča menom listu, ktorý dostalo dievča menom 
Magda od svojej kamarátky Sáry z Magda od svojej kamarátky Sáry z 
Palestıńy: „Z� ivot je nádherný a svet Palestıńy: „Z� ivot je nádherný a svet 

Dúfam, že si užıv́ate júlové dni plné 
slnka, tridsiatok, teplých večerov a 
nocı.́ Možno je to aj inak, pretože poča-
sie sa menı ́a aj keď máme možnosť 
sledovať jeho vývin dopredu, nie vždy 
to vychádza. Momentálne čı́tam 
knihu autorky Heather Dune Maca-
dam s názvom 999 Neobyčajné ženy z 
prvého židovského transportu zo 
Slovenska do Osvienčimu. Autorka 
p o d ro b n e  s p ra c ova l a  p r ı́ b e hy 
mladých slobodných dievčat vo veku 
od 16 do 36 rokov, ktoré boli pod 
zámienkou práce v Nemecku zhro-
maždené v Poprade a následne odvle-
čené do Poľska. C� ıt́anie je veľmi zaujı-́
mavé, pretože ide o životy dievčat z 
nášho okolia – Stropkov, Humenné, 
Bardejov, Prešov i okolité dediny. 

V jednej kapitole sa nachádza úryvok 
listu, ktorý dostalo dievča menom 
Magda od svojej kamarátky Sáry z 
Palestıńy: „Z� ivot je nádherný a svet 

úžasný. Tichý v šťastı,́ ktorým vyvo-úžasný. Tichý v šťastı,́ ktorým vyvo-
láva veľkú radosť a veľmi obohacuje. láva veľkú radosť a veľmi obohacuje. 
Po niekoľkodňovom daždi sa obloha Po niekoľkodňovom daždi sa obloha 
znova usmieva, modrá a hlboká sa znova usmieva, modrá a hlboká sa 
klenie nad sivými domami. Odrazu klenie nad sivými domami. Odrazu 
vyrástla zelenina, navôkol sú kvety vyrástla zelenina, navôkol sú kvety 
všetkých farieb a medzi skalami vyku-všetkých farieb a medzi skalami vyku-
kujú paprade. Všetko je svieže, kujú paprade. Všetko je svieže, 
prijemné a aj ja mám radosť a som prijemné a aj ja mám radosť a som 
šťastná, že žijem!“  Pıśal sa rok 1942. šťastná, že žijem!“  Pıśal sa rok 1942. 
Aj keď je to viac ako 75 rokov a  slová v Aj keď je to viac ako 75 rokov a  slová v 
liste mali formu povzbudenia, nádeje liste mali formu povzbudenia, nádeje 
v čase vojny, mám dojem, že aj tieto v čase vojny, mám dojem, že aj tieto 
dni by sme mohli presne takto opıśať. dni by sme mohli presne takto opıśať. 
Začıńajúci sa júl ešte len ukázal prvé Začıńajúci sa júl ešte len ukázal prvé 
svieže stopy leta. Nech nám dlho vydr-svieže stopy leta. Nech nám dlho vydr-
žia aj v auguste, aby sme načerpali čo žia aj v auguste, aby sme načerpali čo 
najviac energie do jesenných mesia-najviac energie do jesenných mesia-
cov, ktoré majú svoju melancholickú a cov, ktoré majú svoju melancholickú a 
sychravú jedinečnosť... sychravú jedinečnosť... 

Horúce,	no	pritom	svieže	leto	vám	Horúce,	no	pritom	svieže	leto	vám	
praje			praje			

Michaela	Marcinová Michaela	Marcinová 
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8. júna 2020 o 15.00 hod. sa v 8. júna 2020 o 15.00 hod. sa v 
zasadačke MsU�  zišiel plný zasadačke MsU�  zišiel plný 
počet poslancov. C�akalo ich 18 počet poslancov. C�akalo ich 18 
bodov programu tohto zasad-bodov programu tohto zasad-
nutia. nutia. 

V bode 4 poslanci hlasovali o V bode 4 poslanci hlasovali o 
návrhu schválenia vecného návrhu schválenia vecného 
bremena a schválili jednohlasne	zria-bremena a schválili jednohlasne	zria-
d e n i e 	 ve c n é h o 	 b r emen a 	 v	d e n i e 	 ve c n é h o 	 b r emen a 	 v	
súvislosti	 s	 realizovaním	 stavby	súvislosti	 s	 realizovaním	 stavby	
elektroenergetického	 zariadenia	elektroenergetického	 zariadenia	
Giraltovce	 –	 úprava	NN	 siete	 –	 ul.	Giraltovce	 –	 úprava	NN	 siete	 –	 ul.	
Hviezdoslavova	 na parcel ách Hviezdoslavova	 na parcel ách 
registra C KN č.765/1, č. 769/1, č. registra C KN č.765/1, č. 769/1, č. 
793, č. 818/1 a č. 1 557, zapıś aných v 793, č. 818/1 a č. 1 557, zapıś aných v 
LV č. 821 v k. ú. Giraltovce, v rozsahu LV č. 821 v k. ú. Giraltovce, v rozsahu 
Geometrického plánu č. 183/16 vyho-Geometrického plánu č. 183/16 vyho-
toviteľa Progres CAD Engineering, s. r. toviteľa Progres CAD Engineering, s. r. 
o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, zo o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, zo 
dňa 17. 10. 2016, overeného Okres-dňa 17. 10. 2016, overeného Okres-
ným úradom Svidnı́k, katastrálnym ným úradom Svidnı́k, katastrálnym 
odborom, pod. č. G1-273/16 dňa 25. odborom, pod. č. G1-273/16 dňa 25. 
10. 2016, v prospech Východosloven-10. 2016, v prospech Východosloven-
skej distribučnej, a. s., so sıd́lom v Koši-skej distribučnej, a. s., so sıd́lom v Koši-
ciach.  ciach.  

Vedúca finančného oddelenia Ing. Vedúca finančného oddelenia Ing. 
Iveta Kurčová predložila poslancom Iveta Kurčová predložila poslancom 
návrh na schválenie Dodatku	č.	1	k	návrh na schválenie Dodatku	č.	1	k	
VZN	č.	13/2019	o	určení	výšky	dotá-VZN	č.	13/2019	o	určení	výšky	dotá-
cie	na	mzdy	a	prevádzku	škôl	a	škol-cie	na	mzdy	a	prevádzku	škôl	a	škol-
ských	 zariadení	 so	 sídlom	 na	ských	 zariadení	 so	 sídlom	 na	

8. júna 2020 o 15.00 hod. sa v 
zasadačke MsU�  zišiel plný 
počet poslancov. C�akalo ich 18 
bodov programu tohto zasad-
nutia. 
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návrhu schválenia vecného 
bremena a schválili jednohlasne	zria-
d e n i e 	 ve c n é h o 	 b r emen a 	 v	
súvislosti	 s	 realizovaním	 stavby	
elektroenergetického	 zariadenia	
Giraltovce	 –	 úprava	NN	 siete	 –	 ul.	
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registra C KN č.765/1, č. 769/1, č. 
793, č. 818/1 a č. 1 557, zapıś aných v 
LV č. 821 v k. ú. Giraltovce, v rozsahu 
Geometrického plánu č. 183/16 vyho-
toviteľa Progres CAD Engineering, s. r. 
o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, zo 
dňa 17. 10. 2016, overeného Okres-
ným úradom Svidnı́k, katastrálnym 
odborom, pod. č. G1-273/16 dňa 25. 
10. 2016, v prospech Východosloven-
skej distribučnej, a. s., so sıd́lom v Koši-
ciach.  

Vedúca finančného oddelenia Ing. 
Iveta Kurčová predložila poslancom 
návrh na schválenie Dodatku	č.	1	k	
VZN	č.	13/2019	o	určení	výšky	dotá-
cie	na	mzdy	a	prevádzku	škôl	a	škol-
ských	 zariadení	 so	 sídlom	 na	

území	mesta	Giraltovce	pre	území	mesta	Giraltovce	pre	
rok	 2020.	 Z dôvodu mimo-rok	 2020.	 Z dôvodu mimo-
riadnej situácie v súvislosti s riadnej situácie v súvislosti s 
ohrozenıḿ verejného zdravia ohrozenıḿ verejného zdravia 
II. stupňa ochorenıḿ COVID-II. stupňa ochorenıḿ COVID-
19 boli upravené aj podielové 19 boli upravené aj podielové 
d a n e  p re  m e s t á  a  o b c e . d a n e  p re  m e s t á  a  o b c e . 

Konkrétne sa mestu po úprave znıź ̌ ili Konkrétne sa mestu po úprave znıź ̌ ili 
rozpočtované finančné prostriedky  o rozpočtované finančné prostriedky  o 
137 900 eur. Z tohto dôvodu musı ́137 900 eur. Z tohto dôvodu musı ́
mesto pristúpiť k úprave výdavko-mesto pristúpiť k úprave výdavko-
vých položiek rozpočtu uhrádzaných vých položiek rozpočtu uhrádzaných 
z podielových danı.́ Výška dotácie je v z podielových danı.́ Výška dotácie je v 
návrhu upravená rovnakým percen-návrhu upravená rovnakým percen-
tom pre každú školu. U� prava výšky tom pre každú školu. U� prava výšky 
dotácie je určená od júna 2020. Vláda dotácie je určená od júna 2020. Vláda 
prisľúbila zabezpečiť finančné prisľúbila zabezpečiť finančné 
prostriedky vo výške 90 mil. eur na prostriedky vo výške 90 mil. eur na 
podporu stabilizácie siete mater-podporu stabilizácie siete mater-
ských škôl, udržania pracovných ských škôl, udržania pracovných 
miest pre materské školy a kvalifiko-miest pre materské školy a kvalifiko-
vanej sily v materských školách peda-vanej sily v materských školách peda-
gogických i nepedagogických zamest-gogických i nepedagogických zamest-
nancov s odporúčanı́m, aby tieto nancov s odporúčanı́m, aby tieto 
prostriedky zriaďovatelia použili aj prostriedky zriaďovatelia použili aj 
na podporu ostatných školských na podporu ostatných školských 
zariadenı ́vo svojej pôsobnosti, ako sú zariadenı ́vo svojej pôsobnosti, ako sú 
S�KD, ZUS�  či S� J. Zatiaľ však je to len S�KD, ZUS�  či S� J. Zatiaľ však je to len 
prı́sľub a konkrétne informácie prı́sľub a konkrétne informácie 
chýbajú. Mesto urobilo finančné chýbajú. Mesto urobilo finančné 
opatrenia vo všetkých položkách opatrenia vo všetkých položkách 
rozpočtu. Ak dôjde k úprave podielo-rozpočtu. Ak dôjde k úprave podielo-

území	mesta	Giraltovce	pre	
rok	 2020.	 Z dôvodu mimo-
riadnej situácie v súvislosti s 
ohrozenıḿ verejného zdravia 
II. stupňa ochorenıḿ COVID-
19 boli upravené aj podielové 
d a n e  p re  m e s t á  a  o b c e . 

Konkrétne sa mestu po úprave znıź ̌ ili 
rozpočtované finančné prostriedky  o 
137 900 eur. Z tohto dôvodu musı ́
mesto pristúpiť k úprave výdavko-
vých položiek rozpočtu uhrádzaných 
z podielových danı.́ Výška dotácie je v 
návrhu upravená rovnakým percen-
tom pre každú školu. U� prava výšky 
dotácie je určená od júna 2020. Vláda 
prisľúbila zabezpečiť finančné 
prostriedky vo výške 90 mil. eur na 
podporu stabilizácie siete mater-
ských škôl, udržania pracovných 
miest pre materské školy a kvalifiko-
vanej sily v materských školách peda-
gogických i nepedagogických zamest-
nancov s odporúčanı́m, aby tieto 
prostriedky zriaďovatelia použili aj 
na podporu ostatných školských 
zariadenı ́vo svojej pôsobnosti, ako sú 
S�KD, ZUS�  či S� J. Zatiaľ však je to len 
prı́sľub a konkrétne informácie 
chýbajú. Mesto urobilo finančné 
opatrenia vo všetkých položkách 
rozpočtu. Ak dôjde k úprave podielo-

11.  zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach

Zmeny	na	postoch,	dopad	covidu-19	na	podielové	dane,	Zmeny	na	postoch,	dopad	covidu-19	na	podielové	dane,	
viac	detských	zostáv	na	ihriskách,	líška	v	meste...viac	detských	zostáv	na	ihriskách,	líška	v	meste...

Zmeny	na	postoch,	dopad	covidu-19	na	podielové	dane,	
viac	detských	zostáv	na	ihriskách,	líška	v	meste...
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vých danı́ na pôvodnú výšku, je vých danı́ na pôvodnú výšku, je 
možné upraviť aj výšku dotáciı́ na možné upraviť aj výšku dotáciı́ na 
pôvodnú. Poslanec Varga upozornil, pôvodnú. Poslanec Varga upozornil, 
že ZUS�  ostala rezerva 12 000 eur, že ZUS�  ostala rezerva 12 000 eur, 
ktorú by mala použiť na rekonštruk-ktorú by mala použiť na rekonštruk-
ciu v súlade s plánom prezentovaným ciu v súlade s plánom prezentovaným 
riaditeľom školy. Finančná komisia sa riaditeľom školy. Finančná komisia sa 
venovala tejto problematike, ale v venovala tejto problematike, ale v 
súčasnosti sú riešené dôležitejšie súčasnosti sú riešené dôležitejšie 

vých danı́ na pôvodnú výšku, je 
možné upraviť aj výšku dotáciı́ na 
pôvodnú. Poslanec Varga upozornil, 
že ZUS�  ostala rezerva 12 000 eur, 
ktorú by mala použiť na rekonštruk-
ciu v súlade s plánom prezentovaným 
riaditeľom školy. Finančná komisia sa 
venovala tejto problematike, ale v 
súčasnosti sú riešené dôležitejšie 

veci, ako napr. nutná rekonštrukcia S� J veci, ako napr. nutná rekonštrukcia S� J 
pri ZS� . Riaditeľ ZUS�  požiadal o slovo a pri ZS� . Riaditeľ ZUS�  požiadal o slovo a 
informoval poslancov o čerpanı ́informoval poslancov o čerpanı ́
rozpočtu školy za minulý rok, napriek rozpočtu školy za minulý rok, napriek 
opatreniam vykonaným už v marci opatreniam vykonaným už v marci 
mu bude chýbať 16 000 eur na pokry-mu bude chýbať 16 000 eur na pokry-
tie základných  položiek na bežný tie základných  položiek na bežný 
chod školy. Všetci poslanci hlasovali chod školy. Všetci poslanci hlasovali 
za Dodatok č. 1 k VZN č.13/2019. za Dodatok č. 1 k VZN č.13/2019. 

veci, ako napr. nutná rekonštrukcia S� J 
pri ZS� . Riaditeľ ZUS�  požiadal o slovo a 
informoval poslancov o čerpanı ́
rozpočtu školy za minulý rok, napriek 
opatreniam vykonaným už v marci 
mu bude chýbať 16 000 eur na pokry-
tie základných  položiek na bežný 
chod školy. Všetci poslanci hlasovali 
za Dodatok č. 1 k VZN č.13/2019. 

Výročné	 správy	 za	 rok	 2019	 na Výročné	 správy	 za	 rok	 2019	 na 
tomto zastupiteľstve predkladali Ing. tomto zastupiteľstve predkladali Ing. 
Stanislav Bučko, konateľ spoločnosti	Stanislav Bučko, konateľ spoločnosti	
GIRATHERM,	s.	r.	o.	  a PhDr. Matúš GIRATHERM,	s.	r.	o.	  a PhDr. Matúš 
S� tofko, konateľ spoločnosti Mestský	S� tofko, konateľ spoločnosti Mestský	
podnik	 služieb	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.	podnik	 služieb	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.	
Poslanci vzali tieto správy na vedo-Poslanci vzali tieto správy na vedo-
mie. mie. 

Skutočne fakturovaná variabilná Skutočne fakturovaná variabilná 
zložka ceny tepla bola vo výške zložka ceny tepla bola vo výške 
0,0426 EUR/kWh, v obdobı́ 02 – 0,0426 EUR/kWh, v obdobı́ 02 – 
12/2019 vo výške 0,0490 EUR/kWh. 12/2019 vo výške 0,0490 EUR/kWh. 
Tržby za výkon správy v roku 2019 Tržby za výkon správy v roku 2019 
boli vo výške 22 647 eur. Stav boli vo výške 22 647 eur. Stav 
nedoplatkov k 31. 12. 2019 bol vo nedoplatkov k 31. 12. 2019 bol vo 
výške 17 962,92 eura. Oproti roku výške 17 962,92 eura. Oproti roku 

Výročné	 správy	 za	 rok	 2019	 na 
tomto zastupiteľstve predkladali Ing. 
Stanislav Bučko, konateľ spoločnosti	
GIRATHERM,	s.	r.	o.	  a PhDr. Matúš 
S� tofko, konateľ spoločnosti Mestský	
podnik	 služieb	 Giraltovce,	 s.	 r.	 o.	
Poslanci vzali tieto správy na vedo-
mie. 

Skutočne fakturovaná variabilná 
zložka ceny tepla bola vo výške 
0,0426 EUR/kWh, v obdobı́ 02 – 
12/2019 vo výške 0,0490 EUR/kWh. 
Tržby za výkon správy v roku 2019 
boli vo výške 22 647 eur. Stav 
nedoplatkov k 31. 12. 2019 bol vo 
výške 17 962,92 eura. Oproti roku 

2018 ide o znı́ženie nedoplatkov. 2018 ide o znı́ženie nedoplatkov. 
Prispeli k tomu dobrovoľná dražba Prispeli k tomu dobrovoľná dražba 
bytu najväčšieho dlžnıḱa v bytovom bytu najväčšieho dlžnıḱa v bytovom 
dome T a predaj bytu v bytovom dome dome T a predaj bytu v bytovom dome 
H, v ktorom býval dlhodobý neplatič.  H, v ktorom býval dlhodobý neplatič.  

Väčšia diskusia vznikla po predloženı ́Väčšia diskusia vznikla po predloženı ́
správy PhDr. Matúšom S� tofkom. správy PhDr. Matúšom S� tofkom. 
Medzi hlavné činnosti Mestského Medzi hlavné činnosti Mestského 
podniku služieb patria aj zber a vývoz podniku služieb patria aj zber a vývoz 
TKO. K 31. 5. 2019 vypovedalo zmluvy TKO. K 31. 5. 2019 vypovedalo zmluvy 
o zbere a vývoze TKO 12 obci, k 31. 12. o zbere a vývoze TKO 12 obci, k 31. 12. 
2019 aj mesto Giraltovce a ďalšie dve 2019 aj mesto Giraltovce a ďalšie dve 
obce, čo znamená razantnú stratu obce, čo znamená razantnú stratu 
prı́jmov spoločnosti. PhDr. Matúš prı́jmov spoločnosti. PhDr. Matúš 
S� tofko vo výročnej správe pozname-S� tofko vo výročnej správe pozname-
nal,  že na samotné udržanie a nal,  že na samotné udržanie a 
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o zbere a vývoze TKO 12 obci, k 31. 12. 
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obce, čo znamená razantnú stratu 
prı́jmov spoločnosti. PhDr. Matúš 
S� tofko vo výročnej správe pozname-
nal,  že na samotné udržanie a 
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Samozrejme, podnik chce pripraviť Samozrejme, podnik chce pripraviť 
tak, aby jeho nasledovnıḱ mohol štar-tak, aby jeho nasledovnıḱ mohol štar-
tovať s čistým štıt́om.tovať s čistým štıt́om.

Poslanec Varga upozornil ešte na Poslanec Varga upozornil ešte na 
určité nezrovnalosti v podniku, ktoré určité nezrovnalosti v podniku, ktoré 
mu konateľ vysvetlil. Diskusia o mest-mu konateľ vysvetlil. Diskusia o mest-
skom podniku služieb hľadala rieše-skom podniku služieb hľadala rieše-
nia aj ďalšıćh problémov, ako je napr. nia aj ďalšıćh problémov, ako je napr. 
celková nespokojnosť občanov so celková nespokojnosť občanov so 
službami podniku, ale aj nedisciplino-službami podniku, ale aj nedisciplino-
vanosť občanov pri zvážanı ́ odpadu vanosť občanov pri zvážanı ́ odpadu 
do zberného dvora či slabá konkuren-do zberného dvora či slabá konkuren-
cieschopnosť takéhoto podniku voči cieschopnosť takéhoto podniku voči 
veľkým firmám a ich cenám. veľkým firmám a ich cenám. 

K zmene dôjde aj na poste hlavného K zmene dôjde aj na poste hlavného 
kontrolóra mesta. 3. aprıĺa 2020 bolo kontrolóra mesta. 3. aprıĺa 2020 bolo 
doručené oznámenie	 Mgr.	 Jozefa	doručené oznámenie	 Mgr.	 Jozefa	
Kozáka	 o	 vzdaní	 sa	 funkcie	 hlav-Kozáka	 o	 vzdaní	 sa	 funkcie	 hlav-
ného	kontrolóra	mesta	Giraltovce	ného	kontrolóra	mesta	Giraltovce	
ku	dňu	1.	9.	2020. Z tohto dôvodu je ku	dňu	1.	9.	2020. Z tohto dôvodu je 
potrebné vyhlásiť voľbu hlavného potrebné vyhlásiť voľbu hlavného 
kontrolóra. Poslanci hlasovali o	kontrolóra. Poslanci hlasovali o	
vyhlásení	voľby	hlavného	kontro-vyhlásení	voľby	hlavného	kontro-
lóra	 mesta, ktorá sa uskutočnı́ na lóra	 mesta, ktorá sa uskutočnı́ na 
zasadnutı́ MsZ dňa 10.	 8.	 2020, o zasadnutı́ MsZ dňa 10.	 8.	 2020, o 
určenı ́ jeho pracovného úväzku a to určenı ́ jeho pracovného úväzku a to 
na 0,4 úväzku. D� alej hlasovali o určenı ́na 0,4 úväzku. D� alej hlasovali o určenı ́
pracovného pomeru na obdobie 6 pracovného pomeru na obdobie 6 
rokov a taktiež o ustanovenı ́ náleži-rokov a taktiež o ustanovenı ́ náleži-
tostı ́prihlášky kandidátov na funkciu tostı ́prihlášky kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra mesta. Všetky hlavného kontrolóra mesta. Všetky 
potrebné náležitosti, ktoré poslanci potrebné náležitosti, ktoré poslanci 
schválili, si môžete vyhľadať na schválili, si môžete vyhľadať na 
stránke mesta. Termín	 ukončenia	stránke mesta. Termín	 ukončenia	
doručenia	prihlášok	je	24.	7.	2020	doručenia	prihlášok	je	24.	7.	2020	
do	 15.00	 hod.  Uchádzač zašle do	 15.00	 hod.  Uchádzač zašle 
pıśomnú prihlášku spolu s požadova-pıśomnú prihlášku spolu s požadova-
nými dokladmi do stanoveného nými dokladmi do stanoveného 
termıńu poštou na adresu: Mestský termıńu poštou na adresu: Mestský 

Samozrejme, podnik chce pripraviť 
tak, aby jeho nasledovnıḱ mohol štar-
tovať s čistým štıt́om.
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K zmene dôjde aj na poste hlavného 
kontrolóra mesta. 3. aprıĺa 2020 bolo 
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Kozáka	 o	 vzdaní	 sa	 funkcie	 hlav-
ného	kontrolóra	mesta	Giraltovce	
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potrebné vyhlásiť voľbu hlavného 
kontrolóra. Poslanci hlasovali o	
vyhlásení	voľby	hlavného	kontro-
lóra	 mesta, ktorá sa uskutočnı́ na 
zasadnutı́ MsZ dňa 10.	 8.	 2020, o 
určenı ́ jeho pracovného úväzku a to 
na 0,4 úväzku. D� alej hlasovali o určenı ́
pracovného pomeru na obdobie 6 
rokov a taktiež o ustanovenı ́ náleži-
tostı ́prihlášky kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra mesta. Všetky 
potrebné náležitosti, ktoré poslanci 
schválili, si môžete vyhľadať na 
stránke mesta. Termín	 ukončenia	
doručenia	prihlášok	je	24.	7.	2020	
do	 15.00	 hod.  Uchádzač zašle 
pıśomnú prihlášku spolu s požadova-
nými dokladmi do stanoveného 
termıńu poštou na adresu: Mestský 

normálne fungovanie podniku je normálne fungovanie podniku je 
potrebná pravidelná mesačná objed-potrebná pravidelná mesačná objed-
návka od mesta v hodnote 10 000 až návka od mesta v hodnote 10 000 až 
12 000 eur. Primátor mesta Mgr. Ján 12 000 eur. Primátor mesta Mgr. Ján 
Rubis, uviedol že, že je na zváženie, či Rubis, uviedol že, že je na zváženie, či 
vôbec má význam mať mestský vôbec má význam mať mestský 
podnik. „Je potrebné a chceli by sme podnik. „Je potrebné a chceli by sme 
zrealizovať transformáciu podniku zrealizovať transformáciu podniku 
na sociálny podnik. No po zmene na sociálny podnik. No po zmene 
zákona už nie je možná, história zákona už nie je možná, história 
podniku nesmie byť dlhšia ako 6 podniku nesmie byť dlhšia ako 6 
rokov, ale zakladá sa nový podnik, rokov, ale zakladá sa nový podnik, 
ktorý by mal zabezpečovať hlavne ktorý by mal zabezpečovať hlavne 
pohrebné a cintorıńske služby, akti-pohrebné a cintorıńske služby, akti-
vačnú činnosť, zimnú údržbu, kosenie vačnú činnosť, zimnú údržbu, kosenie 
a čistenie mesta a biologický rozloži-a čistenie mesta a biologický rozloži-
teľný odpad. Je potrebné dotiahnuť teľný odpad. Je potrebné dotiahnuť 
veľa vecı ́a taktiež výberové konanie veľa vecı ́a taktiež výberové konanie 
na konateľa spoločnosti,“ uviedol na konateľa spoločnosti,“ uviedol 
primátor mesta. primátor mesta. 

Konateľ spoločnosti Mestský podnik Konateľ spoločnosti Mestský podnik 
služieb Giraltovce, s. r. o., PhDr. S� tofko služieb Giraltovce, s. r. o., PhDr. S� tofko 
prijal zodpovednosť za súčasný stav prijal zodpovednosť za súčasný stav 
podniku a podal rezignáciu k 30. 6. podniku a podal rezignáciu k 30. 6. 
2020. Uviedol v nej aj zdravotné a 2020. Uviedol v nej aj zdravotné a 
osobné dôvody svojho rozhodnutia. osobné dôvody svojho rozhodnutia. 
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zrealizovať transformáciu podniku 
na sociálny podnik. No po zmene 
zákona už nie je možná, história 
podniku nesmie byť dlhšia ako 6 
rokov, ale zakladá sa nový podnik, 
ktorý by mal zabezpečovať hlavne 
pohrebné a cintorıńske služby, akti-
vačnú činnosť, zimnú údržbu, kosenie 
a čistenie mesta a biologický rozloži-
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pravidlá umiestňovania a povoľova-pravidlá umiestňovania a povoľova-
nia budov a stavieb v ňom so zreteľom nia budov a stavieb v ňom so zreteľom 
na pietny charakter pohrebiska a usta-na pietny charakter pohrebiska a usta-
noviť činnosti, ktoré nie je možné v noviť činnosti, ktoré nie je možné v 
ochrannom pásme vykonávať počas ochrannom pásme vykonávať počas 
pohrebu. Mesto Giraltovce pre obe pohrebu. Mesto Giraltovce pre obe 
pohrebiská na Kukučıńovej ul. (tzv. pohrebiská na Kukučıńovej ul. (tzv. 
starý cintorıń) a na Tehelnej ul. (tzv. starý cintorıń) a na Tehelnej ul. (tzv. 
n o v ý  c i n t o r ı́ n )  n av r h l o  š ı́ r k u n o v ý  c i n t o r ı́ n )  n av r h l o  š ı́ r k u 
ochranné pásma pohrebiska 50 m.ochranné pásma pohrebiska 50 m.

Predložené boli ešte tri návrhy. Návrh	Predložené boli ešte tri návrhy. Návrh	
dodatku	 č. 	 1	 k	 Rokovaciemu	dodatku	 č. 	 1	 k	 Rokovaciemu	
poriadku	 Mestského	 zastupiteľ-poriadku	 Mestského	 zastupiteľ-
stva	v	Giraltovciach,	ktorý vzhľadom stva	v	Giraltovciach,	ktorý vzhľadom 
na vyhlásenie mimoriadnej situácie v na vyhlásenie mimoriadnej situácie v 
súvislosti so šı́renı́m ochorenia súvislosti so šı́renı́m ochorenia 
COVID-19 umožňuje poslancom COVID-19 umožňuje poslancom 
hlasovať per rollam (tzn. hlasovanie, hlasovať per rollam (tzn. hlasovanie, 
resp. vyjadrenie názoru formou	obež-resp. vyjadrenie názoru formou	obež-
níka,	 písomne,	 teda	 nie	 riadnym	níka,	 písomne,	 teda	 nie	 riadnym	
zasadnutím).	Poslanci schválili tento zasadnutím).	Poslanci schválili tento 

pravidlá umiestňovania a povoľova-
nia budov a stavieb v ňom so zreteľom 
na pietny charakter pohrebiska a usta-
noviť činnosti, ktoré nie je možné v 
ochrannom pásme vykonávať počas 
pohrebu. Mesto Giraltovce pre obe 
pohrebiská na Kukučıńovej ul. (tzv. 
starý cintorıń) a na Tehelnej ul. (tzv. 
n o v ý  c i n t o r ı́ n )  n av r h l o  š ı́ r k u 
ochranné pásma pohrebiska 50 m.

Predložené boli ešte tri návrhy. Návrh	
dodatku	 č. 	 1	 k	 Rokovaciemu	
poriadku	 Mestského	 zastupiteľ-
stva	v	Giraltovciach,	ktorý vzhľadom 
na vyhlásenie mimoriadnej situácie v 
súvislosti so šı́renı́m ochorenia 
COVID-19 umožňuje poslancom 
hlasovať per rollam (tzn. hlasovanie, 
resp. vyjadrenie názoru formou	obež-
níka,	 písomne,	 teda	 nie	 riadnym	
zasadnutím).	Poslanci schválili tento 

úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 
Giraltovce, alebo ju doručı ́osobne do Giraltovce, alebo ju doručı ́osobne do 
podateľne (sekretariát) MsU� . Zale-podateľne (sekretariát) MsU� . Zale-
penú obálku je potrebné označiť: penú obálku je potrebné označiť: 
VOĽBA HLAVNE� HO KONTROLO� RA VOĽBA HLAVNE� HO KONTROLO� RA 
MESTA – NEOTVA� RAT� .  Poslanci MESTA – NEOTVA� RAT� .  Poslanci 
schválili aj postup voľby hlavného schválili aj postup voľby hlavného 
kontrolóra (plné znenie na stránke kontrolóra (plné znenie na stránke 
mesta) a poverenie primátora mesta mesta) a poverenie primátora mesta 
zverejniť vyhlásenie dňa konania zverejniť vyhlásenie dňa konania 
voľby spôsobom v mieste obvyklým – voľby spôsobom v mieste obvyklým – 
zverejnenıḿ na úradnej tabuli mesta, zverejnenıḿ na úradnej tabuli mesta, 
webovom sıd́le, v regionálnej tlači. webovom sıd́le, v regionálnej tlači. 

Poslanci sa uzniesli aj na VZN	 č.	Poslanci sa uzniesli aj na VZN	 č.	
01/2020	 o	 ochrannom	 pásme	01/2020	 o	 ochrannom	 pásme	
pohrebísk	 na	 území	 mesta	 Giral-pohrebísk	 na	 území	 mesta	 Giral-
tovce.	Od 1. 1. 2020 platı,́ že obec má tovce.	Od 1. 1. 2020 platı,́ že obec má 
právo sama ustanoviť pomocou VZN právo sama ustanoviť pomocou VZN 
šıŕku ochranného pásma pohrebiska šıŕku ochranného pásma pohrebiska 
v rozsahu najviac 50 m od hranice v rozsahu najviac 50 m od hranice 
pozemku pohrebiska, taktiež určiť pozemku pohrebiska, taktiež určiť 

úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 
Giraltovce, alebo ju doručı ́osobne do 
podateľne (sekretariát) MsU� . Zale-
penú obálku je potrebné označiť: 
VOĽBA HLAVNE� HO KONTROLO� RA 
MESTA – NEOTVA� RAT� .  Poslanci 
schválili aj postup voľby hlavného 
kontrolóra (plné znenie na stránke 
mesta) a poverenie primátora mesta 
zverejniť vyhlásenie dňa konania 
voľby spôsobom v mieste obvyklým – 
zverejnenıḿ na úradnej tabuli mesta, 
webovom sıd́le, v regionálnej tlači. 

Poslanci sa uzniesli aj na VZN	 č.	
01/2020	 o	 ochrannom	 pásme	
pohrebísk	 na	 území	 mesta	 Giral-
tovce.	Od 1. 1. 2020 platı,́ že obec má 
právo sama ustanoviť pomocou VZN 
šıŕku ochranného pásma pohrebiska 
v rozsahu najviac 50 m od hranice 
pozemku pohrebiska, taktiež určiť 
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lémy jednotlivých častı ́ mesta, napr. lémy jednotlivých častı ́ mesta, napr. 
obrubnıḱy v havarijnom stave, nefun-obrubnıḱy v havarijnom stave, nefun-
gujúce lampy, ihrisko rozryté škodca-gujúce lampy, ihrisko rozryté škodca-
mi, lıš́ku videnú v meste, osvetlenie mi, lıš́ku videnú v meste, osvetlenie 
hrádze a iné. Doplňujúce informácie k hrádze a iné. Doplňujúce informácie k 
detským ihriskám mal aj prednosta detským ihriskám mal aj prednosta 
MsU�  Ing. Pavol Tchurıḱ. V areáli CVC�  MsU�  Ing. Pavol Tchurıḱ. V areáli CVC�  
chce mesto nainštalovať kamerový chce mesto nainštalovať kamerový 
systém, aby sa tak chránil majetok, v systém, aby sa tak chránil majetok, v 
Parku mieru sa k lanovej pyramıd́e Parku mieru sa k lanovej pyramıd́e 
doobjednali kolotoč a vahadlová doobjednali kolotoč a vahadlová 
hojdačka a na Tehelnej ul. bola objed-hojdačka a na Tehelnej ul. bola objed-
naná zostava  drevený domček + naná zostava  drevený domček + 
hojdačka. K 30. 6. 2020 bola ukončená hojdačka. K 30. 6. 2020 bola ukončená 
verejná zbierka, v nasledujúcom MsZ verejná zbierka, v nasledujúcom MsZ 
bude pripravené vyúčtovanie tejto bude pripravené vyúčtovanie tejto 
zbierky a hlavný kontrolór vykoná zbierky a hlavný kontrolór vykoná 
kontrolu. Celé znenie interpelácie kontrolu. Celé znenie interpelácie 
poslancov nájdete na stránke mesta v poslancov nájdete na stránke mesta v 
časti Zápisnica MsZ.časti Zápisnica MsZ.

Spracovala:	Michaela	Marcinová,	Spracovala:	Michaela	Marcinová,	
foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová

lémy jednotlivých častı ́ mesta, napr. 
obrubnıḱy v havarijnom stave, nefun-
gujúce lampy, ihrisko rozryté škodca-
mi, lıš́ku videnú v meste, osvetlenie 
hrádze a iné. Doplňujúce informácie k 
detským ihriskám mal aj prednosta 
MsU�  Ing. Pavol Tchurıḱ. V areáli CVC�  
chce mesto nainštalovať kamerový 
systém, aby sa tak chránil majetok, v 
Parku mieru sa k lanovej pyramıd́e 
doobjednali kolotoč a vahadlová 
hojdačka a na Tehelnej ul. bola objed-
naná zostava  drevený domček + 
hojdačka. K 30. 6. 2020 bola ukončená 
verejná zbierka, v nasledujúcom MsZ 
bude pripravené vyúčtovanie tejto 
zbierky a hlavný kontrolór vykoná 
kontrolu. Celé znenie interpelácie 
poslancov nájdete na stránke mesta v 
časti Zápisnica MsZ.

Spracovala:	Michaela	Marcinová,	
foto:	Mária	Osifová

návrh a taktiež návrh	 na	 úpravu	návrh a taktiež návrh	 na	 úpravu	
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ktorom boli zahrnuté zmeny údajov. ktorom boli zahrnuté zmeny údajov. 
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27.	5.	2020.	27.	5.	2020.	

V bode rôzne predstavil primátor V bode rôzne predstavil primátor 
mesta záujem zapojiť sa do výziev mesta záujem zapojiť sa do výziev 
MAS TOPOĽA, o. z. a to budovanie MAS TOPOĽA, o. z. a to budovanie 
farmárskeho domčeka a budovanie farmárskeho domčeka a budovanie 
cyklotrás. D� alšia aktivita v nasledujú-cyklotrás. D� alšia aktivita v nasledujú-
com obdobı́ je inštalácia výťahu v com obdobı́ je inštalácia výťahu v 
Dome kultúry a oddelenie výstavby Dome kultúry a oddelenie výstavby 
pripravuje zriadenie bezbariérového pripravuje zriadenie bezbariérového 
prıśtupu do Domu kultúry. prıśtupu do Domu kultúry. 
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2020	a	správu	o	svojej	činnosti	do	
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cyklotrás. D� alšia aktivita v nasledujú-
com obdobı́ je inštalácia výťahu v 
Dome kultúry a oddelenie výstavby 
pripravuje zriadenie bezbariérového 
prıśtupu do Domu kultúry. 

Interpelácie poslancov zahŕňali prob-

Stakčína. Čo bezmála predstavuje Stakčína. Čo bezmála predstavuje 
takmer 600 km za akéhokoľvek poča-takmer 600 km za akéhokoľvek poča-
sia. Na jednotlivých stanovištiach ich sia. Na jednotlivých stanovištiach ich 
už čakali starostovia obcí či primátori už čakali starostovia obcí či primátori 
miest, aby ich podporili v tejto úžas-miest, aby ich podporili v tejto úžas-
nej myšlienke a hotovosťou alebo nej myšlienke a hotovosťou alebo 
symbolickým šekom prispeli do symbolickým šekom prispeli do 
zbierky.  zbierky.  

V Giraltovciach sa pelotón zastavil 17. V Giraltovciach sa pelotón zastavil 17. 
júna v doobedňajších hodinách. Na júna v doobedňajších hodinách. Na 
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miest, aby ich podporili v tejto úžas-
nej myšlienke a hotovosťou alebo 
symbolickým šekom prispeli do 
zbierky.  

V Giraltovciach sa pelotón zastavil 17. 
júna v doobedňajších hodinách. Na 

V polovici júna sa – už tradične – V polovici júna sa – už tradične – 
jedenástykrát konala charitatívna jedenástykrát konala charitatívna 
cyklotour, ktorej výťažok je určený na cyklotour, ktorej výťažok je určený na 
podporu detských onkologických podporu detských onkologických 
oddelení konkrétnych nemocníc a na oddelení konkrétnych nemocníc a na 
rekondičné pobyty. Dvadsaťtri cyklis-rekondičné pobyty. Dvadsaťtri cyklis-
tov vyrazilo 16. júna zo Stakčína, aby v tov vyrazilo 16. júna zo Stakčína, aby v 
5 etapách prešli náročnú trasu zo 5 etapách prešli náročnú trasu zo 
Svidníka cez Starú Ľubovňu, Tatran-Svidníka cez Starú Ľubovňu, Tatran-
skú Lomnicu až do Košíc a späť do skú Lomnicu až do Košíc a späť do 

V polovici júna sa – už tradične – 
jedenástykrát konala charitatívna 
cyklotour, ktorej výťažok je určený na 
podporu detských onkologických 
oddelení konkrétnych nemocníc a na 
rekondičné pobyty. Dvadsaťtri cyklis-
tov vyrazilo 16. júna zo Stakčína, aby v 
5 etapách prešli náročnú trasu zo 
Svidníka cez Starú Ľubovňu, Tatran-
skú Lomnicu až do Košíc a späť do 

AJ ŠPORTOVCI NA BAJKOCHAJ ŠPORTOVCI NA BAJKOCH
MAJÚ VEĽKÉ SRDCE!MAJÚ VEĽKÉ SRDCE!

AJ ŠPORTOVCI NA BAJKOCH
MAJÚ VEĽKÉ SRDCE!

Charitatívnej	cyklojazdy	s	názvom	Na	bajku	onkodeťom	2020	Charitatívnej	cyklojazdy	s	názvom	Na	bajku	onkodeťom	2020	
sa	zúčastnilo	aj	mesto	Giraltovcesa	zúčastnilo	aj	mesto	Giraltovce

Charitatívnej	cyklojazdy	s	názvom	Na	bajku	onkodeťom	2020	
sa	zúčastnilo	aj	mesto	Giraltovce
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námestí cyklistov privítali primátor námestí cyklistov privítali primátor 
mesta Ján Rubis a prednosta mest-mesta Ján Rubis a prednosta mest-
ského úradu Pavol Tchurík  spolu so ského úradu Pavol Tchurík  spolu so 
starostami okolitých obcí (Kalnište – starostami okolitých obcí (Kalnište – 
J. Cauner, Kračúnovce – M. Boleš, J. Cauner, Kračúnovce – M. Boleš, 
Soboš – I. Ivančová, Valkovce – J. Soboš – I. Ivančová, Valkovce – J. 
Chrzan, Dukovce – J. Bodnár, Lužany Chrzan, Dukovce – J. Bodnár, Lužany 
pri Topli – M. Čorba), aby odovzdali pri Topli – M. Čorba), aby odovzdali 
finančný dar. Účastníci si oddýchli, pri finančný dar. Účastníci si oddýchli, pri 
občerstvení nabrali sily a za ideál-občerstvení nabrali sily a za ideál-
neho počasia pokračovali po svojej neho počasia pokračovali po svojej 
trase dlhej bezmála 600 km. Nie však trase dlhej bezmála 600 km. Nie však 
sami. Tento úžasný projekt jazdou na sami. Tento úžasný projekt jazdou na 
bicykloch podporili aj žiaci našej bicykloch podporili aj žiaci našej 
Spojenej školy na Dukelskej ulici Spojenej školy na Dukelskej ulici 
26/30 v Giraltovciach  spolu s 26/30 v Giraltovciach  spolu s 
učiteľmi a zahanbiť sa nedali ani učiteľmi a zahanbiť sa nedali ani 
zamestnankyne mestského úradu, zamestnankyne mestského úradu, 
ktoré odprevadili cyklistov až do obce ktoré odprevadili cyklistov až do obce 
Lúčka. Lúčka. 

námestí cyklistov privítali primátor 
mesta Ján Rubis a prednosta mest-
ského úradu Pavol Tchurík  spolu so 
starostami okolitých obcí (Kalnište – 
J. Cauner, Kračúnovce – M. Boleš, 
Soboš – I. Ivančová, Valkovce – J. 
Chrzan, Dukovce – J. Bodnár, Lužany 
pri Topli – M. Čorba), aby odovzdali 
finančný dar. Účastníci si oddýchli, pri 
občerstvení nabrali sily a za ideál-
neho počasia pokračovali po svojej 
trase dlhej bezmála 600 km. Nie však 
sami. Tento úžasný projekt jazdou na 
bicykloch podporili aj žiaci našej 
Spojenej školy na Dukelskej ulici 
26/30 v Giraltovciach  spolu s 
učiteľmi a zahanbiť sa nedali ani 
zamestnankyne mestského úradu, 
ktoré odprevadili cyklistov až do obce 
Lúčka. 

„Bolo to super. Mala som možnosť „Bolo to super. Mala som možnosť 
vyskúšať svoj nový cestný bicykel a vyskúšať svoj nový cestný bicykel a 
hneď s takýmito cyklistami vo veľkej hneď s takýmito cyklistami vo veľkej 
kolóne. Páčilo sa mi, že sme išli po kolóne. Páčilo sa mi, že sme išli po 
hlavnej ceste a sprevádzali nás poli-hlavnej ceste a sprevádzali nás poli-
cajné autá a motorky,“ opísala nám cajné autá a motorky,“ opísala nám 
svoje zážitky Zarah Chanas, žiačka 6. svoje zážitky Zarah Chanas, žiačka 6. 
A triedy. A triedy. 

Jedným takýmto  členom policajného Jedným takýmto  členom policajného 
sprievodu bol aj Martin Mušinský. Je sprievodu bol aj Martin Mušinský. Je 
zároveň aj prezidentom spoločnosti zároveň aj prezidentom spoločnosti 
detskej onkológie v Košiciach a  už detskej onkológie v Košiciach a  už 
roky pomáha deťom zasiahnutým roky pomáha deťom zasiahnutým 
touto krutou chorobou. „Počas tohto touto krutou chorobou. „Počas tohto 
projektu sa vyzbieralo viac ako 8 000 projektu sa vyzbieralo viac ako 8 000 
eur. Začo sme nesmierne vďační. eur. Začo sme nesmierne vďační. 
Verejnosť však môže naďalej prispie-Verejnosť však môže naďalej prispie-
vať na pomoc detskej onkológii vlože-vať na pomoc detskej onkológii vlože-
ním dobrovoľného peňažného daru ním dobrovoľného peňažného daru 
na účet SK44 0200 0000 0052 1894 na účet SK44 0200 0000 0052 1894 
6512,“ dodal. 6512,“ dodal. 

„Bolo to super. Mala som možnosť 
vyskúšať svoj nový cestný bicykel a 
hneď s takýmito cyklistami vo veľkej 
kolóne. Páčilo sa mi, že sme išli po 
hlavnej ceste a sprevádzali nás poli-
cajné autá a motorky,“ opísala nám 
svoje zážitky Zarah Chanas, žiačka 6. 
A triedy. 

Jedným takýmto  členom policajného 
sprievodu bol aj Martin Mušinský. Je 
zároveň aj prezidentom spoločnosti 
detskej onkológie v Košiciach a  už 
roky pomáha deťom zasiahnutým 
touto krutou chorobou. „Počas tohto 
projektu sa vyzbieralo viac ako 8 000 
eur. Začo sme nesmierne vďační. 
Verejnosť však môže naďalej prispie-
vať na pomoc detskej onkológii vlože-
ním dobrovoľného peňažného daru 
na účet SK44 0200 0000 0052 1894 
6512,“ dodal. 
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Text: Mária Osifová, foto: Ladislav LukáčText: Mária Osifová, foto: Ladislav LukáčText: Mária Osifová, foto: Ladislav Lukáč
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Vo svojich prácach ukázali nápaditosť Vo svojich prácach ukázali nápaditosť 
a tvorivosť, ktorá nezostala bez a tvorivosť, ktorá nezostala bez 
povšimnutia. Porota zložená z profe-povšimnutia. Porota zložená z profe-
sionálnych umelcov z Ruska ocenila sionálnych umelcov z Ruska ocenila 
ich výtvarné práce špeciálnou cenou ich výtvarné práce špeciálnou cenou 
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Veľvyslanectva Ruskej federácie na 
Slovensku. Slovensku. 

Mgr.	Kamila	KmecováMgr.	Kamila	Kmecová

Vo svojich prácach ukázali nápaditosť 
a tvorivosť, ktorá nezostala bez 
povšimnutia. Porota zložená z profe-
sionálnych umelcov z Ruska ocenila 
ich výtvarné práce špeciálnou cenou 
Veľvyslanectva Ruskej federácie na 
Slovensku. 

Mgr.	Kamila	Kmecová

Druhá svetová vojna je jednou z Druhá svetová vojna je jednou z 
najkrvavejších a najväčších udalostí v najkrvavejších a najväčších udalostí v 
dejinách ľudstva. Na Slovensku si jej dejinách ľudstva. Na Slovensku si jej 
ukončenie  pripomíname 8. mája, no v ukončenie  pripomíname 8. mája, no v 
Rusku je to o deň neskôr. V tomto roku Rusku je to o deň neskôr. V tomto roku 
sme si pripomenuli 75. výročie víťaz-sme si pripomenuli 75. výročie víťaz-
stva v druhej svetovej vojne. Pri tejto stva v druhej svetovej vojne. Pri tejto 
príležitosti Veľvyslanectvo Ruskej príležitosti Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie na Slovensku v spolupráci s federácie na Slovensku v spolupráci s 
Ruským centrom vedy Ruským centrom vedy 
a kultúry v Bratislave a kultúry v Bratislave 
usporiadalo v dňoch usporiadalo v dňoch 
6. 4. – 24. 4. 2020 celo-6. 4. – 24. 4. 2020 celo-
slovenskú tematickú slovenskú tematickú 
u m e l e c k ú  s ú ťa ž  u m e l e c k ú  s ú ťa ž  
detskej kresby Rusko	detskej kresby Rusko	
mojimi	 farbami.	 75	mojimi	 farbami.	 75	
rokov	 nášho	 spoloč-rokov	 nášho	 spoloč-
n é h o 	 V í ťa z s t v a .  n é h o 	 V í ťa z s t v a .  
Základná škola  v  Základná škola  v  
Giraltovciach sa do Giraltovciach sa do 
tejto súťaže aktívne tejto súťaže aktívne 
zapojila. Reprezento-zapojila. Reprezento-
vali ju žiačky Sofia vali ju žiačky Sofia 
M a r c i n e k o v á  a  M a r c i n e k o v á  a  
Daniela Gdovinová, Daniela Gdovinová, 
obe zo 7.B. Do súťaže obe zo 7.B. Do súťaže 
poslali krásne a origi-poslali krásne a origi-
nálne výtvarné práce nálne výtvarné práce 
s názvami Niečo	 nás	s názvami Niečo	 nás	
spája (D. Gdovinová) a spája (D. Gdovinová) a 
Rusko	 -	 krajina	 neob-Rusko	 -	 krajina	 neob-
medzených	 možností medzených	 možností 
(S .  Marcineková) .       (S .  Marcineková) .       

Druhá svetová vojna je jednou z 
najkrvavejších a najväčších udalostí v 
dejinách ľudstva. Na Slovensku si jej 
ukončenie  pripomíname 8. mája, no v 
Rusku je to o deň neskôr. V tomto roku 
sme si pripomenuli 75. výročie víťaz-
stva v druhej svetovej vojne. Pri tejto 
príležitosti Veľvyslanectvo Ruskej 
federácie na Slovensku v spolupráci s 
Ruským centrom vedy 
a kultúry v Bratislave 
usporiadalo v dňoch 
6. 4. – 24. 4. 2020 celo-
slovenskú tematickú 
u m e l e c k ú  s ú ťa ž  
detskej kresby Rusko	
mojimi	 farbami.	 75	
rokov	 nášho	 spoloč-
n é h o 	 V í ťa z s t v a .  
Základná škola  v  
Giraltovciach sa do 
tejto súťaže aktívne 
zapojila. Reprezento-
vali ju žiačky Sofia 
M a r c i n e k o v á  a  
Daniela Gdovinová, 
obe zo 7.B. Do súťaže 
poslali krásne a origi-
nálne výtvarné práce 
s názvami Niečo	 nás	
spája (D. Gdovinová) a 
Rusko	 -	 krajina	 neob-
medzených	 možností 
(S .  Marcineková) .       

Rusko mojimi farbami opravenéRusko mojimi farbami opravenéRusko mojimi farbami opravené
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Ten KTO je moja mamka. Paradoxne Ten KTO je moja mamka. Paradoxne 
vďaka korone som mal čas hrať sa s vďaka korone som mal čas hrať sa s 
tým a venovať sa tomu. Najprv sme to tým a venovať sa tomu. Najprv sme to 
robili, aby som sa nenudil, ako hru na robili, aby som sa nenudil, ako hru na 
rým a potom sme ich skladali dokopy rým a potom sme ich skladali dokopy 
a to, čo sme vytvorili, bolo celkom a to, čo sme vytvorili, bolo celkom 
pekné. Ale až teraz som si uvedomil, pekné. Ale až teraz som si uvedomil, 
že napísať básničku veru nie je až také že napísať básničku veru nie je až také 
jednoduché..jednoduché..

3.	Podľa	tvojich	úspechov	usudzu-3.	Podľa	tvojich	úspechov	usudzu-
jem,	že	ťa	literatúra	baví.	Aké	žánre	jem,	že	ťa	literatúra	baví.	Aké	žánre	
rád	čítaš	a	o	čom	najradšej	píšeš	vo	rád	čítaš	a	o	čom	najradšej	píšeš	vo	
vlastnej	tvorbe?vlastnej	tvorbe?

Ešte len začínam. Je to také všeobecné Ešte len začínam. Je to také všeobecné 
a o bežných veciach. Niečo mi len tak a o bežných veciach. Niečo mi len tak 
n a p a d l o ,  n i e č o  s o m  z a ž i l  n a p a d l o ,  n i e č o  s o m  z a ž i l  
a niečo bolo už dané v súťažiach ako a niečo bolo už dané v súťažiach ako 
téma. Najradšej čítam encyklopédie, téma. Najradšej čítam encyklopédie, 

Ten KTO je moja mamka. Paradoxne 
vďaka korone som mal čas hrať sa s 
tým a venovať sa tomu. Najprv sme to 
robili, aby som sa nenudil, ako hru na 
rým a potom sme ich skladali dokopy 
a to, čo sme vytvorili, bolo celkom 
pekné. Ale až teraz som si uvedomil, 
že napísať básničku veru nie je až také 
jednoduché..

3.	Podľa	tvojich	úspechov	usudzu-
jem,	že	ťa	literatúra	baví.	Aké	žánre	
rád	čítaš	a	o	čom	najradšej	píšeš	vo	
vlastnej	tvorbe?

Ešte len začínam. Je to také všeobecné 
a o bežných veciach. Niečo mi len tak 
n a p a d l o ,  n i e č o  s o m  z a ž i l  
a niečo bolo už dané v súťažiach ako 
téma. Najradšej čítam encyklopédie, 

V	súčasnej	dobe	je	veľmi	vzácne,	ak	sa	V	súčasnej	dobe	je	veľmi	vzácne,	ak	sa	
deti	venujú	vlastnej	literárnej	tvorbe	a	deti	venujú	vlastnej	literárnej	tvorbe	a	
to	 aj	 napriek	 tomu,	 že	 ide	 o	 jednu	 z	to	 aj	 napriek	 tomu,	 že	 ide	 o	 jednu	 z	
najkrajších	 a	 najvzácnejších	 foriem	najkrajších	 a	 najvzácnejších	 foriem	
vyjadrenia	myšlienok	a	rozvoja	kreati-vyjadrenia	myšlienok	a	rozvoja	kreati-
vity.	Svetlou	výnimkou	je	v	tomto	smere	vity.	Svetlou	výnimkou	je	v	tomto	smere	
Zachariáš	Drobňák,	 ktorý	 chrlí	 jednu	Zachariáš	Drobňák,	 ktorý	 chrlí	 jednu	
skvelú	báseň	za	druhou.	O	ich	kvalite	a	skvelú	báseň	za	druhou.	O	ich	kvalite	a	
mimoriadnej	nápaditosti	svedčí	množ-mimoriadnej	nápaditosti	svedčí	množ-
stvo	ocenení,	ktoré	získal	v	rozličných	stvo	ocenení,	ktoré	získal	v	rozličných	
súťažiach,	 predovšetkým	 v	 karantén-súťažiach,	 predovšetkým	 v	 karantén-
nom	období.nom	období.

O	tom,	aký	je	jeho	názor	na	písanie	i	na	O	tom,	aký	je	jeho	názor	na	písanie	i	na	
literatúru	 všeobecne,	 prezrádza	 v	literatúru	 všeobecne,	 prezrádza	 v	
nasledujúcom	interview,	ktoré	pripra-nasledujúcom	interview,	ktoré	pripra-
vila	Nela	Fedorová,	žiačka	9.	A.vila	Nela	Fedorová,	žiačka	9.	A.

1.	Do	ktorých	literárnych	súťaží	si	1.	Do	ktorých	literárnych	súťaží	si	
sa	zapojil	a	ako	si	sa	v	nich	umiest-sa	zapojil	a	ako	si	sa	v	nich	umiest-
nil?nil?

Tento rok som sa zapojil do viacerých Tento rok som sa zapojil do viacerých 
súťaží a takmer vo všetkých som súťaží a takmer vo všetkých som 
získal pekné umiestenia. Napríklad v získal pekné umiestenia. Napríklad v 
súťaži Literárny Púchov som získal 1. súťaži Literárny Púchov som získal 1. 
miesto, Villa Zerna mi priniesla 2. miesto, Villa Zerna mi priniesla 2. 
miesto. V literárnej súťaži Rozlet som miesto. V literárnej súťaži Rozlet som 
získal viacero prvých miest, ale získal viacero prvých miest, ale 
najvzácnejšie je ocenenie za najlepšiu najvzácnejšie je ocenenie za najlepšiu 
báseň do 10 rokov s názvom Corona, báseň do 10 rokov s názvom Corona, 
za ktorú som získal v hlasovaní vyše za ktorú som získal v hlasovaní vyše 
55 000 hlasov. Ešte čakám na 55 000 hlasov. Ešte čakám na 
výsledky z viacerých súťaží, medzi výsledky z viacerých súťaží, medzi 
nimi aj z miestnej Hlovíkovej litery.nimi aj z miestnej Hlovíkovej litery.

2.	Kto	alebo	čo	je	pri	písaní	tvojou	2.	Kto	alebo	čo	je	pri	písaní	tvojou	
inšpiráciou?inšpiráciou?

V	súčasnej	dobe	je	veľmi	vzácne,	ak	sa	
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najkrajších	 a	 najvzácnejších	 foriem	
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vity.	Svetlou	výnimkou	je	v	tomto	smere	
Zachariáš	Drobňák,	 ktorý	 chrlí	 jednu	
skvelú	báseň	za	druhou.	O	ich	kvalite	a	
mimoriadnej	nápaditosti	svedčí	množ-
stvo	ocenení,	ktoré	získal	v	rozličných	
súťažiach,	 predovšetkým	 v	 karantén-
nom	období.

O	tom,	aký	je	jeho	názor	na	písanie	i	na	
literatúru	 všeobecne,	 prezrádza	 v	
nasledujúcom	interview,	ktoré	pripra-
vila	Nela	Fedorová,	žiačka	9.	A.

1.	Do	ktorých	literárnych	súťaží	si	
sa	zapojil	a	ako	si	sa	v	nich	umiest-
nil?

Tento rok som sa zapojil do viacerých 
súťaží a takmer vo všetkých som 
získal pekné umiestenia. Napríklad v 
súťaži Literárny Púchov som získal 1. 
miesto, Villa Zerna mi priniesla 2. 
miesto. V literárnej súťaži Rozlet som 
získal viacero prvých miest, ale 
najvzácnejšie je ocenenie za najlepšiu 
báseň do 10 rokov s názvom Corona, 
za ktorú som získal v hlasovaní vyše 
55 000 hlasov. Ešte čakám na 
výsledky z viacerých súťaží, medzi 
nimi aj z miestnej Hlovíkovej litery.

2.	Kto	alebo	čo	je	pri	písaní	tvojou	
inšpiráciou?

V Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talent

 Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy  Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy  Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy 
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Osobne uprednostňujem prózu, lebo Osobne uprednostňujem prózu, lebo 
nemusím hľadať rým. Nájsť jeden, nemusím hľadať rým. Nájsť jeden, 
dva je zábava, ale tvoriť dlhú báseň, to dva je zábava, ale tvoriť dlhú báseň, to 
už je oveľa ťažšie.                                                                 už je oveľa ťažšie.                                                                 

Pripravila:	Nela	Fedorová,	9.	APripravila:	Nela	Fedorová,	9.	A

Osobne uprednostňujem prózu, lebo 
nemusím hľadať rým. Nájsť jeden, 
dva je zábava, ale tvoriť dlhú báseň, to 
už je oveľa ťažšie.                                                                 

Pripravila:	Nela	Fedorová,	9.	A

sú plné obrázkov zaujímavých vecí, sú plné obrázkov zaujímavých vecí, 
zvierat a miest, ktoré nemám zvierat a miest, ktoré nemám 
možnosť bežne vidieť. Moja najobľú-možnosť bežne vidieť. Moja najobľú-
benejšia je Podmorský svet.benejšia je Podmorský svet.

4.	 Vo	 svojej	 tvorbe	 preferuješ	4.	 Vo	 svojej	 tvorbe	 preferuješ	
prózu	alebo	poéziu? prózu	alebo	poéziu? 

sú plné obrázkov zaujímavých vecí, 
zvierat a miest, ktoré nemám 
možnosť bežne vidieť. Moja najobľú-
benejšia je Podmorský svet.

4.	 Vo	 svojej	 tvorbe	 preferuješ	
prózu	alebo	poéziu? 

Všetci sedia doma spolu,Všetci sedia doma spolu,

vírusy tak majú smolu.vírusy tak majú smolu.

Zastavil sa aj beh sveta,Zastavil sa aj beh sveta,

aká bude ďalšia méta?aká bude ďalšia méta?

Školy ticho prázdne stojaŠkoly ticho prázdne stoja

a smutná je aj tá moja.a smutná je aj tá moja.

Na lavice sadá prach,Na lavice sadá prach,

učitelia majú strach,učitelia majú strach,

komu dajú svoje známky?komu dajú svoje známky?

Všetci sedia doma spolu,

vírusy tak majú smolu.

Zastavil sa aj beh sveta,

aká bude ďalšia méta?

Školy ticho prázdne stoja

a smutná je aj tá moja.

Na lavice sadá prach,

učitelia majú strach,

komu dajú svoje známky?
Keď tu nie sú Danky, Janky?Keď tu nie sú Danky, Janky?

Ani Paťo, Fero, Zak, Ani Paťo, Fero, Zak, 

je to veru veľký tlak!je to veru veľký tlak!

Dvojky, trojky bez ostychuDvojky, trojky bez ostychu

držia pekne doma v tichu.držia pekne doma v tichu.

V telke hlásia každý deň,V telke hlásia každý deň,

že ten vírus je ako tieň.že ten vírus je ako tieň.

Nepodávať žiadne ruky, Nepodávať žiadne ruky, 

iba lakťom ťuki-ťuki.iba lakťom ťuki-ťuki.

Keď tu nie sú Danky, Janky?

Ani Paťo, Fero, Zak, 

je to veru veľký tlak!

Dvojky, trojky bez ostychu

držia pekne doma v tichu.

V telke hlásia každý deň,

že ten vírus je ako tieň.

Nepodávať žiadne ruky, 

iba lakťom ťuki-ťuki.Cez whats up či viber apkuCez whats up či viber apku

pozdravíme dedka, babku.pozdravíme dedka, babku.

Na edupage skáču úlohy stále,Na edupage skáču úlohy stále,

čo všetko sa učiť máme.čo všetko sa učiť máme.

MAMA si na koniec rokaMAMA si na koniec roka

vyhlásila rozhodne,vyhlásila rozhodne,

požiada na ministerstvepožiada na ministerstve

odmeny aj odškodné.odmeny aj odškodné.

Cez whats up či viber apku

pozdravíme dedka, babku.

Na edupage skáču úlohy stále,

čo všetko sa učiť máme.

MAMA si na koniec roka

vyhlásila rozhodne,

požiada na ministerstve

odmeny aj odškodné.

Zachariáš	DrobňákZachariáš	DrobňákZachariáš	Drobňák

 C O RO N A C O RO N A C O RO N A
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Petrom Pel legrinim vyhl ásený Petrom Pel legrinim vyhl ásený 
núdzový stav a s nıḿ spojená povin-núdzový stav a s nıḿ spojená povin-
nosť nosenia rúšok skôr ako v nosť nosenia rúšok skôr ako v 
C�echách, C�esi si toto prvenstvo ešte C�echách, C�esi si toto prvenstvo ešte 
stále pripisujú vyhlasujúc, že sa stali stále pripisujú vyhlasujúc, že sa stali 
vzorom pre celú Európu, ba celý svet. vzorom pre celú Európu, ba celý svet. 
No ja viem, aká bola skutočnosť. Po No ja viem, aká bola skutočnosť. Po 
vypočutı ́ slovenských správ sme si s vypočutı ́ slovenských správ sme si s 
dcérou na večernej prechádzke Jihla-dcérou na večernej prechádzke Jihla-
vou nasadili vtedy ešte improvizo-vou nasadili vtedy ešte improvizo-
vané rúška – šály a utŕžili sme množ-vané rúška – šály a utŕžili sme množ-
stvo nechápavých pohľadov. Rúška sa stvo nechápavých pohľadov. Rúška sa 
v C�echách začali nosiť až o 2-3 dni a na v C�echách začali nosiť až o 2-3 dni a na 
moje prekvapenie ich ľudia nosili moje prekvapenie ich ľudia nosili 
disciplinovane vonku i vo vnútorných disciplinovane vonku i vo vnútorných 
priestoroch. Ináč boli opatrenia v priestoroch. Ináč boli opatrenia v 
C� echách veľmi podobné ako na C� echách veľmi podobné ako na 
Slovensku, hoci jeden rozdiel tu Slovensku, hoci jeden rozdiel tu 
predsa len bol. Tamojšı́ premiér predsa len bol. Tamojšı́ premiér 
Andrej Babiš po upozornenı ́opozıćie, Andrej Babiš po upozornenı ́opozıćie, 
že sa prıĺiš prezentuje pri podávanı ́že sa prıĺiš prezentuje pri podávanı ́
správ o aktuálnom stave, prenechal správ o aktuálnom stave, prenechal 
túto povinnosť členom krı́zového túto povinnosť členom krı́zového 
štábu a ministrovi zdravotnıćtva. Náš štábu a ministrovi zdravotnıćtva. Náš 
premiér si túto prezentáciu vyhradil premiér si túto prezentáciu vyhradil 
pre seba. pre seba. 

Tri kritické mesiace som prežila, Tri kritické mesiace som prežila, 
rovnako ako mnohı ́rodáci, netrpezli-rovnako ako mnohı ́rodáci, netrpezli-
vým čakanı́m na otvorenie hranı́c. vým čakanı́m na otvorenie hranı́c. 
Hovorı ́sa, že kto si počká, ten sa dočká Hovorı ́sa, že kto si počká, ten sa dočká 
a tak v júni po návšteve I. Matoviča v a tak v júni po návšteve I. Matoviča v 
Prahe prišla tá dlhoočakávaná chvıľ́a. Prahe prišla tá dlhoočakávaná chvıľ́a. 
Mohli sme sa vrátiť domov. Mohli sme sa vrátiť domov. 

Môj návrat do Giraltoviec sa vždy Môj návrat do Giraltoviec sa vždy 
spája s objavovanı́m toho, čo opäť spája s objavovanı́m toho, čo opäť 

Petrom Pel legrinim vyhl ásený 
núdzový stav a s nıḿ spojená povin-
nosť nosenia rúšok skôr ako v 
C�echách, C�esi si toto prvenstvo ešte 
stále pripisujú vyhlasujúc, že sa stali 
vzorom pre celú Európu, ba celý svet. 
No ja viem, aká bola skutočnosť. Po 
vypočutı ́ slovenských správ sme si s 
dcérou na večernej prechádzke Jihla-
vou nasadili vtedy ešte improvizo-
vané rúška – šály a utŕžili sme množ-
stvo nechápavých pohľadov. Rúška sa 
v C�echách začali nosiť až o 2-3 dni a na 
moje prekvapenie ich ľudia nosili 
disciplinovane vonku i vo vnútorných 
priestoroch. Ináč boli opatrenia v 
C� echách veľmi podobné ako na 
Slovensku, hoci jeden rozdiel tu 
predsa len bol. Tamojšı́ premiér 
Andrej Babiš po upozornenı ́opozıćie, 
že sa prıĺiš prezentuje pri podávanı ́
správ o aktuálnom stave, prenechal 
túto povinnosť členom krı́zového 
štábu a ministrovi zdravotnıćtva. Náš 
premiér si túto prezentáciu vyhradil 
pre seba. 

Tri kritické mesiace som prežila, 
rovnako ako mnohı ́rodáci, netrpezli-
vým čakanı́m na otvorenie hranı́c. 
Hovorı ́sa, že kto si počká, ten sa dočká 
a tak v júni po návšteve I. Matoviča v 
Prahe prišla tá dlhoočakávaná chvıľ́a. 
Mohli sme sa vrátiť domov. 

Môj návrat do Giraltoviec sa vždy 
spája s objavovanı́m toho, čo opäť 

Stalo sa mojou osobnou tradıćiou, že Stalo sa mojou osobnou tradıćiou, že 
sa v lete po návrate z Jihlavy prihová-sa v lete po návrate z Jihlavy prihová-
ram mojim milým Giraltovčanom. ram mojim milým Giraltovčanom. 
Tento rok nás všetkých poznamenal Tento rok nás všetkých poznamenal 
koronakrı́zou. Ten nepatrný vı́rus, koronakrı́zou. Ten nepatrný vı́rus, 
ktorý voľným okom ani nevidıḿe a ktorý voľným okom ani nevidıḿe a 
museli nám ho zväčšený prestaviť na museli nám ho zväčšený prestaviť na 
obrazovkách televı́zorov, zamiešal obrazovkách televı́zorov, zamiešal 
mnohými osudmi ľudı ́na celom svete. mnohými osudmi ľudı ́na celom svete. 
Dotkol sa každého z nás, zvlášť však Dotkol sa každého z nás, zvlášť však 
zamiešal karty Slovákom žijúcim zamiešal karty Slovákom žijúcim 
mimo územia našej vlasti. Tejto jari mimo územia našej vlasti. Tejto jari 
sme si zvlášť intenzıv́ne uvedomili sme si zvlášť intenzıv́ne uvedomili 
význam slova vlasť. Pochopili sme, že význam slova vlasť. Pochopili sme, že 
je to náš vlastný kúsok zeme, že nám je to náš vlastný kúsok zeme, že nám 
patrı́ a my patrı́me k nemu. O to patrı́ a my patrı́me k nemu. O to 
krutejšia bola realita. Domov, medzi krutejšia bola realita. Domov, medzi 
svojich ľudı,́ sme sa vrátiť nemohli. svojich ľudı,́ sme sa vrátiť nemohli. 

Obyčajne sa môj návrat do Giraltoviec Obyčajne sa môj návrat do Giraltoviec 
spája s koncom aprıĺa. To ešte stih-spája s koncom aprıĺa. To ešte stih-
nem všetky práce v záhrade, burina nem všetky práce v záhrade, burina 
ešte nestıh́a vyrásť do gigantických ešte nestıh́a vyrásť do gigantických 
rozmerov, takže aj napriek vyššiemu rozmerov, takže aj napriek vyššiemu 
veku zvládnem práce vo svojom giral-veku zvládnem práce vo svojom giral-
tovskom domove. A tak som plná tovskom domove. A tak som plná 
obáv sledovala správy  TA3, čakajúc obáv sledovala správy  TA3, čakajúc 
na dobrú správu o znovuotvorenı ́na dobrú správu o znovuotvorenı ́
hranı́c. V C�echách  sı́ce tiež vládla hranı́c. V C�echách  sı́ce tiež vládla 
koronadisciplıńa, ľudia nosili rúšky koronadisciplıńa, ľudia nosili rúšky 
(prepáčte tento nesprávny tvar, ale v (prepáčte tento nesprávny tvar, ale v 
češtine to nie je rúško – stredný rod, češtine to nie je rúško – stredný rod, 
ale rouška), ale uvoľňovanie prıśnych ale rouška), ale uvoľňovanie prıśnych 
pravidiel tam prišlo skôr, aj napriek pravidiel tam prišlo skôr, aj napriek 
vyššiemu počtu nakazených i vyššej vyššiemu počtu nakazených i vyššej 
úmrtnosti. Tu musıḿ poznamenať, že úmrtnosti. Tu musıḿ poznamenať, že 
aj keď na Slovensku bol premiérom aj keď na Slovensku bol premiérom 

Stalo sa mojou osobnou tradıćiou, že 
sa v lete po návrate z Jihlavy prihová-
ram mojim milým Giraltovčanom. 
Tento rok nás všetkých poznamenal 
koronakrı́zou. Ten nepatrný vı́rus, 
ktorý voľným okom ani nevidıḿe a 
museli nám ho zväčšený prestaviť na 
obrazovkách televı́zorov, zamiešal 
mnohými osudmi ľudı ́na celom svete. 
Dotkol sa každého z nás, zvlášť však 
zamiešal karty Slovákom žijúcim 
mimo územia našej vlasti. Tejto jari 
sme si zvlášť intenzıv́ne uvedomili 
význam slova vlasť. Pochopili sme, že 
je to náš vlastný kúsok zeme, že nám 
patrı́ a my patrı́me k nemu. O to 
krutejšia bola realita. Domov, medzi 
svojich ľudı,́ sme sa vrátiť nemohli. 

Obyčajne sa môj návrat do Giraltoviec 
spája s koncom aprıĺa. To ešte stih-
nem všetky práce v záhrade, burina 
ešte nestıh́a vyrásť do gigantických 
rozmerov, takže aj napriek vyššiemu 
veku zvládnem práce vo svojom giral-
tovskom domove. A tak som plná 
obáv sledovala správy  TA3, čakajúc 
na dobrú správu o znovuotvorenı ́
hranı́c. V C�echách  sı́ce tiež vládla 
koronadisciplıńa, ľudia nosili rúšky 
(prepáčte tento nesprávny tvar, ale v 
češtine to nie je rúško – stredný rod, 
ale rouška), ale uvoľňovanie prıśnych 
pravidiel tam prišlo skôr, aj napriek 
vyššiemu počtu nakazených i vyššej 
úmrtnosti. Tu musıḿ poznamenať, že 
aj keď na Slovensku bol premiérom 

Moje návraty Moje návraty Moje návraty Moje návraty Moje návraty Moje návraty 
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Tešıḿ sa, že budem môcť sledovať, Tešıḿ sa, že budem môcť sledovať, 
ako nadobúda svoju pôvodnú podo-ako nadobúda svoju pôvodnú podo-
bu. Bude to určite jedna z najvzácnej-bu. Bude to určite jedna z najvzácnej-
šıćh budov v meste. Aj lávka prinesie šıćh budov v meste. Aj lávka prinesie 
určite radosť Giraltovčanom, najmä určite radosť Giraltovčanom, najmä 
tým, ktorých doteraz delila hlavná tým, ktorých doteraz delila hlavná 
cesta od južnej časti mesta. Zjedno-cesta od južnej časti mesta. Zjedno-
dušı ́život, skráti cestu, zvýši bezpeč-dušı ́život, skráti cestu, zvýši bezpeč-
nosť a nám staršıḿ ušetrı ́ zbytočné nosť a nám staršıḿ ušetrı ́ zbytočné 
kroky za cieľom v druhej polovici kroky za cieľom v druhej polovici 
mesta. mesta. 

Tešıḿ sa, že budem môcť sledovať, 
ako nadobúda svoju pôvodnú podo-
bu. Bude to určite jedna z najvzácnej-
šıćh budov v meste. Aj lávka prinesie 
určite radosť Giraltovčanom, najmä 
tým, ktorých doteraz delila hlavná 
cesta od južnej časti mesta. Zjedno-
dušı ́život, skráti cestu, zvýši bezpeč-
nosť a nám staršıḿ ušetrı ́ zbytočné 
kroky za cieľom v druhej polovici 
mesta. 

pribudlo v našom meste. Hoci som v pribudlo v našom meste. Hoci som v 
obraze, sledujem totiž giraltovský obraze, sledujem totiž giraltovský 
život prostrednıćtvom vášho Spravo-život prostrednıćtvom vášho Spravo-
dajcu, ktorý mi každý mesiac pristane dajcu, ktorý mi každý mesiac pristane 
v poštovej schránke a ktorý si okam-v poštovej schránke a ktorý si okam-
žite prečıt́am do poslednej stránky, žite prečıt́am do poslednej stránky, 
predsa sa rada presviedčam vlast-predsa sa rada presviedčam vlast-
nými očami o tom, ako naše mesto nými očami o tom, ako naše mesto 
opeknieva. Aj v tomto roku ma mimo-opeknieva. Aj v tomto roku ma mimo-
riadne potešilo, že sa už pracuje na riadne potešilo, že sa už pracuje na 
renovácii starého mestského úradu. renovácii starého mestského úradu. 

pribudlo v našom meste. Hoci som v 
obraze, sledujem totiž giraltovský 
život prostrednıćtvom vášho Spravo-
dajcu, ktorý mi každý mesiac pristane 
v poštovej schránke a ktorý si okam-
žite prečıt́am do poslednej stránky, 
predsa sa rada presviedčam vlast-
nými očami o tom, ako naše mesto 
opeknieva. Aj v tomto roku ma mimo-
riadne potešilo, že sa už pracuje na 
renovácii starého mestského úradu. 

pracovný ruch, ktorý počujeme pri pracovný ruch, ktorý počujeme pri 
ceste popri nej i kopy piesku, ktoré ceste popri nej i kopy piesku, ktoré 
sľubujú dokončovacie práce na sľubujú dokončovacie práce na 
bytoch. Zaujıḿavá stavba vyrastá aj bytoch. Zaujıḿavá stavba vyrastá aj 

pracovný ruch, ktorý počujeme pri 
ceste popri nej i kopy piesku, ktoré 
sľubujú dokončovacie práce na 
bytoch. Zaujıḿavá stavba vyrastá aj 

Dozaista prı́jemným spestrenı́m Dozaista prı́jemným spestrenı́m 
Budovateľskej ulice je bytovka, ktorá Budovateľskej ulice je bytovka, ktorá 
v krátkom čase vyrástla oproti škole.  v krátkom čase vyrástla oproti škole.  
Nádej na jej rýchle dokončenie dáva Nádej na jej rýchle dokončenie dáva 

Dozaista prı́jemným spestrenı́m 
Budovateľskej ulice je bytovka, ktorá 
v krátkom čase vyrástla oproti škole.  
Nádej na jej rýchle dokončenie dáva 
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vedľa tejto budovy. Zdá sa, že v Giral-vedľa tejto budovy. Zdá sa, že v Giral-
tovciach budeme mať zaujı́mavú a tovciach budeme mať zaujı́mavú a 
isto iste originálnu stavbu.isto iste originálnu stavbu.

Ani naša základná škola (teraz Ani naša základná škola (teraz 
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giral-Spojená škola, Dukelská 26/30, Giral-
tovce) nechcela zaostať a tak jej areál tovce) nechcela zaostať a tak jej areál 
onedlho skrášli nové oplotenie, na onedlho skrášli nové oplotenie, na 
ktorom sa už začalo pracovať. Dobré ktorom sa už začalo pracovať. Dobré 
chýry idú aj o novom riaditeľovi tejto chýry idú aj o novom riaditeľovi tejto 
spojenej školy, aj o jeho organizač-spojenej školy, aj o jeho organizač-
ných schopnostiach a pracovitosti, ných schopnostiach a pracovitosti, 
keď ani sám neváha priložiť ruku k keď ani sám neváha priložiť ruku k 
dielu. A to zas v našich končinách nie dielu. A to zas v našich končinách nie 

vedľa tejto budovy. Zdá sa, že v Giral-
tovciach budeme mať zaujı́mavú a 
isto iste originálnu stavbu.

Ani naša základná škola (teraz 
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giral-
tovce) nechcela zaostať a tak jej areál 
onedlho skrášli nové oplotenie, na 
ktorom sa už začalo pracovať. Dobré 
chýry idú aj o novom riaditeľovi tejto 
spojenej školy, aj o jeho organizač-
ných schopnostiach a pracovitosti, 
keď ani sám neváha priložiť ruku k 
dielu. A to zas v našich končinách nie 

je celkom bežné. je celkom bežné. 

Ostanem ešte na Kórei a neprestanem Ostanem ešte na Kórei a neprestanem 
chváliť. Tentokrát nového pána fará-chváliť. Tentokrát nového pána fará-
ra, vďaka ktorému je bránička ku ra, vďaka ktorému je bránička ku 
kostolu po rokoch znova otvorená. kostolu po rokoch znova otvorená. 
Umožňuje nám – Koréjčanom prechá-Umožňuje nám – Koréjčanom prechá-
dzať skratkou popri chráme a dáva dzať skratkou popri chráme a dáva 
nám možnosť dokázať, že sme tadiaľ nám možnosť dokázať, že sme tadiaľ 
schopnı́ prejsť bez poškodzovania schopnı́ prejsť bez poškodzovania 
okolia svätostánku, pristaviť sa pri okolia svätostánku, pristaviť sa pri 
soche našej patrónky, idúc okolo zapo-soche našej patrónky, idúc okolo zapo-
čúvať sa do prıh́ovorov pánov farárov. čúvať sa do prıh́ovorov pánov farárov. 
D� akujem za všetkých. D� akujem za všetkých. 

C�o som ešte nestihla objaviť C�o som ešte nestihla objaviť 
(vďaka boľavým nohám), to (vďaka boľavým nohám), to 
iste potešı.́ Vždy mám veľkú iste potešı.́ Vždy mám veľkú 
radosť, keď viem, že Giral-radosť, keď viem, že Giral-
tovce prosperujú, že sa darı ́tovce prosperujú, že sa darı ́
aj ich obyvateľom. Tešıḿ sa z aj ich obyvateľom. Tešıḿ sa z 
dobrých výsledkov všetkých dobrých výsledkov všetkých 
našich škôl, pozorne sledu-našich škôl, pozorne sledu-
jem projekty, do ktorých sa jem projekty, do ktorých sa 
pravidelne zapájajú a vďaka pravidelne zapájajú a vďaka 
ktorým spoznávajú život aj ktorým spoznávajú život aj 
za hranicami svojej domovi-za hranicami svojej domovi-
ny. ny. 

Naša prosperita závisı ́od nás Naša prosperita závisı ́od nás 
samých. Som presvedčená (a samých. Som presvedčená (a 
vždy som aj bola), že aj malé vždy som aj bola), že aj malé 
mesto môže byť plné myslia-mesto môže byť plné myslia-
cich a tvorivých ľudı́, ktorı ́cich a tvorivých ľudı́, ktorı ́
denne svojou drobnou mrav-denne svojou drobnou mrav-
č o u  p r á c o u  v y t v á r a j ú č o u  p r á c o u  v y t v á r a j ú 
úspešný celok – naše Giral-úspešný celok – naše Giral-
tovce.tovce.

	Text:		Alžbeta	Škurlová,		Text:		Alžbeta	Škurlová,	

foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová
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nám možnosť dokázať, že sme tadiaľ 
schopnı́ prejsť bez poškodzovania 
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mesto môže byť plné myslia-
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Preventívnu prehliadku je potrebné Preventívnu prehliadku je potrebné 
stihnúť v danom roku do príslušných stihnúť v danom roku do príslušných 
narodením – napr. v 9. roku života narodením – napr. v 9. roku života 
znamená od dovŕšenia veku 8 rokov a znamená od dovŕšenia veku 8 rokov a 
1 deň do 8 rokov a 364 dní, v deň 9. 1 deň do 8 rokov a 364 dní, v deň 9. 
narodenín začína plynúť 10. rok živo-narodenín začína plynúť 10. rok živo-
ta.ta.

Prevencia v mnohých prípadoch Prevencia v mnohých prípadoch 
dokáže odhaliť zdravotné problémy dokáže odhaliť zdravotné problémy 
už v ranom štádiu a preto my, rodičia, už v ranom štádiu a preto my, rodičia, 
ale aj dospelí do 29 rokov nezabú-ale aj dospelí do 29 rokov nezabú-
dajme na tieto pravidelné návštevy u dajme na tieto pravidelné návštevy u 
lekára. lekára. 

Text:	Michaela	Marcinová,	Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová

Preventívnu prehliadku je potrebné 
stihnúť v danom roku do príslušných 
narodením – napr. v 9. roku života 
znamená od dovŕšenia veku 8 rokov a 
1 deň do 8 rokov a 364 dní, v deň 9. 
narodenín začína plynúť 10. rok živo-
ta.

Prevencia v mnohých prípadoch 
dokáže odhaliť zdravotné problémy 
už v ranom štádiu a preto my, rodičia, 
ale aj dospelí do 29 rokov nezabú-
dajme na tieto pravidelné návštevy u 
lekára. 

Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	Mária	Osifová

Po uplynutí náročného obdo-Po uplynutí náročného obdo-
bia, keď sme čelili rôznym bia, keď sme čelili rôznym 
obmedzeniam, sme sa dopra-obmedzeniam, sme sa dopra-
covali k uvoľneniu väčšiny covali k uvoľneniu väčšiny 
opatrení. Aj lekári sa v plnej opatrení. Aj lekári sa v plnej 
miere vracajú k svojej  miere vracajú k svojej  
činnosti. Detskí lekári dr. činnosti. Detskí lekári dr. 
Hrinko a dr. Lukáčová vo Hrinko a dr. Lukáčová vo 
svojej ambulancii stále prijí-svojej ambulancii stále prijí-
majú nových pacientov. majú nových pacientov. 

Poskytujú liečebnú a preven-Poskytujú liečebnú a preven-
tívnu starostlivosť o deti od tívnu starostlivosť o deti od 
narodenia až do 29 rokov (28 narodenia až do 29 rokov (28 
rokov + 364 dní).rokov + 364 dní).

Takáto preventívna starostli-Takáto preventívna starostli-
vosť o deti a dorast zahŕňa:vosť o deti a dorast zahŕňa:

-  d evä ť  p reve n t ív nyc h  -  d evä ť  p reve n t ív nyc h  
prehliadok dieťaťa do 1 roka, prehliadok dieťaťa do 1 roka, 
z toho najmenej tri preven-z toho najmenej tri preven-
tívne prehliadky do troch tívne prehliadky do troch 
mesiacov veku,mesiacov veku,

- 15-18-mesačné dieťa – 1 preven-- 15-18-mesačné dieťa – 1 preven-
tívna prehliadka,tívna prehliadka,

- deti od 3 do 18 rokov – jedna preven-- deti od 3 do 18 rokov – jedna preven-
tívna prehliadka za dva roky (v 3., 5., tívna prehliadka za dva roky (v 3., 5., 
7. roku...atď.), v 11. roku dieťaťa sa 7. roku...atď.), v 11. roku dieťaťa sa 
meria hladina cholesterolu v krvi, v meria hladina cholesterolu v krvi, v 
17. roku dieťaťa hladina triacylglyce-17. roku dieťaťa hladina triacylglyce-
rolov v krvi,rolov v krvi,

- po 17. roku života - 1 preventívna - po 17. roku života - 1 preventívna 
prehliadka za 2 roky (v 17., 19., ... 29. prehliadka za 2 roky (v 17., 19., ... 29. 
roku života), zahŕňa laboratórne roku života), zahŕňa laboratórne 
vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia 
krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie 
funkcie obličiek a pečeňový test).funkcie obličiek a pečeňový test).
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mesiacov veku,

- 15-18-mesačné dieťa – 1 preven-
tívna prehliadka,

- deti od 3 do 18 rokov – jedna preven-
tívna prehliadka za dva roky (v 3., 5., 
7. roku...atď.), v 11. roku dieťaťa sa 
meria hladina cholesterolu v krvi, v 
17. roku dieťaťa hladina triacylglyce-
rolov v krvi,

- po 17. roku života - 1 preventívna 
prehliadka za 2 roky (v 17., 19., ... 29. 
roku života), zahŕňa laboratórne 
vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia 
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funkcie obličiek a pečeňový test).

ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE ĎALŠIE NOVINKY OD DETSKÝCH LEKÁROV V NAŠOM MESTE 
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dieť vo fínskom štýle pri jazierku, kde dieť vo fínskom štýle pri jazierku, kde 
je božský kľud od zhonu a stresu, je božský kľud od zhonu a stresu, 
nemá to ďaleko. Veľkým plusom je nemá to ďaleko. Veľkým plusom je 
svah z východnej strany solídne svah z východnej strany solídne 
tlmiaci hluk nekonečných karaván tlmiaci hluk nekonečných karaván 
kamiónov, ktorého máme všetci už kamiónov, ktorého máme všetci už 
vyše hlavy. Všade je výborný vzduch a vyše hlavy. Všade je výborný vzduch a 
v letných horúčavách vám poskytne v letných horúčavách vám poskytne 
príjemný chládok hustý les zo západ-príjemný chládok hustý les zo západ-
nej strany. nej strany. 

Za zmienku stojí aj priechodná trasa Za zmienku stojí aj priechodná trasa 
cez les smerom na sever, ktorá vás cez les smerom na sever, ktorá vás 
zavedie až k obci Malý Brezov. Lesná zavedie až k obci Malý Brezov. Lesná 
cestička je zjazdná aj pre horské cestička je zjazdná aj pre horské 
bicykle. Celá táto krajinka je veľmi bicykle. Celá táto krajinka je veľmi 
fotogenická a rozhodne stojí za hlbší fotogenická a rozhodne stojí za hlbší 
prieskum. Takže kto by počas letných prieskum. Takže kto by počas letných 
prázdnin rád vyrazil s rodinkou na prázdnin rád vyrazil s rodinkou na 
ľahkú turistiku do neďalekého okolia, ľahkú turistiku do neďalekého okolia, 
náš rybník je celkom dobrá voľba. Ale náš rybník je celkom dobrá voľba. Ale 
nezabudnite sa správať ekologicky, nezabudnite sa správať ekologicky, 
toto unikátne prostredie si to toto unikátne prostredie si to 
rozhodne zaslúži.rozhodne zaslúži.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	A.C.	FotolabFoto:	A.C.	Fotolab

dieť vo fínskom štýle pri jazierku, kde 
je božský kľud od zhonu a stresu, 
nemá to ďaleko. Veľkým plusom je 
svah z východnej strany solídne 
tlmiaci hluk nekonečných karaván 
kamiónov, ktorého máme všetci už 
vyše hlavy. Všade je výborný vzduch a 
v letných horúčavách vám poskytne 
príjemný chládok hustý les zo západ-
nej strany. 

Za zmienku stojí aj priechodná trasa 
cez les smerom na sever, ktorá vás 
zavedie až k obci Malý Brezov. Lesná 
cestička je zjazdná aj pre horské 
bicykle. Celá táto krajinka je veľmi 
fotogenická a rozhodne stojí za hlbší 
prieskum. Takže kto by počas letných 
prázdnin rád vyrazil s rodinkou na 
ľahkú turistiku do neďalekého okolia, 
náš rybník je celkom dobrá voľba. Ale 
nezabudnite sa správať ekologicky, 
toto unikátne prostredie si to 
rozhodne zaslúži.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	A.C.	Fotolab

Je to nádherný kus prírody. Kedysi sa Je to nádherný kus prírody. Kedysi sa 
v ňom dalo aj kúpať a na starých v ňom dalo aj kúpať a na starých 
pohľadniciach Giraltoviec bol označo-pohľadniciach Giraltoviec bol označo-
vaný ako prírodné kúpalisko. Rodin-vaný ako prírodné kúpalisko. Rodin-
ky, ktorým sa nechcelo na Domašu, si ky, ktorým sa nechcelo na Domašu, si 
roztiahli svoje deky na jeho brehu a roztiahli svoje deky na jeho brehu a 
ľudia sa tu bežne slnili aj máčali vo ľudia sa tu bežne slnili aj máčali vo 
vode. Aj sám autor tohto textu sa tu vode. Aj sám autor tohto textu sa tu 
ako piatačik – samouk naučil počas ako piatačik – samouk naučil počas 
letných prázdnin plávať. Vodná letných prázdnin plávať. Vodná 
plocha slúžila na rekreáciu dokonca aj plocha slúžila na rekreáciu dokonca aj 
v zime. Na zamrznutej hladine sa v zime. Na zamrznutej hladine sa 
hrávali veľké hokejové zápasy našej hrávali veľké hokejové zápasy našej 
mládeže s naozajstným pukom v štýle mládeže s naozajstným pukom v štýle 
Winter	Classic. To boli časy.Winter	Classic. To boli časy.

Rybník aj s priľahlým okolím patrí Rybník aj s priľahlým okolím patrí 
Oblastnému rybárskemu zväzu, ktorý Oblastnému rybárskemu zväzu, ktorý 
za posledné dekády sprísnil pravidlá za posledné dekády sprísnil pravidlá 
pre návštevníkov, čo je len dobre. pre návštevníkov, čo je len dobre. 
Dlhodobo slúži výhradne na chovné Dlhodobo slúži výhradne na chovné 
účely, takže kúpanie a aj samotný účely, takže kúpanie a aj samotný 
rybolov sú striktne zakázané. V okolí rybolov sú striktne zakázané. V okolí 
vodnej plochy sú však doteraz pekné vodnej plochy sú však doteraz pekné 
zákutia plné zelene, aj drevené zákutia plné zelene, aj drevené 
posedy s táboriskom. Kto si chce pose-posedy s táboriskom. Kto si chce pose-

Je to nádherný kus prírody. Kedysi sa 
v ňom dalo aj kúpať a na starých 
pohľadniciach Giraltoviec bol označo-
vaný ako prírodné kúpalisko. Rodin-
ky, ktorým sa nechcelo na Domašu, si 
roztiahli svoje deky na jeho brehu a 
ľudia sa tu bežne slnili aj máčali vo 
vode. Aj sám autor tohto textu sa tu 
ako piatačik – samouk naučil počas 
letných prázdnin plávať. Vodná 
plocha slúžila na rekreáciu dokonca aj 
v zime. Na zamrznutej hladine sa 
hrávali veľké hokejové zápasy našej 
mládeže s naozajstným pukom v štýle 
Winter	Classic. To boli časy.

Rybník aj s priľahlým okolím patrí 
Oblastnému rybárskemu zväzu, ktorý 
za posledné dekády sprísnil pravidlá 
pre návštevníkov, čo je len dobre. 
Dlhodobo slúži výhradne na chovné 
účely, takže kúpanie a aj samotný 
rybolov sú striktne zakázané. V okolí 
vodnej plochy sú však doteraz pekné 
zákutia plné zelene, aj drevené 
posedy s táboriskom. Kto si chce pose-

Giraltovský	rybník	Giraltovský	rybník	Giraltovský	rybník	

Kam s rodinkou na prázdninový piknik?Kam s rodinkou na prázdninový piknik?Kam s rodinkou na prázdninový piknik?
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Giraltovce!Giraltovce!
Mestečko milé, pamätám si ho už od detstva.Mestečko milé, pamätám si ho už od detstva.

Tu strávila som školské roky aj prvé priateľstvá,Tu strávila som školské roky aj prvé priateľstvá,
tu otvorili sa mi dvere do sveta. tu otvorili sa mi dvere do sveta. 

Spomienky matné sú, dávno v pamäti vybledli,Spomienky matné sú, dávno v pamäti vybledli,
no sú tam, na samom začiatku života.no sú tam, na samom začiatku života.

Obchodíky na námestí sa v rannom šere ticho chúlili.Obchodíky na námestí sa v rannom šere ticho chúlili.
Pamätám si aj nízke domčeky a cestu do školy,Pamätám si aj nízke domčeky a cestu do školy,
ktorou sme denne kráčali zo zastávky autobusu.ktorou sme denne kráčali zo zastávky autobusu.

Mestečko žilo svoju dobu tikotom vlastných hodín.Mestečko žilo svoju dobu tikotom vlastných hodín.
V ničom nezaostávalo!V ničom nezaostávalo!

Naopak, rado sa na prvé priečky dralo.Naopak, rado sa na prvé priečky dralo.
Školy aj služby, všetko fungovalo. Školy aj služby, všetko fungovalo. 

Na krátky čas som mestečku zbohom dala,Na krátky čas som mestečku zbohom dala,
odišla som vedomosti zbierať, odišla som vedomosti zbierať, 
do studne poznania načierať.do studne poznania načierať.

Keď život zvážnel, sem som sa vrátilaKeď život zvážnel, sem som sa vrátila
a dvere knižnice otvorila.a dvere knižnice otvorila.

Tu som pracovala, srdce rozdávala, aj um, Tu som pracovala, srdce rozdávala, aj um, 
čo chcel vzlietnuť ku hviezdam.čo chcel vzlietnuť ku hviezdam.

Tu v knižnici strávila som roky prekrásne,Tu v knižnici strávila som roky prekrásne,
kde život sám spriadal básne na tému život.kde život sám spriadal básne na tému život.

Giraltovce – v mojom srdci kúsok majú, Giraltovce – v mojom srdci kúsok majú, 
priehradku spomienok nádherných.priehradku spomienok nádherných.

Mesto pamäť má, vpísanú v múroch kaštieľaMesto pamäť má, vpísanú v múroch kaštieľa
aj v pamätníku leva, čo stráži vchod do mesta.aj v pamätníku leva, čo stráži vchod do mesta.

Dnes dospelo!  Dnes dospelo!  
Zmenilo tvár, vždy s dobou kráčalo.Zmenilo tvár, vždy s dobou kráčalo.

A doba otvára sa pokroku,A doba otvára sa pokroku,
svet sa rúti míľovými krokmi vpred.svet sa rúti míľovými krokmi vpred.

A Giraltovce?A Giraltovce?
Vyrástli!Vyrástli!

Do krásy sa obliekli,Do krásy sa obliekli,
kam pozrieš, zmena všade, nový šat mestu pristane.kam pozrieš, zmena všade, nový šat mestu pristane.

Dnes moderné je!Dnes moderné je!
Všade centrá obchodné, žiarivými farbami ponatierané,Všade centrá obchodné, žiarivými farbami ponatierané,

ani školy nezaostávajú, novotou dýchajú.ani školy nezaostávajú, novotou dýchajú.
Mesto žije!Mesto žije!

Dýcha novou dobou a ľudia tešia sa novým výzvam života.Dýcha novou dobou a ľudia tešia sa novým výzvam života.
Anna  MitaľováAnna  Mitaľová
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čo chcel vzlietnuť ku hviezdam.

Tu v knižnici strávila som roky prekrásne,
kde život sám spriadal básne na tému život.
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priehradku spomienok nádherných.
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Zmenilo tvár, vždy s dobou kráčalo.

A doba otvára sa pokroku,
svet sa rúti míľovými krokmi vpred.
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Do krásy sa obliekli,
kam pozrieš, zmena všade, nový šat mestu pristane.

Dnes moderné je!
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ani školy nezaostávajú, novotou dýchajú.
Mesto žije!

Dýcha novou dobou a ľudia tešia sa novým výzvam života.
Anna  Mitaľová

MOJE ME STE ČKOMOJE ME STE ČKOMOJE ME STE ČKO
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času, ktorý my ľudia máme na zemi času, ktorý my ľudia máme na zemi 
obmedzený, a napriek tomu ho často obmedzený, a napriek tomu ho často 
márnotratne míňame. Zamýšľa sa aj márnotratne míňame. Zamýšľa sa aj 
nad témou šťastia, radosti, ale aj smút-nad témou šťastia, radosti, ale aj smút-
ku. Všetky jej úvahy nás však privá-ku. Všetky jej úvahy nás však privá-
dzajú k jedinému záveru – pokoj duše dzajú k jedinému záveru – pokoj duše 
hľadajme u Boha, On je tou istotou, hľadajme u Boha, On je tou istotou, 
kotvou i kormidlom na lodi života, kotvou i kormidlom na lodi života, 
ktorá vedie do Jeho prístavu.ktorá vedie do Jeho prístavu.

Cesty srdca – také je pomenovanie Cesty srdca – také je pomenovanie 
druhej kapitoly zbierky básní. Je veno-druhej kapitoly zbierky básní. Je veno-
vaná najkrajším spomienkam, vaná najkrajším spomienkam, 
vyznáva sa v nej z lásky, úcty a vďač-vyznáva sa v nej z lásky, úcty a vďač-
nosti k najbližším. Dominuje tu téma nosti k najbližším. Dominuje tu téma 
rodiny, jej úloha v našom živote. rodiny, jej úloha v našom živote. 
Zamýšľa sa nad úlohou otca a matky v Zamýšľa sa nad úlohou otca a matky v 
živote detí, venuje sa aj téme priateľ-živote detí, venuje sa aj téme priateľ-
stva. S obavou hľadí na dnešný rozpol-stva. S obavou hľadí na dnešný rozpol-
tený svet a prihovára sa Pánovi, aby tený svet a prihovára sa Pánovi, aby 

času, ktorý my ľudia máme na zemi 
obmedzený, a napriek tomu ho často 
márnotratne míňame. Zamýšľa sa aj 
nad témou šťastia, radosti, ale aj smút-
ku. Všetky jej úvahy nás však privá-
dzajú k jedinému záveru – pokoj duše 
hľadajme u Boha, On je tou istotou, 
kotvou i kormidlom na lodi života, 
ktorá vedie do Jeho prístavu.

Cesty srdca – také je pomenovanie 
druhej kapitoly zbierky básní. Je veno-
vaná najkrajším spomienkam, 
vyznáva sa v nej z lásky, úcty a vďač-
nosti k najbližším. Dominuje tu téma 
rodiny, jej úloha v našom živote. 
Zamýšľa sa nad úlohou otca a matky v 
živote detí, venuje sa aj téme priateľ-
stva. S obavou hľadí na dnešný rozpol-
tený svet a prihovára sa Pánovi, aby 

V týchto letných dňoch vyšla nová V týchto letných dňoch vyšla nová 
zbierka Anny Mitaľovej pod názvom zbierka Anny Mitaľovej pod názvom 
Cesty.Cesty.

Cesta. Aký dokonalý symbol ľudského Cesta. Aký dokonalý symbol ľudského 
života! Každý z nás je na ceste. Naše života! Každý z nás je na ceste. Naše 
putovanie životom sa začína hneď po putovanie životom sa začína hneď po 
narodení a koniec, ten nepozná nikto narodení a koniec, ten nepozná nikto 
z nás. Všetci sa však usilujeme naplniť z nás. Všetci sa však usilujeme naplniť 
našu životnú púť skutkami hodnými našu životnú púť skutkami hodnými 
človeka.človeka.

Nie náhodou teda autorka nábožen-Nie náhodou teda autorka nábožen-
skej poézie a prózy pomenovala svoju skej poézie a prózy pomenovala svoju 
poslednú básnickú zbierku „Cesty“.poslednú básnickú zbierku „Cesty“.

Zamýšľa sa v nej nad osudmi ľudí, Zamýšľa sa v nej nad osudmi ľudí, 
vníma, že Cesty života bývajú často vníma, že Cesty života bývajú často 
zložité. Človek pričasto podlieha zložité. Človek pričasto podlieha 
lákadlám života, „zbiera poklady, lákadlám života, „zbiera poklady, 
hromadí pozlátka“. Aby sme v tomto hromadí pozlátka“. Aby sme v tomto 
neľahkom hľadaní dobra neodbočili neľahkom hľadaní dobra neodbočili 
zo správnej cesty, autorka nám pripo-zo správnej cesty, autorka nám pripo-
mína zdroj poznania, ktorý nás mína zdroj poznania, ktorý nás 
spoľahlivo dovedie k dobrému cieľu. spoľahlivo dovedie k dobrému cieľu. 
Je ním Biblia. V nej hľadajme odpo-Je ním Biblia. V nej hľadajme odpo-
vede na ťažké dilemy, ktoré pred nás vede na ťažké dilemy, ktoré pred nás 
často stavia život. Opierajme sa ňu často stavia život. Opierajme sa ňu 
vtedy, keď naše dni zlátia slnečné vtedy, keď naše dni zlátia slnečné 
lúče, ale aj vo chvíľach, keď našu lúče, ale aj vo chvíľach, keď našu 
oblohu zastrú mraky smútku. Nech oblohu zastrú mraky smútku. Nech 
nás vždy vedie viera, ktorá nám pomô-nás vždy vedie viera, ktorá nám pomô-
že, dodá nám nádej a vytrhne nás z že, dodá nám nádej a vytrhne nás z 
moci hriechu a zla.moci hriechu a zla.

V prvej kapitole zbierky, ktorú V prvej kapitole zbierky, ktorú 
autorka výstižne nazvala „Cesty živo-autorka výstižne nazvala „Cesty živo-
ta“, sa zamýšľa aj nad významom lásky ta“, sa zamýšľa aj nad významom lásky 
v našom živote. Dáva jej však širší v našom živote. Dáva jej však širší 
rozmer, podobne pracuje s témou rozmer, podobne pracuje s témou 
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lúče, ale aj vo chvíľach, keď našu 
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nás vždy vedie viera, ktorá nám pomô-
že, dodá nám nádej a vytrhne nás z 
moci hriechu a zla.
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Kto	 by	 ho	 nepoznal.	 Nenapodobiteľný	Kto	 by	 ho	 nepoznal.	 Nenapodobiteľný	
humor	 ľudového	 rozprávača	 Jožka	humor	 ľudového	 rozprávača	 Jožka	
Jožku	 zo	 susedných	 Hanušoviec	 nad	Jožku	 zo	 susedných	 Hanušoviec	 nad	
Topľou,	vlastným	menom	Jozefa	Vargu,	Topľou,	vlastným	menom	Jozefa	Vargu,	
je	častým	hosťom	kultúrnych	podujatí.	je	častým	hosťom	kultúrnych	podujatí.	
Poznajú	ho	celé	Slovensko	i	svet,	milujú	Poznajú	ho	celé	Slovensko	i	svet,	milujú	
ho	aj	Giraltovčania.	Svojráznym	vtipko-ho	aj	Giraltovčania.	Svojráznym	vtipko-
vaním	v	podaní	„rómskej	Jožky“	zabáva	vaním	v	podaní	„rómskej	Jožky“	zabáva	
ľudí	 už	 dvadsať	 rokov.	 Objavila	 ho	ľudí	 už	 dvadsať	 rokov.	 Objavila	 ho	
speváčka	 Jadranka	 Handlovská,	 keď	speváčka	 Jadranka	 Handlovská,	 keď	
robila	konkurz	na	zabávača.	Prebudila	v	robila	konkurz	na	zabávača.	Prebudila	v	
ňom	obrovský	talent,	ktorý	si	on	sám	v	ňom	obrovský	talent,	ktorý	si	on	sám	v	
tom	 čase	 až	 tak	 neuvedomoval.	 Jožko	tom	 čase	 až	 tak	 neuvedomoval.	 Jožko	

Kto	 by	 ho	 nepoznal.	 Nenapodobiteľný	
humor	 ľudového	 rozprávača	 Jožka	
Jožku	 zo	 susedných	 Hanušoviec	 nad	
Topľou,	vlastným	menom	Jozefa	Vargu,	
je	častým	hosťom	kultúrnych	podujatí.	
Poznajú	ho	celé	Slovensko	i	svet,	milujú	
ho	aj	Giraltovčania.	Svojráznym	vtipko-
vaním	v	podaní	„rómskej	Jožky“	zabáva	
ľudí	 už	 dvadsať	 rokov.	 Objavila	 ho	
speváčka	 Jadranka	 Handlovská,	 keď	
robila	konkurz	na	zabávača.	Prebudila	v	
ňom	obrovský	talent,	ktorý	si	on	sám	v	
tom	 čase	 až	 tak	 neuvedomoval.	 Jožko	

mína, že smrť blízkeho je aj pre nás mína, že smrť blízkeho je aj pre nás 
živých mementom. Kým sme živí, živých mementom. Kým sme živí, 
píšme do kroniky svojho života dobré píšme do kroniky svojho života dobré 
skutky.skutky.

Autorka Anna Mitaľová  má za sebou Autorka Anna Mitaľová  má za sebou 
už osem zbierok. Jej Cesty dokazujú, už osem zbierok. Jej Cesty dokazujú, 
že čas ju vedie k hlbokému skúmaniu že čas ju vedie k hlbokému skúmaniu 
života a jeho radostných i tienistých života a jeho radostných i tienistých 
stránok. Autorka tu nachádza pocho-stránok. Autorka tu nachádza pocho-
penie a súznenie s ľuďmi i prostre-penie a súznenie s ľuďmi i prostre-
dím, v ktorom žije.dím, v ktorom žije.

Želajme teda jej veršom, aby našli Želajme teda jej veršom, aby našli 
svojich adresátov, ktorí sa aj jej záslu-svojich adresátov, ktorí sa aj jej záslu-
hou budú zamýšľať nad svetom, v hou budú zamýšľať nad svetom, v 
ktorom žijeme a ktorého podobu ktorom žijeme a ktorého podobu 
všetci spoločne vytvárame.všetci spoločne vytvárame.

Mgr.		Alžbeta			ŠkurlováMgr.		Alžbeta			Škurlová

mína, že smrť blízkeho je aj pre nás 
živých mementom. Kým sme živí, 
píšme do kroniky svojho života dobré 
skutky.

Autorka Anna Mitaľová  má za sebou 
už osem zbierok. Jej Cesty dokazujú, 
že čas ju vedie k hlbokému skúmaniu 
života a jeho radostných i tienistých 
stránok. Autorka tu nachádza pocho-
penie a súznenie s ľuďmi i prostre-
dím, v ktorom žije.

Želajme teda jej veršom, aby našli 
svojich adresátov, ktorí sa aj jej záslu-
hou budú zamýšľať nad svetom, v 
ktorom žijeme a ktorého podobu 
všetci spoločne vytvárame.

Mgr.		Alžbeta			Škurlová

ochraňoval to najvzácnejšie, čo             ochraňoval to najvzácnejšie, čo             
v živote máme – blízkych ľudí, deti, v živote máme – blízkych ľudí, deti, 
rodinu.rodinu.

Tretia kapitola je venovaná básňam  Tretia kapitola je venovaná básňam  
príležitostným. Všedné dni raz za čas príležitostným. Všedné dni raz za čas 
ozvláštnia dni slávnostné – narodeni-ozvláštnia dni slávnostné – narodeni-
ny, svadba, sviatky – Dušičky, Advent, ny, svadba, sviatky – Dušičky, Advent, 
Vianoce, Nový rok. Tieto dni majú Vianoce, Nový rok. Tieto dni majú 
zvláštnu, zväčšia radostnú príchuť, zvláštnu, zväčšia radostnú príchuť, 
autorka však nezabúda, že práve v autorka však nezabúda, že práve v 
tieto sviatočné dni máme poďakovať tieto sviatočné dni máme poďakovať 
za dary, za dni pokojné, ale aj tie, v za dary, za dni pokojné, ale aj tie, v 
ktorých sme sa „učili v škole Pána“ ktorých sme sa „učili v škole Pána“ 
pokore, trpezlivosti, nádeji.pokore, trpezlivosti, nádeji.

Posledné cesty sú venované tým Posledné cesty sú venované tým 
najťažším chvíľam v našom živote, najťažším chvíľam v našom živote, 
rozlúčke s najbližšími pri ich odchode rozlúčke s najbližšími pri ich odchode 
do večnosti. Svojmu čitateľovi pripo-do večnosti. Svojmu čitateľovi pripo-
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ny, svadba, sviatky – Dušičky, Advent, 
Vianoce, Nový rok. Tieto dni majú 
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tieto sviatočné dni máme poďakovať 
za dary, za dni pokojné, ale aj tie, v 
ktorých sme sa „učili v škole Pána“ 
pokore, trpezlivosti, nádeji.

Posledné cesty sú venované tým 
najťažším chvíľam v našom živote, 
rozlúčke s najbližšími pri ich odchode 
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V súkromí som tichý človek, V súkromí som tichý človek, 

ktorý nevie vtipkovať.ktorý nevie vtipkovať.

V súkromí som tichý človek, 

ktorý nevie vtipkovať.

JOŽKO JOŽKA: JOŽKO JOŽKA: JOŽKO JOŽKA: JOŽKO JOŽKA: JOŽKO JOŽKA: JOŽKO JOŽKA: 
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Topľa, ale v tom čase už na okolı ́pôso-Topľa, ale v tom čase už na okolı ́pôso-
bil Topľan a tiež už existoval súbor bil Topľan a tiež už existoval súbor 
pomenovaný podľa hory Oblıḱ. Pátrali pomenovaný podľa hory Oblıḱ. Pátrali 
sme teda stále, čo ďalej, aké meno sme teda stále, čo ďalej, aké meno 
vymyslı́me, keďže už boli všelijaké vymyslı́me, keďže už boli všelijaké 
názvy a tak sme fungovali bez mena názvy a tak sme fungovali bez mena 
päť rokov. Medzitým som išiel na päť rokov. Medzitým som išiel na 
vojnu, poprosil som svojho kamaráta, vojnu, poprosil som svojho kamaráta, 
aby sa o súbor staral, kým prıd́em. A aby sa o súbor staral, kým prıd́em. A 
keď som sa po roku z vojny vrátil, žiaľ-keď som sa po roku z vojny vrátil, žiaľ-
bohu som zistil, že asi po polroku sa bohu som zistil, že asi po polroku sa 
rozpadol. Uvedomoval som si však, že rozpadol. Uvedomoval som si však, že 
mladı́ ľudia sa potrebujú stretávať, mladı́ ľudia sa potrebujú stretávať, 
formovať. No keď som prišiel domov, formovať. No keď som prišiel domov, 
Jadranka v tom čase potrebovala ľudo-Jadranka v tom čase potrebovala ľudo-
vého rozprávača a odporúčali mi ıśť vého rozprávača a odporúčali mi ıśť 
na konkurz, že mám divadlo v pamäti na konkurz, že mám divadlo v pamäti 
a že budem dobrý, lebo mi tá výmena a že budem dobrý, lebo mi tá výmena 
rolı ́ sadla. Ja že nie, chcem ıśť inou rolı ́ sadla. Ja že nie, chcem ıśť inou 
cestou, tak ma trošku oklamali, že cestou, tak ma trošku oklamali, že 
Jadranka ma prihlásila a keď sa Jadranka ma prihlásila a keď sa 
výberu nezúčastnı́m, budem platiť výberu nezúčastnı́m, budem platiť 
veľkú pokutu. Mali sme si tam i veľkú pokutu. Mali sme si tam i 
pripraviť pätnásťminútové vstupy. pripraviť pätnásťminútové vstupy. 
Tak som teda išiel, bolo nás tam asi Tak som teda išiel, bolo nás tam asi 
dvadsať a vybrala si napokon mňa, že dvadsať a vybrala si napokon mňa, že 
sa jej moje vystúpenie páčilo a bolo sa jej moje vystúpenie páčilo a bolo 
ľahko stráviteľné.  Takto sa začala ľahko stráviteľné.  Takto sa začala 
kapitola Jožka Jožku, najprv som sa kapitola Jožka Jožku, najprv som sa 
volal Marikľaňa (rómsky posúch). volal Marikľaňa (rómsky posúch). 
Spoločne s Jadrankou sme vymysleli Spoločne s Jadrankou sme vymysleli 
meno Jožko Jožka, že je to ľahšie zapa-meno Jožko Jožka, že je to ľahšie zapa-
mätateľné. Každý si myslı,́  že Jožka je mätateľné. Každý si myslı,́  že Jožka je 
moje priezvisko a teda tak sa aj volá-moje priezvisko a teda tak sa aj volá-
m... Folklór mi však veľmi chýbal. m... Folklór mi však veľmi chýbal. 
Medzitým som založil Vargovčan, Medzitým som založil Vargovčan, 
ktorý pod týmto názvom funguje päť ktorý pod týmto názvom funguje päť 
rokov, no s prestávkou pôsobı́ 20 rokov, no s prestávkou pôsobı́ 20 
rokov od účinkovania. rokov od účinkovania. 
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veľkú pokutu. Mali sme si tam i 
pripraviť pätnásťminútové vstupy. 
Tak som teda išiel, bolo nás tam asi 
dvadsať a vybrala si napokon mňa, že 
sa jej moje vystúpenie páčilo a bolo 
ľahko stráviteľné.  Takto sa začala 
kapitola Jožka Jožku, najprv som sa 
volal Marikľaňa (rómsky posúch). 
Spoločne s Jadrankou sme vymysleli 
meno Jožko Jožka, že je to ľahšie zapa-
mätateľné. Každý si myslı,́  že Jožka je 
moje priezvisko a teda tak sa aj volá-
m... Folklór mi však veľmi chýbal. 
Medzitým som založil Vargovčan, 
ktorý pod týmto názvom funguje päť 
rokov, no s prestávkou pôsobı́ 20 
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bol	práve	tým	šťastlivcom,	ktorý	ju	bol	práve	tým	šťastlivcom,	ktorý	ju	
zo	17	adeptov	z	celého	 	Slovenska	zo	17	adeptov	z	celého	 	Slovenska	
najviac	zaujal.	Ona	mu	vymyslela	aj	najviac	zaujal.	Ona	mu	vymyslela	aj	
umelecké	 meno.	 Predtým	 ste	 ho	umelecké	 meno.	 Predtým	 ste	 ho	
mohli	 poznať	 pod	 umeleckým	mohli	 poznať	 pod	 umeleckým	
m e n om 	 M a r i k ľa ň a 	 ( p o d ľa	m e n om 	 M a r i k ľa ň a 	 ( p o d ľa	
rómskeho	 jedla).	 Neskôr	 začal	rómskeho	 jedla).	 Neskôr	 začal	
vystupovať	 s	 Drišľakom,	 Senzi	vystupovať	 s	 Drišľakom,	 Senzi	
Senzusom	a	objavil	sa	aj	v	ďalších		Senzusom	a	objavil	sa	aj	v	ďalších		
televíznych	programoch.	Hoci	má	v	televíznych	programoch.	Hoci	má	v	
sebe	veľký	potenciál	preniknúť	do	sebe	veľký	potenciál	preniknúť	do	
mediálnej	brandže	ešte	masívnej-mediálnej	brandže	ešte	masívnej-
šie,	radšej	chce	zostať	sám	sebou	a	šie,	radšej	chce	zostať	sám	sebou	a	
aktívne	sa	venovať	svojmu	súboru	aktívne	sa	venovať	svojmu	súboru	
Vargovčan,	ktorý	vedie	zhruba	tak	Vargovčan,	ktorý	vedie	zhruba	tak	
dlho,	ako	„existuje“	aj	Jožko	Jožka.	dlho,	ako	„existuje“	aj	Jožko	Jožka.	
Jeho	 najväčšou	 láskou	 je	 však	Jeho	 najväčšou	 láskou	 je	 však	
tanec.tanec.

Prezraďte,	 ako	 vyzerali 	 vaše	Prezraďte,	 ako	 vyzerali 	 vaše	
začiatky...	 Kedy	 ste	 sa	 objavili	 na	začiatky...	 Kedy	 ste	 sa	 objavili	 na	
scéne	ako	Jožko	Jožka?scéne	ako	Jožko	Jožka?

-	Moje začiatky vyzerali tak, že najprv -	Moje začiatky vyzerali tak, že najprv 
som vystupoval v súbore a zapojil som vystupoval v súbore a zapojil 
som sa do divadelného diania. Vtedy som sa do divadelného diania. Vtedy 
sa tomu venovala kultúrna pracovnıč́-sa tomu venovala kultúrna pracovnıč́-
ka, pani Ľubica Tomková. Počas toho, ka, pani Ľubica Tomková. Počas toho, 
ako sme hrali takéto divadielka, robili ako sme hrali takéto divadielka, robili 
sme také zámeny rolı,́ kde mal muž sme také zámeny rolı,́ kde mal muž 
hrať ženu, žena muža... Vravela mi: hrať ženu, žena muža... Vravela mi: 
„Pánečku, ako tebe tá rola sadla, je to „Pánečku, ako tebe tá rola sadla, je to 
zábavné.“ No bral som to tak, že ale zábavné.“ No bral som to tak, že ale 
nie, dobre, odohral som to a čau, pá... nie, dobre, odohral som to a čau, pá... 
Potom ma to však ťahalo k tomu, aby Potom ma to však ťahalo k tomu, aby 
som robil folklór, ktorý ma naozaj som robil folklór, ktorý ma naozaj 
bavil a napl�ňal, tak som si založil bavil a napl�ňal, tak som si založil 
vlastný súbor. Najprv bol bez názvu, vlastný súbor. Najprv bol bez názvu, 
volali sme sa iba folklórna skupina. volali sme sa iba folklórna skupina. 
Ale nevedeli sme mu vtedy vymyslieť Ale nevedeli sme mu vtedy vymyslieť 
názov. Cez Hanušovce preteká rieka názov. Cez Hanušovce preteká rieka 
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šie,	radšej	chce	zostať	sám	sebou	a	
aktívne	sa	venovať	svojmu	súboru	
Vargovčan,	ktorý	vedie	zhruba	tak	
dlho,	ako	„existuje“	aj	Jožko	Jožka.	
Jeho	 najväčšou	 láskou	 je	 však	
tanec.

Prezraďte,	 ako	 vyzerali 	 vaše	
začiatky...	 Kedy	 ste	 sa	 objavili	 na	
scéne	ako	Jožko	Jožka?
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sme také zámeny rolı,́ kde mal muž 
hrať ženu, žena muža... Vravela mi: 
„Pánečku, ako tebe tá rola sadla, je to 
zábavné.“ No bral som to tak, že ale 
nie, dobre, odohral som to a čau, pá... 
Potom ma to však ťahalo k tomu, aby 
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bolo to také divadelné predstavenie, bolo to také divadelné predstavenie, 
volalo sa Kým žiješ, tancuj a špivaj a volalo sa Kým žiješ, tancuj a špivaj a 
malo neskutočný úspech. Chodil k malo neskutočný úspech. Chodil k 
nám vtedy tancovať taký malý nám vtedy tancovať taký malý 
rómsky chlapček, mali sme to nacvi-rómsky chlapček, mali sme to nacvi-
čené tak, že som jeho mama. Aj keď čené tak, že som jeho mama. Aj keď 
bol už štvrták, hral dieťa v kočiari.bol už štvrták, hral dieťa v kočiari.

Podobáte	sa	typovo	na	Jožka	Jožku,	Podobáte	sa	typovo	na	Jožka	Jožku,	
ktorého	stvárňujete?ktorého	stvárňujete?

- Práveže nie. Som úplne iný, v - Práveže nie. Som úplne iný, v 
súkromı ́veľmi tichý, hovoria mi: „To súkromı ́veľmi tichý, hovoria mi: „To 
mi je rozprávač, nič nehovorı́...“ mi je rozprávač, nič nehovorı́...“ 
Vnıḿam to aj na poradách, že každý Vnıḿam to aj na poradách, že každý 
žiada odo mňa, aby som povedal niečo žiada odo mňa, aby som povedal niečo 
vtipné. Po vystúpenı ́si sadnem, obdi-vtipné. Po vystúpenı ́si sadnem, obdi-
vujem krajinu a užı́vam si ticho. vujem krajinu a užı́vam si ticho. 
Potrebujem veľa počúvať, nasávam od Potrebujem veľa počúvať, nasávam od 
iných. Iba na javisku viem žartovať a iných. Iba na javisku viem žartovať a 
keď si oblečiem kostým, pomáha mi keď si oblečiem kostým, pomáha mi 
to. Ako Jožko Jožka som niekto úplne to. Ako Jožko Jožka som niekto úplne 
iný, človek sa musı ́vžiť do tej osoby, iný, človek sa musı ́vžiť do tej osoby, 
nedá sa to inak prežıv́ať. nedá sa to inak prežıv́ať. 

Spoznávajú	 vás	 ľudia	 na	 ulici,	 aj	Spoznávajú	 vás	 ľudia	 na	 ulici,	 aj	
keď	 nie	 ste	 oblečený	 v	 kostýme	keď	 nie	 ste	 oblečený	 v	 kostýme	
Jožka	Jožku?Jožka	Jožku?

- A� no, spoznávajú a nebránim sa - A� no, spoznávajú a nebránim sa 
tomu, keď ma zastavia a porozprávajú tomu, keď ma zastavia a porozprávajú 
sa. Ale je mi to aj neprıj́emné, ak odo sa. Ale je mi to aj neprıj́emné, ak odo 
mňa očakávajú nejaký humor Jožka mňa očakávajú nejaký humor Jožka 
Jožku. Mimo pódia strácam silu v Jožku. Mimo pódia strácam silu v 
nohách a neviem chodiť. Je to zvláštny nohách a neviem chodiť. Je to zvláštny 
pocit, priznám sa, že radšej som inko-pocit, priznám sa, že radšej som inko-
gnito, že prıd́em a odıd́em. gnito, že prıd́em a odıd́em. 

Kde	a	pre	aké	publikum	najradšej		Kde	a	pre	aké	publikum	najradšej		
vystupujete?	 Účinkovali	 ste	 už	 aj	vystupujete?	 Účinkovali	 ste	 už	 aj	
mimo	Slovenska?mimo	Slovenska?

- Nemám také vytypovačky.  No naprı-́- Nemám také vytypovačky.  No naprı-́
klad Kapušany pri Prešove nesku-klad Kapušany pri Prešove nesku-
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iný, človek sa musı ́vžiť do tej osoby, 
nedá sa to inak prežıv́ať. 
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Jožka	Jožku?

- A� no, spoznávajú a nebránim sa 
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sa. Ale je mi to aj neprıj́emné, ak odo 
mňa očakávajú nejaký humor Jožka 
Jožku. Mimo pódia strácam silu v 
nohách a neviem chodiť. Je to zvláštny 
pocit, priznám sa, že radšej som inko-
gnito, že prıd́em a odıd́em. 

Kde	a	pre	aké	publikum	najradšej		
vystupujete?	 Účinkovali	 ste	 už	 aj	
mimo	Slovenska?

- Nemám také vytypovačky.  No naprı-́
klad Kapušany pri Prešove nesku-

Kde	 ste	 vystupovali	 prvýkrát	 ako	Kde	 ste	 vystupovali	 prvýkrát	 ako	
Jožko	Jožka?	Aký	typ	publika	máte	Jožko	Jožka?	Aký	typ	publika	máte	
najradšej?najradšej?

- Prvé vystúpenie bolo v S�arišských - Prvé vystúpenie bolo v S�arišských 
Michaľanoch, trému som ani nemal, Michaľanoch, trému som ani nemal, 
len som sa veľmi  sústredil, aby to len som sa veľmi  sústredil, aby to 
bolo dobre. Zodpovedne som k tomu bolo dobre. Zodpovedne som k tomu 
pristupoval, mal som to od A po Z pristupoval, mal som to od A po Z 
pripravené. Ľudia sa bavili, bolo to pripravené. Ľudia sa bavili, bolo to 
dobré, no pochopil som, že to nie som dobré, no pochopil som, že to nie som 
ja, že je to zvláštne, lebo mám rád ja, že je to zvláštne, lebo mám rád 
voľnosť a slobodu. A nie som robot, voľnosť a slobodu. A nie som robot, 
ktorý niečo naučené rozpráva. Chcel ktorý niečo naučené rozpráva. Chcel 
som podávať ďalej niečo svoje, tak, som podávať ďalej niečo svoje, tak, 
ako to cıt́im. C� iže mám len oporné ako to cıt́im. C� iže mám len oporné 
body, pri vystúpenı ́ zisťujem, aké je body, pri vystúpenı ́ zisťujem, aké je 
publikum a ak zistıḿ, že je vynikajúce publikum a ak zistıḿ, že je vynikajúce 
a dá s nıḿ pracovať, idem ďalej a už a dá s nıḿ pracovať, idem ďalej a už 
improvizujem. Keď stojıḿ na javisku, improvizujem. Keď stojıḿ na javisku, 
vidno tie tváre, ktoré chcú, aby som si vidno tie tváre, ktoré chcú, aby som si 
do nich rýpol... Poznať ich tak, že stále do nich rýpol... Poznať ich tak, že stále 
si niečo hovoria a niektorı ́ľudia mi aj si niečo hovoria a niektorı ́ľudia mi aj 
rovno povedia, že schválne prechá-rovno povedia, že schválne prechá-
dzajú okolo, aby som ich zapojil. Aj dzajú okolo, aby som ich zapojil. Aj 
usporiadatelia na slávnostiach, kde usporiadatelia na slávnostiach, kde 
bavı́m tých ľudı́, mi povedia, koho bavı́m tých ľudı́, mi povedia, koho 
vybrať z publika. Mám rád jednodu-vybrať z publika. Mám rád jednodu-
chých a skromných ľudı́, ktorı́ sa chých a skromných ľudı́, ktorı́ sa 
dokážu zasmiať sami na sebe ako ja a dokážu zasmiať sami na sebe ako ja a 
neurazia sa, naopak, nemám rád, ak neurazia sa, naopak, nemám rád, ak 
sa niekto tvári veľmi škrobene a nevie sa niekto tvári veľmi škrobene a nevie 
sa zasmiať. Rómski diváci na mňa sa zasmiať. Rómski diváci na mňa 
väčšinou reagujú tak, že sa na tom väčšinou reagujú tak, že sa na tom 
bavia tiež.  bavia tiež.  

Ocitli	ste	sa	už	so	svojím	súborom	v	Ocitli	ste	sa	už	so	svojím	súborom	v	
postave	 Jožka	 Jožku	 spoločne	 na	postave	 Jožka	 Jožku	 spoločne	 na	
jednom	pódiu?jednom	pódiu?

Už som mal ako Jožko Jožka aj Už som mal ako Jožko Jožka aj 
spoločné vystúpenie so súborom, spoločné vystúpenie so súborom, 

Kde	 ste	 vystupovali	 prvýkrát	 ako	
Jožko	Jožka?	Aký	typ	publika	máte	
najradšej?
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len som sa veľmi  sústredil, aby to 
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vidno tie tváre, ktoré chcú, aby som si 
do nich rýpol... Poznať ich tak, že stále 
si niečo hovoria a niektorı ́ľudia mi aj 
rovno povedia, že schválne prechá-
dzajú okolo, aby som ich zapojil. Aj 
usporiadatelia na slávnostiach, kde 
bavı́m tých ľudı́, mi povedia, koho 
vybrať z publika. Mám rád jednodu-
chých a skromných ľudı́, ktorı́ sa 
dokážu zasmiať sami na sebe ako ja a 
neurazia sa, naopak, nemám rád, ak 
sa niekto tvári veľmi škrobene a nevie 
sa zasmiať. Rómski diváci na mňa 
väčšinou reagujú tak, že sa na tom 
bavia tiež.  

Ocitli	ste	sa	už	so	svojím	súborom	v	
postave	 Jožka	 Jožku	 spoločne	 na	
jednom	pódiu?

Už som mal ako Jožko Jožka aj 
spoločné vystúpenie so súborom, 
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točne milujem, u vás to tiež dobre točne milujem, u vás to tiež dobre 
poznám, S� arišské Michaľany, Rasla-poznám, S� arišské Michaľany, Rasla-
vice či C�ervený kláštor.  Pieniny mám vice či C�ervený kláštor.  Pieniny mám 
veľmi rád, je tam nádherné prostredie veľmi rád, je tam nádherné prostredie 
a úžasnı ́ľudia v publiku, zo SR aj C�R. V a úžasnı ́ľudia v publiku, zo SR aj C�R. V 
Košiciach je to také iné, dobre sa tam Košiciach je to také iné, dobre sa tam 
robı,́ ale je to tam také zvláštne. No robı,́ ale je to tam také zvláštne. No 
nielen pre mňa, aj pre iných umelcov, nielen pre mňa, aj pre iných umelcov, 
v tom sa zhodneme. Neviem, prečo, v tom sa zhodneme. Neviem, prečo, 
ale je to tam proste iné. V Jarovniciach ale je to tam proste iné. V Jarovniciach 
mám pri vystúpeniach rešpekt, keďže mám pri vystúpeniach rešpekt, keďže 
je tam veľká rómska komunita. Keď je tam veľká rómska komunita. Keď 
som tam bol prvýkrát, bál som sa, ako som tam bol prvýkrát, bál som sa, ako 
to dopadne a dobre to dopadlo. Vajda to dopadne a dobre to dopadlo. Vajda 
mi po predstavenı ́povedal, že to bolo mi po predstavenı ́povedal, že to bolo 
veľmi dobré, že je to humor, ktorý veľmi dobré, že je to humor, ktorý 
pobavil a neurazil. Jadranke o mne pobavil a neurazil. Jadranke o mne 
povedal: „S týmto človekom dokážete povedal: „S týmto človekom dokážete 
veľmi veľa...“ Väčšinou sa bavia, veľmi veľa...“ Väčšinou sa bavia, 
neurážam ich, robıḿ aj rómske pred-neurážam ich, robıḿ aj rómske pred-
stavenia. Dobre poznám aj ich jazyk, stavenia. Dobre poznám aj ich jazyk, 
vyrastal som ako dieťa medzi Róma-vyrastal som ako dieťa medzi Róma-
mi, aj veľa „bielych“ u nás v Hanušov-mi, aj veľa „bielych“ u nás v Hanušov-
ciach vie dobre po rómsky. Veľa vystú-ciach vie dobre po rómsky. Veľa vystú-
penı́ som absolvoval na západnom penı́ som absolvoval na západnom 
Slovensku. Neverili by ste, aké dobré Slovensku. Neverili by ste, aké dobré 
je publikum v Bratislave, ľudı́ som je publikum v Bratislave, ľudı́ som 
zabával aj s ich prıźvukom. Bol som zabával aj s ich prıźvukom. Bol som 
tam i na vojne, takže mi je už známy. tam i na vojne, takže mi je už známy. 
Publikum je veľmi vďačné, vedia sa Publikum je veľmi vďačné, vedia sa 
dobre baviť. Všetky mestá mám však dobre baviť. Všetky mestá mám však 
rád, aj keď ideme na rovnaké miesto, rád, aj keď ideme na rovnaké miesto, 
musı ́byť vždy niečo nové. Keď idem musı ́byť vždy niečo nové. Keď idem 
do neznáma, kde som ešte nebol, do neznáma, kde som ešte nebol, 
použıv́am aj niektoré staré veci, ale použıv́am aj niektoré staré veci, ale 
keď ideme na tie dlhoročné, známej-keď ideme na tie dlhoročné, známej-
šie miesta, musı ́byť stále niečo nové, šie miesta, musı ́byť stále niečo nové, 
aby som zaujal. T�ažko sa však zıśka-aby som zaujal. T�ažko sa však zıśka-
vajú nové veci, lebo tu niekto niečo vajú nové veci, lebo tu niekto niečo 

točne milujem, u vás to tiež dobre 
poznám, S� arišské Michaľany, Rasla-
vice či C�ervený kláštor.  Pieniny mám 
veľmi rád, je tam nádherné prostredie 
a úžasnı ́ľudia v publiku, zo SR aj C�R. V 
Košiciach je to také iné, dobre sa tam 
robı,́ ale je to tam také zvláštne. No 
nielen pre mňa, aj pre iných umelcov, 
v tom sa zhodneme. Neviem, prečo, 
ale je to tam proste iné. V Jarovniciach 
mám pri vystúpeniach rešpekt, keďže 
je tam veľká rómska komunita. Keď 
som tam bol prvýkrát, bál som sa, ako 
to dopadne a dobre to dopadlo. Vajda 
mi po predstavenı ́povedal, že to bolo 
veľmi dobré, že je to humor, ktorý 
pobavil a neurazil. Jadranke o mne 
povedal: „S týmto človekom dokážete 
veľmi veľa...“ Väčšinou sa bavia, 
neurážam ich, robıḿ aj rómske pred-
stavenia. Dobre poznám aj ich jazyk, 
vyrastal som ako dieťa medzi Róma-
mi, aj veľa „bielych“ u nás v Hanušov-
ciach vie dobre po rómsky. Veľa vystú-
penı́ som absolvoval na západnom 
Slovensku. Neverili by ste, aké dobré 
je publikum v Bratislave, ľudı́ som 
zabával aj s ich prıźvukom. Bol som 
tam i na vojne, takže mi je už známy. 
Publikum je veľmi vďačné, vedia sa 
dobre baviť. Všetky mestá mám však 
rád, aj keď ideme na rovnaké miesto, 
musı ́byť vždy niečo nové. Keď idem 
do neznáma, kde som ešte nebol, 
použıv́am aj niektoré staré veci, ale 
keď ideme na tie dlhoročné, známej-
šie miesta, musı ́byť stále niečo nové, 
aby som zaujal. T�ažko sa však zıśka-
vajú nové veci, lebo tu niekto niečo 

počuje a hneď si to niekto ďalšı ́prebe-počuje a hneď si to niekto ďalšı ́prebe-
rie, takže človek musı ́ veľa tvoriť a rie, takže človek musı ́ veľa tvoriť a 
vymýšľať, možno viete. A možno vymýšľať, možno viete. A možno 
viete, možno nie, mňa už začal napo-viete, možno nie, mňa už začal napo-
dobňovať zabávač Jožko Bryndza. dobňovať zabávač Jožko Bryndza. 

So súborom, ktorý má 201 členov, aj So súborom, ktorý má 201 členov, aj 
veľa cestujeme. Vystupovali sme v veľa cestujeme. Vystupovali sme v 
krajinách ako Macedónsko, S�paniel-krajinách ako Macedónsko, S�paniel-
sko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, sko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, 
Turecko, Izrael, Kórea. Ako Jožko Turecko, Izrael, Kórea. Ako Jožko 
Jožka som bol v C�echách a Poľsku.Jožka som bol v C�echách a Poľsku.

Máte	už	aj	nejakého	nasledovníka?	Máte	už	aj	nejakého	nasledovníka?	

- Mňa už začal napodobňovať práve - Mňa už začal napodobňovať práve 
ten Jožko Bryndza zo Starej Ľubovne, ten Jožko Bryndza zo Starej Ľubovne, 
ktorý sa oblieka presne ako ja, kopı-́ktorý sa oblieka presne ako ja, kopı-́
ruje všetky moje veci, chce byť ako ruje všetky moje veci, chce byť ako 
Jožko Jožka. Má si vytvoriť takú svoju Jožko Jožka. Má si vytvoriť takú svoju 
postavičku. Stáva sa, že ľudia chcú postavičku. Stáva sa, že ľudia chcú 
mať na vystúpenı ́ Jožka Jožku, teda mať na vystúpenı ́ Jožka Jožku, teda 
mňa a prı́de on. Niekedy sa ľudia mňa a prı́de on. Niekedy sa ľudia 
pomýlia, zavolajú totiž jemu a on sa pomýlia, zavolajú totiž jemu a on sa 
volá tiež Jožko, takže vtedy trochu volá tiež Jožko, takže vtedy trochu 
nastáva problém. Veľakrát sa stalo, že nastáva problém. Veľakrát sa stalo, že 
keď si ho zmýlia so mnou a prı́de keď si ho zmýlia so mnou a prı́de 
namiesto mňa, volajú mi, že: „Jožko, namiesto mňa, volajú mi, že: „Jožko, 
kde si? Lebo prišiel nejaký Bryndza a kde si? Lebo prišiel nejaký Bryndza a 
my chceme teba...“ No a ja vravıḿ: „No, my chceme teba...“ No a ja vravıḿ: „No, 
bohužiaľ.“ Ospravedlňujem sa, sa no bohužiaľ.“ Ospravedlňujem sa, sa no 
ale tak si vybrali. V rodine mám krst-ale tak si vybrali. V rodine mám krst-
niatko, má rado zábavu a vtipy, takže niatko, má rado zábavu a vtipy, takže 
verıḿ, že pôjde v tomto štýle. Dáva mi verıḿ, že pôjde v tomto štýle. Dáva mi 
veľa nápadov a podnetov. veľa nápadov a podnetov. 

Kde	všade	čerpáte	námety?Kde	všade	čerpáte	námety?

- Veľa čıt́am, poznám veľa ľudı,́ pohy-- Veľa čıt́am, poznám veľa ľudı,́ pohy-
bujem sa medzi nimi, hovorı́me si bujem sa medzi nimi, hovorı́me si 
vtipy a historky. Priznám sa, že väčši-vtipy a historky. Priznám sa, že väčši-
nou si neviem na prvýkrát nejaký nou si neviem na prvýkrát nejaký 
zapamätať a až neskôr, počas vystú-zapamätať a až neskôr, počas vystú-

počuje a hneď si to niekto ďalšı ́prebe-
rie, takže človek musı ́ veľa tvoriť a 
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dobňovať zabávač Jožko Bryndza. 
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keď si ho zmýlia so mnou a prı́de 
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my chceme teba...“ No a ja vravıḿ: „No, 
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vtipy a historky. Priznám sa, že väčši-
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penia, si naň na javisku spomeniem. penia, si naň na javisku spomeniem. 
Vtedy mi to tak utkvie v pamäti, že ten  Vtedy mi to tak utkvie v pamäti, že ten  
mi toto hovoril. Sám sa tomu čudu-mi toto hovoril. Sám sa tomu čudu-
jem, neviem si to vysvetliť a ďakujem jem, neviem si to vysvetliť a ďakujem 
za to Pánu Bohu. Teraz som aj vicepri-za to Pánu Bohu. Teraz som aj vicepri-
mátor, toho času mám teda čoraz mátor, toho času mám teda čoraz 
menej, no snažıḿ sa venovať aj súbo-menej, no snažıḿ sa venovať aj súbo-
ru, aj svojim vystúpeniam. Aj keď ru, aj svojim vystúpeniam. Aj keď 
tancujem, čistıḿ si myseľ, hlavu, aj tancujem, čistıḿ si myseľ, hlavu, aj 
keď som unavený, vždy ma to bavı ́a keď som unavený, vždy ma to bavı ́a 
robı ́ šťastným. Folklór, to je pre mňa robı ́ šťastným. Folklór, to je pre mňa 
zážitok, nedá sa to ani opıśať. zážitok, nedá sa to ani opıśať. 

Odkiaľ	si	zháňate	oblečenie	a	kto	Odkiaľ	si	zháňate	oblečenie	a	kto	
vás	upravuje?vás	upravuje?

- Stále mi niekto niečo donesie, každý - Stále mi niekto niečo donesie, každý 
niečo doma nájde, nie je s tým prob-niečo doma nájde, nie je s tým prob-

penia, si naň na javisku spomeniem. 
Vtedy mi to tak utkvie v pamäti, že ten  
mi toto hovoril. Sám sa tomu čudu-
jem, neviem si to vysvetliť a ďakujem 
za to Pánu Bohu. Teraz som aj vicepri-
mátor, toho času mám teda čoraz 
menej, no snažıḿ sa venovať aj súbo-
ru, aj svojim vystúpeniam. Aj keď 
tancujem, čistıḿ si myseľ, hlavu, aj 
keď som unavený, vždy ma to bavı ́a 
robı ́ šťastným. Folklór, to je pre mňa 
zážitok, nedá sa to ani opıśať. 

Odkiaľ	si	zháňate	oblečenie	a	kto	
vás	upravuje?

- Stále mi niekto niečo donesie, každý 
niečo doma nájde, nie je s tým prob-

lém. Niekedy sa nosilo viac kvietkova-lém. Niekedy sa nosilo viac kvietkova-
né, aj krikľavé veci si oblečiem. Maľu-né, aj krikľavé veci si oblečiem. Maľu-
jem sa sám, tak narýchlo, ako prıd́e, jem sa sám, tak narýchlo, ako prıd́e, 
ako sa cı́tim. Problém je občas s ako sa cı́tim. Problém je občas s 
obuvou, už sa mi stalo, že som nezo-obuvou, už sa mi stalo, že som nezo-
hnal topánky. Sestra raz išla so mnou hnal topánky. Sestra raz išla so mnou 
na nákup do čı́nskeho obchodu, na nákup do čı́nskeho obchodu, 
osmička sa na moju nohu nedala osmička sa na moju nohu nedala 
ľahko zohnať, ona nosı ́štvorku, tak sa ľahko zohnať, ona nosı ́štvorku, tak sa 
na nás predavačka zvláštne pozerala na nás predavačka zvláštne pozerala 
a čudovala sa, prečo chceme kúpiť a čudovala sa, prečo chceme kúpiť 
také veľké čıślo ženskej obuvi.také veľké čıślo ženskej obuvi.

Pri	 svojej	 práci	 sa	 stretávate	 aj	 s	Pri	 svojej	 práci	 sa	 stretávate	 aj	 s	
rôznymi	celebritami,	s	kým	sa	vám	rôznymi	celebritami,	s	kým	sa	vám	
dobre	spolupracuje?	dobre	spolupracuje?	

- Tých ľudı ́som v šoubiznise postretá-- Tých ľudı ́som v šoubiznise postretá-
val veľa, sloven-val veľa, sloven-
ských i českých. ských i českých. 
Stretol som sa s Stretol som sa s 
Karlom Gottom, Karlom Gottom, 
Michalom Davi-Michalom Davi-
d o m ,  L u c k o u d o m ,  L u c k o u 
B ı́ l o u ,  S� tevo m B ı́ l o u ,  S� tevo m 
S k r ú c a n ý m ,  s S k r ú c a n ý m ,  s 
k a p e l a m i k a p e l a m i 
Desmod, Kandrá-Desmod, Kandrá-
čovci a Kollárov-čovci a Kollárov-
ci, ktorı ́ma pozý-ci, ktorı ́ma pozý-
va j ú  n a  a k c i u va j ú  n a  a k c i u 
Stretnutie Gora-Stretnutie Gora-
lov v Pieninách. lov v Pieninách. 
D o b r e  s a  m i D o b r e  s a  m i 
spolupracuje s spolupracuje s 
Vladom Kobiel-Vladom Kobiel-
skym a takisto sa skym a takisto sa 
rád stretávam s rád stretávam s 
M a r i á n o m M a r i á n o m 
C� e k o v s k ý m , C� e k o v s k ý m , 
obaja sú skvelı́, obaja sú skvelı́, 
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jem sa sám, tak narýchlo, ako prıd́e, 
ako sa cı́tim. Problém je občas s 
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Karlom Gottom, 
Michalom Davi-
d o m ,  L u c k o u 
B ı́ l o u ,  S� tevo m 
S k r ú c a n ý m ,  s 
k a p e l a m i 
Desmod, Kandrá-
čovci a Kollárov-
ci, ktorı ́ma pozý-
va j ú  n a  a k c i u 
Stretnutie Gora-
lov v Pieninách. 
D o b r e  s a  m i 
spolupracuje s 
Vladom Kobiel-
skym a takisto sa 
rád stretávam s 
M a r i á n o m 
C� e k o v s k ý m , 
obaja sú skvelı́, 
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samozrejme, stı́hať všetko,  no ak samozrejme, stı́hať všetko,  no ak 
niekto veľmi chce nahrávku, že nič iné niekto veľmi chce nahrávku, že nič iné 
nepotrebuje, len nech sa dotyčnému nepotrebuje, len nech sa dotyčnému 
prihovorı ́ Jožko Jožka cez video, tak prihovorı ́ Jožko Jožka cez video, tak 
im chcem splniť želanie a človek si im chcem splniť želanie a človek si 
vtedy uvedomı́, že to má zmysel. vtedy uvedomı́, že to má zmysel. 
Beriem aj, ak sa niekomu nepáčim, Beriem aj, ak sa niekomu nepáčim, 
nehnevám sa preto, každý má iný štýl. nehnevám sa preto, každý má iný štýl. 

Máte	aj	nejaký	nesplnený	sen?Máte	aj	nejaký	nesplnený	sen?

- Chcel som ıśť študovať na VS�MU - Chcel som ıśť študovať na VS�MU 
tanec – choreografiu, odjakživa som tanec – choreografiu, odjakživa som 
po tom veľmi túžil, no tento sen sa mi po tom veľmi túžil, no tento sen sa mi 
nesplnil. Keď sme robili program v nesplnil. Keď sme robili program v 
Michalovciach, prišiel tam herec Michalovciach, prišiel tam herec 
Dangl a ponúkal mi, aby som šiel na Dangl a ponúkal mi, aby som šiel na 
herectvo, že ak chcem, mám na to... herectvo, že ak chcem, mám na to... 
Ale ja som veľmi nechcel, skôr ten Ale ja som veľmi nechcel, skôr ten 
tanec a choreografia ma bavili. A čo ak tanec a choreografia ma bavili. A čo ak 
by som dostal nejakú vážnu úlohu? by som dostal nejakú vážnu úlohu? 
Som zvyknutý na Jožka Jožku... Bolo Som zvyknutý na Jožka Jožku... Bolo 
by mi ľúto to tu všetko tak nechať a by mi ľúto to tu všetko tak nechať a 
odıśť. No ako sa hovorı,́ nikdy nehovor odıśť. No ako sa hovorı,́ nikdy nehovor 
nikdy, uvidıḿe, čo budúcnosť prine-nikdy, uvidıḿe, čo budúcnosť prine-
sie. C�asto ma volali aj do tých talento-sie. C�asto ma volali aj do tých talento-
vých šou, ale ak si človek uvedomı,́ vých šou, ale ak si človek uvedomı,́ 
koľko zodpovednosti, cestovania, koľko zodpovednosti, cestovania, 
obmedzovania v tom je, uvedomı ́si aj, obmedzovania v tom je, uvedomı ́si aj, 
že je to zlé... Vraveli mi, že ma sledujú, že je to zlé... Vraveli mi, že ma sledujú, 
že je to niečo úplne iné, chceli ma, ale že je to niečo úplne iné, chceli ma, ale 
človek sa na celý rok zaškatuľkuje. človek sa na celý rok zaškatuľkuje. 
Zatiaľ by som do niečoho takého Zatiaľ by som do niečoho takého 
nešiel, neláka ma to, cıt́im sa teraz nešiel, neláka ma to, cıt́im sa teraz 
taký slobodný, tam by si človek musel taký slobodný, tam by si človek musel 
dávať pozor, v akej televıźii pôsobı.́dávať pozor, v akej televıźii pôsobı.́

Martina	CigľárováMartina	Cigľárová

samozrejme, stı́hať všetko,  no ak 
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by som dostal nejakú vážnu úlohu? 
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vtedy je to bláznovstvo na bláznov-vtedy je to bláznovstvo na bláznov-
stve. S Jadrankou som začıńal, potom stve. S Jadrankou som začıńal, potom 
som robil s Drisľakom ich Drišľakovi-som robil s Drisľakom ich Drišľakovi-
ny, keď sa im prerábala scéna, bolo ny, keď sa im prerábala scéna, bolo 
treba vypln� ̌ ať program. Jadranka je treba vypln� ̌ ať program. Jadranka je 
úžasný človek, pracoval som u nej aj úžasný človek, pracoval som u nej aj 
ako čašnıḱ. Neskôr som však pocho-ako čašnıḱ. Neskôr som však pocho-
pil, že už toho bolo veľa a nedá sa pil, že už toho bolo veľa a nedá sa 
všetko takto sklb� iť dokopy, aj vystú-všetko takto sklb� iť dokopy, aj vystú-
penia aj cestovanie, keďže bolo penia aj cestovanie, keďže bolo 
náročné cestovať neustále tam a späť. náročné cestovať neustále tam a späť. 
Povedal som jej: „Nehnevaj sa, potre-Povedal som jej: „Nehnevaj sa, potre-
bujem niečo úplne iné, programy bujem niečo úplne iné, programy 
stále aj tak robıḿe spolu...“ Pochopila stále aj tak robıḿe spolu...“ Pochopila 
to bez problémov a dodes máme to bez problémov a dodes máme 
dobrý vzťah. Postretával som už ozaj dobrý vzťah. Postretával som už ozaj 
veľa umelcov, z folklórneho sveta veľa umelcov, z folklórneho sveta 
všetky tie spevule, ktoré boli, sú a všetky tie spevule, ktoré boli, sú a 
budú speváčky, ako Anka Poráčová, budú speváčky, ako Anka Poráčová, 
Monika Kandráčová, Hanka Servická, Monika Kandráčová, Hanka Servická, 
Marka Mačošková, s každým sa dá Marka Mačošková, s každým sa dá 
postretávať, porozprávať, vždy sa postretávať, porozprávať, vždy sa 
tomu tešıḿ. Marka je i krstnou môjho tomu tešıḿ. Marka je i krstnou môjho 
súboru, takže ju mám tiež veľmi rád.súboru, takže ju mám tiež veľmi rád.

Čo	je	pri	vašom	povolaní	najťažšie	Čo	je	pri	vašom	povolaní	najťažšie	
a	čo,	naopak,	máte	najradšej?a	čo,	naopak,	máte	najradšej?

- Najťažšie je to, ak prı́dem na - Najťažšie je to, ak prı́dem na 
neznáme miesto, kde som ešte nebol a neznáme miesto, kde som ešte nebol a 
neviem, aký typ ľudı ́je tam, čo na nich neviem, aký typ ľudı ́je tam, čo na nich 
zaberá, ako sa bude s nimi robiť. Tešı ́zaberá, ako sa bude s nimi robiť. Tešı ́
ma, ak je dobrá zábava a sú dobré ma, ak je dobrá zábava a sú dobré 
odozvy. Vďačnı ́diváci sú tým najkraj-odozvy. Vďačnı ́diváci sú tým najkraj-
šıḿ poďakovanıḿ za moju prácu, to šıḿ poďakovanıḿ za moju prácu, to 
ma napln� ̌ a a posilňuje. Tešı ́ma, ak to ma napln� ̌ a a posilňuje. Tešı ́ma, ak to 
ľudı ́bavı ́a oddýchnu si pri tom. Veľmi ľudı ́bavı ́a oddýchnu si pri tom. Veľmi 
často ma oslovujú s prosbou, aby som často ma oslovujú s prosbou, aby som 
spravil súkromnú nahrávku v štýle spravil súkromnú nahrávku v štýle 
Modrého z neba, že má niekto narode-Modrého z neba, že má niekto narode-
niny, je chorý a podobne. Nedá sa, niny, je chorý a podobne. Nedá sa, 
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penia aj cestovanie, keďže bolo 
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Čo	je	pri	vašom	povolaní	najťažšie	
a	čo,	naopak,	máte	najradšej?
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neznáme miesto, kde som ešte nebol a 
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ma napln� ̌ a a posilňuje. Tešı ́ma, ak to 
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skupiny a s prichádzajúcou oslavou, skupiny a s prichádzajúcou oslavou, 
na ktorej som nechcel hrať sám, som na ktorej som nechcel hrať sám, som 
oslovil saxofonistu Simeona  a Filipa, oslovil saxofonistu Simeona  a Filipa, 
ktorý hrá na bicích, či by mali záujem ktorý hrá na bicích, či by mali záujem 
so mnou hrať, no a obaja moju ponuku so mnou hrať, no a obaja moju ponuku 
prijali. Čiže oficiálne sme začali hrať prijali. Čiže oficiálne sme začali hrať 
od 9. októbra 2019 a skupinu sme od 9. októbra 2019 a skupinu sme 
založili 11. novembra 2019, kedy sme založili 11. novembra 2019, kedy sme 
odohrali aj našu prvú oslavu.odohrali aj našu prvú oslavu.

Opíšte	 nám	 vaše	 hudobnícke	Opíšte	 nám	 vaše	 hudobnícke	
začiatky.	Boli	ste	predtým	v	 iných	začiatky.	Boli	ste	predtým	v	 iných	
kapelách,	navštevovali	ste	ZUŠ?kapelách,	navštevovali	ste	ZUŠ?

-	Erik:	Osobne som nikdy nikde nepô--	Erik:	Osobne som nikdy nikde nepô-
sobil ako hudobník. Hrával som iba sobil ako hudobník. Hrával som iba 
pre rodinu a príležitostne aj susedom. pre rodinu a príležitostne aj susedom. 
S hudbou som začal v piatom ročníku S hudbou som začal v piatom ročníku 
ZŠ v Marhani, kde som zároveň začal ZŠ v Marhani, kde som zároveň začal 
navštevovať ZUŠ s cieľom naučiť sa navštevovať ZUŠ s cieľom naučiť sa 
hrať na klavíri. Po troch rokoch ZUŠ hrať na klavíri. Po troch rokoch ZUŠ 
som svoju hudobnú kariéru na istý som svoju hudobnú kariéru na istý 
čas nechal a po dvoch rokoch som si čas nechal a po dvoch rokoch som si 

skupiny a s prichádzajúcou oslavou, 
na ktorej som nechcel hrať sám, som 
oslovil saxofonistu Simeona  a Filipa, 
ktorý hrá na bicích, či by mali záujem 
so mnou hrať, no a obaja moju ponuku 
prijali. Čiže oficiálne sme začali hrať 
od 9. októbra 2019 a skupinu sme 
založili 11. novembra 2019, kedy sme 
odohrali aj našu prvú oslavu.
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začiatky.	Boli	ste	predtým	v	 iných	
kapelách,	navštevovali	ste	ZUŠ?

-	Erik:	Osobne som nikdy nikde nepô-
sobil ako hudobník. Hrával som iba 
pre rodinu a príležitostne aj susedom. 
S hudbou som začal v piatom ročníku 
ZŠ v Marhani, kde som zároveň začal 
navštevovať ZUŠ s cieľom naučiť sa 
hrať na klavíri. Po troch rokoch ZUŠ 
som svoju hudobnú kariéru na istý 
čas nechal a po dvoch rokoch som si 

Poznáte	hudobnú	skupinu	Tercia?	Poznáte	hudobnú	skupinu	Tercia?	
Mali	by	ste...	Mladí,	nadaní	a	ener-Mali	by	ste...	Mladí,	nadaní	a	ener-
gickí	 chlapci	 z	 našej	 „doliny“	 sa	gickí	 chlapci	 z	 našej	 „doliny“	 sa	
rozhodli	 svoj	 talent	 ukázať	 ako	rozhodli	 svoj	 talent	 ukázať	 ako	
kapela,	 ktorú	 nedávno	 založili.	kapela,	 ktorú	 nedávno	 založili.	
Pôsobili	v	súbore	Topľan	a	teraz	im	Pôsobili	v	súbore	Topľan	a	teraz	im	
to	spolu	ladí	aj	v	kapele.	Erik	Lukáč	to	spolu	ladí	aj	v	kapele.	Erik	Lukáč	
(19)	 z	 Vyšného	 Kručova,	 Simeon	(19)	 z	 Vyšného	 Kručova,	 Simeon	
Sabol	 (15)	 z	 Kračúnoviec	 a	 Giral-Sabol	 (15)	 z	 Kračúnoviec	 a	 Giral-
tovčan	 Filip	 Kristiňak	 (15)	 sa	tovčan	 Filip	 Kristiňak	 (15)	 sa	
spojili	pre	dobrú	vec.	Keď	ich	však	spojili	pre	dobrú	vec.	Keď	ich	však	
budete	po	prvý	 raz	počuť,	 iste	 by	budete	po	prvý	 raz	počuť,	 iste	 by	
ste	si	ich	radi	vypočuli	znova.	ste	si	ich	radi	vypočuli	znova.	

Ako	 vznikla	 vaša	 skupina,	 ako	 a	Ako	 vznikla	 vaša	 skupina,	 ako	 a	
kedy	ste	sa	dali	dokopy?	Aké	je	vaše	kedy	ste	sa	dali	dokopy?	Aké	je	vaše	
nástrojové	zloženie,	teda	na	akých	nástrojové	zloženie,	teda	na	akých	
nástrojoch	hráte?nástrojoch	hráte?

-	 Erik:	 Naša skupina vznikla vďaka -	 Erik:	 Naša skupina vznikla vďaka 
folklórnemu súboru Topľan, v ktorom folklórnemu súboru Topľan, v ktorom 
všetci traja pôsobíme. Ako akordeo-všetci traja pôsobíme. Ako akordeo-
nista som už skôr uvažoval o založení nista som už skôr uvažoval o založení 
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ROZHOVOR S HUDOBNOU SKUPINOU ROZHOVOR S HUDOBNOU SKUPINOU ROZHOVOR S HUDOBNOU SKUPINOU 

Mladí	muzikanti:	K	založeniu	skupiny	nás	inšpiroval	súbor	Topľan.Mladí	muzikanti:	K	založeniu	skupiny	nás	inšpiroval	súbor	Topľan.Mladí	muzikanti:	K	založeniu	skupiny	nás	inšpiroval	súbor	Topľan.

T E R C I AT E R C I AT E R C I A
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moderným od rôznych skupín či auto-moderným od rôznych skupín či auto-
rov. Časom by sme určite chceli vytvo-rov. Časom by sme určite chceli vytvo-
riť aj niečo vlastné. Čo sa týka vlast-riť aj niečo vlastné. Čo sa týka vlast-
ného CD, ak nám isté okolnosti dovo-ného CD, ak nám isté okolnosti dovo-
lia, tak sa určite do toho pustíme.lia, tak sa určite do toho pustíme.

Čo	 je	 podľa	 vás	 najväčšie	 plus	 na	Čo	 je	 podľa	 vás	 najväčšie	 plus	 na	
vašej	 skupine,	 teda	 čím	 ste	 zaují-vašej	 skupine,	 teda	 čím	 ste	 zaují-
maví	a	charakteristickí,	čím	sa	od	maví	a	charakteristickí,	čím	sa	od	
iných	kapiel	odlišujete?	Ako	na	vás	iných	kapiel	odlišujete?	Ako	na	vás	
reagujú	fanúšikovia?	reagujú	fanúšikovia?	

- Najväčšie plus našej kapely je - Najväčšie plus našej kapely je 
neustála chuť hrať a zdokonaľovať sa, neustála chuť hrať a zdokonaľovať sa, 
čo je zároveň sprevádzané častou čo je zároveň sprevádzané častou 
improvizáciou, ktorá prekvapuje improvizáciou, ktorá prekvapuje 
nielen nás, ale aj našich poslucháčov. nielen nás, ale aj našich poslucháčov. 
Od iných kapiel sa odlišujeme hlavne Od iných kapiel sa odlišujeme hlavne 
vekom, hrou sme skoro na rovnakej vekom, hrou sme skoro na rovnakej 
úrovni. Fanúšikovia reagujú na nás úrovni. Fanúšikovia reagujú na nás 
veľmi pozitívne, čo nás posúva ďalej.veľmi pozitívne, čo nás posúva ďalej.

Máte	 nejaké	 hudobné	 vzory,	Máte	 nejaké	 hudobné	 vzory,	
respektíve,	čo	sa	vám	páči	na	iných	respektíve,	čo	sa	vám	páči	na	iných	
skupinách?skupinách?

- V každom dobrom muzikantovi - V každom dobrom muzikantovi 
vidíme vzor. Vždy si radi vypočujeme vidíme vzor. Vždy si radi vypočujeme 
nejakú dobrú radu od skúsenejšieho. nejakú dobrú radu od skúsenejšieho. 
A čo nám chýba v kapele najviac? Tak A čo nám chýba v kapele najviac? Tak 
to jednoznačne ešte jeden člen. to jednoznačne ešte jeden člen. 
Pracujeme na tom.Pracujeme na tom.

Ako	vám	ako	hudobníkom	najviac	Ako	vám	ako	hudobníkom	najviac	
nabúralo	 plány	 ochorenie	 COVID-nabúralo	 plány	 ochorenie	 COVID-
19?	 Museli	 ste	 kvôli	 tomu	 zrušiť	19?	 Museli	 ste	 kvôli	 tomu	 zrušiť	
veľa	 akcií?	 Ako	 ste	 nacvičovali	veľa	 akcií?	 Ako	 ste	 nacvičovali	
počas	opatrení?počas	opatrení?

-  Covid-19 nám nabúral plány presne -  Covid-19 nám nabúral plány presne 
tak, ako každému inému. Akcie sa tak, ako každému inému. Akcie sa 
nám, bohužiaľ, presunuli, ale dúfame, nám, bohužiaľ, presunuli, ale dúfame, 
že už čoskoro sa zase rozbehneme.že už čoskoro sa zase rozbehneme.

Martina	Cigľárová,	Martina	Cigľárová,	

foto:	Facebook	–	Terciafoto:	Facebook	–	Tercia

moderným od rôznych skupín či auto-
rov. Časom by sme určite chceli vytvo-
riť aj niečo vlastné. Čo sa týka vlast-
ného CD, ak nám isté okolnosti dovo-
lia, tak sa určite do toho pustíme.

Čo	 je	 podľa	 vás	 najväčšie	 plus	 na	
vašej	 skupine,	 teda	 čím	 ste	 zaují-
maví	a	charakteristickí,	čím	sa	od	
iných	kapiel	odlišujete?	Ako	na	vás	
reagujú	fanúšikovia?	

- Najväčšie plus našej kapely je 
neustála chuť hrať a zdokonaľovať sa, 
čo je zároveň sprevádzané častou 
improvizáciou, ktorá prekvapuje 
nielen nás, ale aj našich poslucháčov. 
Od iných kapiel sa odlišujeme hlavne 
vekom, hrou sme skoro na rovnakej 
úrovni. Fanúšikovia reagujú na nás 
veľmi pozitívne, čo nás posúva ďalej.

Máte	 nejaké	 hudobné	 vzory,	
respektíve,	čo	sa	vám	páči	na	iných	
skupinách?

- V každom dobrom muzikantovi 
vidíme vzor. Vždy si radi vypočujeme 
nejakú dobrú radu od skúsenejšieho. 
A čo nám chýba v kapele najviac? Tak 
to jednoznačne ešte jeden člen. 
Pracujeme na tom.

Ako	vám	ako	hudobníkom	najviac	
nabúralo	 plány	 ochorenie	 COVID-
19?	 Museli	 ste	 kvôli	 tomu	 zrušiť	
veľa	 akcií?	 Ako	 ste	 nacvičovali	
počas	opatrení?

-  Covid-19 nám nabúral plány presne 
tak, ako každému inému. Akcie sa 
nám, bohužiaľ, presunuli, ale dúfame, 
že už čoskoro sa zase rozbehneme.

Martina	Cigľárová,	

foto:	Facebook	–	Tercia

zaobstaral akordeón, na ktorom som zaobstaral akordeón, na ktorom som 
sa začal učiť ako samouk. Po štyroch sa začal učiť ako samouk. Po štyroch 
rokoch hry na akordeóne ako samouk rokoch hry na akordeóne ako samouk 
som si povedal, že chcem znova skúsiť som si povedal, že chcem znova skúsiť 
ZUŠ so zámerom sa zdokonaliť. ZUŠ so zámerom sa zdokonaliť. 
Okrem iného hrám ako samouk na Okrem iného hrám ako samouk na 
diatonickej harmonike, presnejšie na diatonickej harmonike, presnejšie na 
heligónke, už 3 roky.heligónke, už 3 roky.

Simeon: Môj prvý pokus o založenie Simeon: Môj prvý pokus o založenie 
kapely bol síce úspešný, ale netrvalo kapely bol síce úspešný, ale netrvalo 
to dlho. Odmalička som bol vedený k to dlho. Odmalička som bol vedený k 
hudbe, konkrétnejšie k ľudovým pies-hudbe, konkrétnejšie k ľudovým pies-
ňam, čo napokon viedlo k splneniu ňam, čo napokon viedlo k splneniu 
môjho sna  hrať v kapele. Začiatky môjho sna  hrať v kapele. Začiatky 
prišli už v materskej škôlke, keď som prišli už v materskej škôlke, keď som 
sa JA sám chcel prihlásiť na zobcovú sa JA sám chcel prihlásiť na zobcovú 
flautu, čo som vďaka rodičom aj flautu, čo som vďaka rodičom aj 
dosiahol. Neskôr moje štúdium dosiahol. Neskôr moje štúdium 
pokračovalo cez hru na bicích, klari-pokračovalo cez hru na bicích, klari-
nete a napokon saxofóne. Čiže už nete a napokon saxofóne. Čiže už 
pomaly 10 rokov navštevujem ZUŠ. pomaly 10 rokov navštevujem ZUŠ. 
Popritom sa ako samouk venujem Popritom sa ako samouk venujem 
basgitare.basgitare.

Filip: Na ZUŠ som začal chodiť už Filip: Na ZUŠ som začal chodiť už 
pred siedmimi rokmi. Venujem sa pred siedmimi rokmi. Venujem sa 
hlavne bicím, ale chcel by som zvlád-hlavne bicím, ale chcel by som zvlád-
nuť aj klávesy. Predtým som nehral nuť aj klávesy. Predtým som nehral 
nikde v kapele, iba na ZUŠ.nikde v kapele, iba na ZUŠ.

Kde	 všade,	 pri	 akých	 príležitos-Kde	 všade,	 pri	 akých	 príležitos-
tiach	vystupujete,	čo	všetko	hráte,	tiach	vystupujete,	čo	všetko	hráte,	
ktoré	 skladby	 alebo	 od	 ktorých	ktoré	 skladby	 alebo	 od	 ktorých	
skupín	 najradšej	 hráte?	 Chcete	skupín	 najradšej	 hráte?	 Chcete	
tvoriť	 i	 svoje	 veci,	 vydať	 vlastné	tvoriť	 i	 svoje	 veci,	 vydať	 vlastné	
CD?	CD?	

- Zatiaľ vystupujeme len na rodinných - Zatiaľ vystupujeme len na rodinných 
oslavách. Ale postupne chceme začať oslavách. Ale postupne chceme začať 
so zábavami, svadbami, či dokonca so zábavami, svadbami, či dokonca 
inými akciami. Hráme prevažne inými akciami. Hráme prevažne 
ľudové piesne, ale nebránime sa ani ľudové piesne, ale nebránime sa ani 

zaobstaral akordeón, na ktorom som 
sa začal učiť ako samouk. Po štyroch 
rokoch hry na akordeóne ako samouk 
som si povedal, že chcem znova skúsiť 
ZUŠ so zámerom sa zdokonaliť. 
Okrem iného hrám ako samouk na 
diatonickej harmonike, presnejšie na 
heligónke, už 3 roky.

Simeon: Môj prvý pokus o založenie 
kapely bol síce úspešný, ale netrvalo 
to dlho. Odmalička som bol vedený k 
hudbe, konkrétnejšie k ľudovým pies-
ňam, čo napokon viedlo k splneniu 
môjho sna  hrať v kapele. Začiatky 
prišli už v materskej škôlke, keď som 
sa JA sám chcel prihlásiť na zobcovú 
flautu, čo som vďaka rodičom aj 
dosiahol. Neskôr moje štúdium 
pokračovalo cez hru na bicích, klari-
nete a napokon saxofóne. Čiže už 
pomaly 10 rokov navštevujem ZUŠ. 
Popritom sa ako samouk venujem 
basgitare.

Filip: Na ZUŠ som začal chodiť už 
pred siedmimi rokmi. Venujem sa 
hlavne bicím, ale chcel by som zvlád-
nuť aj klávesy. Predtým som nehral 
nikde v kapele, iba na ZUŠ.

Kde	 všade,	 pri	 akých	 príležitos-
tiach	vystupujete,	čo	všetko	hráte,	
ktoré	 skladby	 alebo	 od	 ktorých	
skupín	 najradšej	 hráte?	 Chcete	
tvoriť	 i	 svoje	 veci,	 vydať	 vlastné	
CD?	

- Zatiaľ vystupujeme len na rodinných 
oslavách. Ale postupne chceme začať 
so zábavami, svadbami, či dokonca 
inými akciami. Hráme prevažne 
ľudové piesne, ale nebránime sa ani 
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Viaceré lepšie situované rodiny z Viaceré lepšie situované rodiny z 
miest posielali svojich potomkov miest posielali svojich potomkov 
každý rok na niekoľko týždňov do po každý rok na niekoľko týždňov do po 
nemecky alebo po maďarsky hovoria-nemecky alebo po maďarsky hovoria-
cich obcí a mestečiek, aby sa, žijúc cich obcí a mestečiek, aby sa, žijúc 
priamo v rodine, zdokonalili v priamo v rodine, zdokonalili v 
cudzom jazyku. Z týchto obcí často cudzom jazyku. Z týchto obcí často 

Viaceré lepšie situované rodiny z 
miest posielali svojich potomkov 
každý rok na niekoľko týždňov do po 
nemecky alebo po maďarsky hovoria-
cich obcí a mestečiek, aby sa, žijúc 
priamo v rodine, zdokonalili v 
cudzom jazyku. Z týchto obcí často 

Začiatkom 20. storočia s príchodom Začiatkom 20. storočia s príchodom 
prázdnin začal víriť prach na cestách prázdnin začal víriť prach na cestách 
do obľúbených letovísk i do vyhľadá-do obľúbených letovísk i do vyhľadá-
vaných obcí v blízkosti hôr. Spôsobili vaných obcí v blízkosti hôr. Spôsobili 
ho kočiare a bričky, ktoré od vlakov ho kočiare a bričky, ktoré od vlakov 
privážali letných hostí na kratšie privážali letných hostí na kratšie 
alebo dlhšie pobyty na vidieku. alebo dlhšie pobyty na vidieku. 
Prichádzali vyšší úradníci, Prichádzali vyšší úradníci, 
vysokoškolskí a stredoškolskí vysokoškolskí a stredoškolskí 
profesori, lekári so svojimi rodi-profesori, lekári so svojimi rodi-
nami, do svojich letných sídiel nami, do svojich letných sídiel 
sa na určitý čas premiestňovala sa na určitý čas premiestňovala 
šľachta. V jednom kočiari sa šľachta. V jednom kočiari sa 
podľa bontónu viezla rodina s podľa bontónu viezla rodina s 
deťmi, v druhom pomocnica v deťmi, v druhom pomocnica v 
domácnosti s kuchárkou alebo domácnosti s kuchárkou alebo 
vychovávateľkou detí spolu s vychovávateľkou detí spolu s 
množstvom kufrov a ďalšej množstvom kufrov a ďalšej 
batožiny. Veď niekoľkotýž-batožiny. Veď niekoľkotýž-
dňový pobyt na vidieku si vyža-dňový pobyt na vidieku si vyža-
doval svoje a dekór musel byť doval svoje a dekór musel byť 
zachovaný. zachovaný. 

Pricestovali i poniektorí básni-Pricestovali i poniektorí básni-
ci ,  maliari  č i  nekoneční  ci ,  maliari  č i  nekoneční  
študenti z bohatých rodín, aby študenti z bohatých rodín, aby 
sa zotavili a načerpali inšpirá-sa zotavili a načerpali inšpirá-
cie. Počas letnej sezóny sa cie. Počas letnej sezóny sa 
tradične ubytovali u svojich tradične ubytovali u svojich 
príbuzných spomedzi miestnej príbuzných spomedzi miestnej 
inteligencie, vo viacpriestoro-inteligencie, vo viacpriestoro-
vých domoch s verandami, v vých domoch s verandami, v 
kúriách zemanov i v kaštieľoch kúriách zemanov i v kaštieľoch 
s terasami. Ak sa vopred s terasami. Ak sa vopred 
dohodli, bývali aj u cudzích, od dohodli, bývali aj u cudzích, od 
ktorých si prenajímali izby. ktorých si prenajímali izby. 

Začiatkom 20. storočia s príchodom 
prázdnin začal víriť prach na cestách 
do obľúbených letovísk i do vyhľadá-
vaných obcí v blízkosti hôr. Spôsobili 
ho kočiare a bričky, ktoré od vlakov 
privážali letných hostí na kratšie 
alebo dlhšie pobyty na vidieku. 
Prichádzali vyšší úradníci, 
vysokoškolskí a stredoškolskí 
profesori, lekári so svojimi rodi-
nami, do svojich letných sídiel 
sa na určitý čas premiestňovala 
šľachta. V jednom kočiari sa 
podľa bontónu viezla rodina s 
deťmi, v druhom pomocnica v 
domácnosti s kuchárkou alebo 
vychovávateľkou detí spolu s 
množstvom kufrov a ďalšej 
batožiny. Veď niekoľkotýž-
dňový pobyt na vidieku si vyža-
doval svoje a dekór musel byť 
zachovaný. 

Pricestovali i poniektorí básni-
ci ,  maliari  č i  nekoneční  
študenti z bohatých rodín, aby 
sa zotavili a načerpali inšpirá-
cie. Počas letnej sezóny sa 
tradične ubytovali u svojich 
príbuzných spomedzi miestnej 
inteligencie, vo viacpriestoro-
vých domoch s verandami, v 
kúriách zemanov i v kaštieľoch 
s terasami. Ak sa vopred 
dohodli, bývali aj u cudzích, od 
ktorých si prenajímali izby. 

Leto	-		čas	sťahovania	mešťanov	na	vidiekLeto	-		čas	sťahovania	mešťanov	na	vidiekLeto	-		čas	sťahovania	mešťanov	na	vidiek

Tradície na SlovenskuTradície na SlovenskuTradície na Slovensku
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Čerstvo nadojené mlieko prestalo Čerstvo nadojené mlieko prestalo 
matkám a slečnám spôsobovať žalú-matkám a slečnám spôsobovať žalú-
dočné nevoľnosti, najmä keď zistili, že dočné nevoľnosti, najmä keď zistili, že 
má rovnaký pôvod ako smotana a má rovnaký pôvod ako smotana a 
šľahačka na jahodách. šľahačka na jahodách. 

Mestskí hostia sa prevážali na kočoch, Mestskí hostia sa prevážali na kočoch, 
jazdili na koňoch, vybrali sa na lúky jazdili na koňoch, vybrali sa na lúky 
pozrieť sa, ako sa kosí tráva, chodili pozrieť sa, ako sa kosí tráva, chodili 
na dlhé prechádzky do dolín, zbierali na dlhé prechádzky do dolín, zbierali 
lesné jahody, ale i maliny z nižšie lesné jahody, ale i maliny z nižšie 
situovaných strání, mládež chodie-situovaných strání, mládež chodie-
vala na túry. Mestskí chlapci lezúc po vala na túry. Mestskí chlapci lezúc po 
konároch oberali ovocie, s vysúka-konároch oberali ovocie, s vysúka-
nými nohavicami sa učili v potoku nými nohavicami sa učili v potoku 
chytať rukami raky i pstruhy. chytať rukami raky i pstruhy. 
Dievčatká chodili domov s venčekmi Dievčatká chodili domov s venčekmi 
poľných kvietkov vo vlasoch, naučili poľných kvietkov vo vlasoch, naučili 
sa zopár ľudových piesní, spoznali sa zopár ľudových piesní, spoznali 
niektoré hry vidieckych detí, pomá-niektoré hry vidieckych detí, pomá-
hali v záhrade oberať ríbezle. Ak sa hali v záhrade oberať ríbezle. Ak sa 
skupiny mešťanov vybrali k potôčiku skupiny mešťanov vybrali k potôčiku 
na piknik, mohli sa deti váľať v tráve a na piknik, mohli sa deti váľať v tráve a 
ak im otcovia urobili na potoku malú ak im otcovia urobili na potoku malú 
hrádzu, mohli sa v ňom aj kúpať. hrádzu, mohli sa v ňom aj kúpať. 
Dokonca im rodičia na nahováranie Dokonca im rodičia na nahováranie 
pána učiteľa i horára prisľúbili, že pána učiteľa i horára prisľúbili, že 
môžu ísť s dospelými na salaš. Tak môžu ísť s dospelými na salaš. Tak 
tomu sa žiadne mestské dobrodruž-tomu sa žiadne mestské dobrodruž-
stvo nemohlo vyrovnať. Pred spaním stvo nemohlo vyrovnať. Pred spaním 
si niektoré deti ešte vypočuli rozprá-si niektoré deti ešte vypočuli rozprá-
vanie o vílach, škriatkoch, zmokoch a vanie o vílach, škriatkoch, zmokoch a 
silných mládencoch, ktoré im na prie-silných mládencoch, ktoré im na prie-
domí porozprávala stará mama ich domí porozprávala stará mama ich 
dedinského kamaráta.dedinského kamaráta.

Spracovala	:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala	:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	a	výročné	sviatky	a	zvyky)(Rodinné	a	výročné	sviatky	a	zvyky)

Čerstvo nadojené mlieko prestalo 
matkám a slečnám spôsobovať žalú-
dočné nevoľnosti, najmä keď zistili, že 
má rovnaký pôvod ako smotana a 
šľahačka na jahodách. 

Mestskí hostia sa prevážali na kočoch, 
jazdili na koňoch, vybrali sa na lúky 
pozrieť sa, ako sa kosí tráva, chodili 
na dlhé prechádzky do dolín, zbierali 
lesné jahody, ale i maliny z nižšie 
situovaných strání, mládež chodie-
vala na túry. Mestskí chlapci lezúc po 
konároch oberali ovocie, s vysúka-
nými nohavicami sa učili v potoku 
chytať rukami raky i pstruhy. 
Dievčatká chodili domov s venčekmi 
poľných kvietkov vo vlasoch, naučili 
sa zopár ľudových piesní, spoznali 
niektoré hry vidieckych detí, pomá-
hali v záhrade oberať ríbezle. Ak sa 
skupiny mešťanov vybrali k potôčiku 
na piknik, mohli sa deti váľať v tráve a 
ak im otcovia urobili na potoku malú 
hrádzu, mohli sa v ňom aj kúpať. 
Dokonca im rodičia na nahováranie 
pána učiteľa i horára prisľúbili, že 
môžu ísť s dospelými na salaš. Tak 
tomu sa žiadne mestské dobrodruž-
stvo nemohlo vyrovnať. Pred spaním 
si niektoré deti ešte vypočuli rozprá-
vanie o vílach, škriatkoch, zmokoch a 
silných mládencoch, ktoré im na prie-
domí porozprávala stará mama ich 
dedinského kamaráta.

Spracovala	:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	a	výročné	sviatky	a	zvyky)

pochádzali pomocnice v domácnosti pochádzali pomocnice v domácnosti 
alebo vychovávateľky mladších detí v alebo vychovávateľky mladších detí v 
rodine. rodine. 

Pobyt na vidieku, najmä v blízkosti Pobyt na vidieku, najmä v blízkosti 
hôr a dolín, sľuboval chudorľavým hôr a dolín, sľuboval chudorľavým 
školákom, slečnám i matkám výborné školákom, slečnám i matkám výborné 
podmienky na zotavenie. K tomu podmienky na zotavenie. K tomu 
čerstvé domáce mlieko, smotana, čerstvé domáce mlieko, smotana, 
maslo, tvaroh, vajíčka, domáca hydi-maslo, tvaroh, vajíčka, domáca hydi-
na,, čerstvá zelenina a ovocie zo na,, čerstvá zelenina a ovocie zo 
záhrad, lesné plody, popoludňajší záhrad, lesné plody, popoludňajší 
oddych v tieni košatých líp... nuž, čo oddych v tieni košatých líp... nuž, čo 
viac si mešťan mohol želať. Vidiek viac si mešťan mohol želať. Vidiek 
urobil svoje, podobne ako horské urobil svoje, podobne ako horské 
letoviská v blízkosti kúpeľov alebo letoviská v blízkosti kúpeľov alebo 
obľúbené zrubové poľovnícke chaty obľúbené zrubové poľovnícke chaty 
sociálne lepšie situovaných spoločen-sociálne lepšie situovaných spoločen-
ských vrstiev a horárne, ktorým ských vrstiev a horárne, ktorým 
potravinovú základňu tradične potravinovú základňu tradične 
poskytovali okolité podhorské obce. poskytovali okolité podhorské obce. 

Kým deti, mládež a matky naberali Kým deti, mládež a matky naberali 
sily, otcovia si s pánskou časťou sily, otcovia si s pánskou časťou 
letných hostí, miestnej inteligencie a letných hostí, miestnej inteligencie a 
vyššej spoločnosti dohodli poľovačky, vyššej spoločnosti dohodli poľovačky, 
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hoch nechýba humor, aj keď je občas hoch nechýba humor, aj keď je občas 
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lém s udelením vstupných víz. lém s udelením vstupných víz. 
Našťastie, u nás s nimi nemáme Našťastie, u nás s nimi nemáme 
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nevedia, ktorou cestou pokračovať. nevedia, ktorou cestou pokračovať. 
Zaujímavý by bol pohľad od sochy Zaujímavý by bol pohľad od sochy 
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nežiaduce osoby a napríklad v sused-
nom Poľsku majú permanentný prob-

POSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTA
Noční vlci stratení vo veľkomeste Giraltovce Noční vlci stratení vo veľkomeste Giraltovce Noční vlci stratení vo veľkomeste Giraltovce 
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mailom. Tie najzaujímavejšie radi v mailom. Tie najzaujímavejšie radi v 
rubrike POSTREHY Z MESTA s vaším rubrike POSTREHY Z MESTA s vaším 
súhlasom zverejníme.súhlasom zverejníme.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Stanislav	ŠvačFoto:	Stanislav	Švač

mailom. Tie najzaujímavejšie radi v 
rubrike POSTREHY Z MESTA s vaším 
súhlasom zverejníme.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Stanislav	Švač

lia, máme tiež výzvu. Ak máte nejakú lia, máme tiež výzvu. Ak máte nejakú 
podobnú nevšednú momentku z podobnú nevšednú momentku z 
Giraltoviec, buď z mobilu alebo z Giraltoviec, buď z mobilu alebo z 
vášho domáceho archívu, skúste sa s vášho domáceho archívu, skúste sa s 
ňou s nami podeliť. Vaše fotoprí-ňou s nami podeliť. Vaše fotoprí-
spevky stačí poslať do redakcie spevky stačí poslať do redakcie 

lia, máme tiež výzvu. Ak máte nejakú 
podobnú nevšednú momentku z 
Giraltoviec, buď z mobilu alebo z 
vášho domáceho archívu, skúste sa s 
ňou s nami podeliť. Vaše fotoprí-
spevky stačí poslať do redakcie 

obyvateľmi, ale smetie zvážajú aj obyvateľmi, ale smetie zvážajú aj 
obyvatelia okolitých obcí, ktorí nie sú obyvatelia okolitých obcí, ktorí nie sú 
poplatníkmi mesta. Takýchto nedis-poplatníkmi mesta. Takýchto nedis-
ciplinovaných zbavovačov sa odpadu ciplinovaných zbavovačov sa odpadu 
zachytila kamera, alebo nájomníci zachytila kamera, alebo nájomníci 
bytov. Za to im hrozí pokuta. bytov. Za to im hrozí pokuta. 

	Text	a	foto:	Redakcia	Text	a	foto:	Redakcia

obyvateľmi, ale smetie zvážajú aj 
obyvatelia okolitých obcí, ktorí nie sú 
poplatníkmi mesta. Takýchto nedis-
ciplinovaných zbavovačov sa odpadu 
zachytila kamera, alebo nájomníci 
bytov. Za to im hrozí pokuta. 

	Text	a	foto:	Redakcia

Aj keď sme viac disciplinovaný v trie-Aj keď sme viac disciplinovaný v trie-
dení  odpadu ako po roky minulé, dení  odpadu ako po roky minulé, 
smetné nádoby pri obytných domov smetné nádoby pri obytných domov 
už po krátkej dobe po vyprázdnení už po krátkej dobe po vyprázdnení 
praskajú vo švíkoch. To môže mať za praskajú vo švíkoch. To môže mať za 
následok zvýšenie poplatku za tieto následok zvýšenie poplatku za tieto 
služby. Dôvodom nie je nadmerné služby. Dôvodom nie je nadmerné 
vyprodukovanie odpadu našimi vyprodukovanie odpadu našimi 

Aj keď sme viac disciplinovaný v trie-
dení  odpadu ako po roky minulé, 
smetné nádoby pri obytných domov 
už po krátkej dobe po vyprázdnení 
praskajú vo švíkoch. To môže mať za 
následok zvýšenie poplatku za tieto 
služby. Dôvodom nie je nadmerné 
vyprodukovanie odpadu našimi 

Za komunálny odpad zaplatíme viacZa komunálny odpad zaplatíme viacZa komunálny odpad zaplatíme viac
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lobulárií, tagetes, aby skrášlili päť lobulárií, tagetes, aby skrášlili päť 
záhonov v meste a mohutné kvetiná-záhonov v meste a mohutné kvetiná-
če. Previsnuté muškáty a million bells če. Previsnuté muškáty a million bells 
a ďalšie ťahavé kvety si našli svoje a ďalšie ťahavé kvety si našli svoje 
miesta v závesných kvetných  nádo-miesta v závesných kvetných  nádo-
bách. Prechádzku mestom tak sprí-bách. Prechádzku mestom tak sprí-
jemňujú farebné kombinácie kvetov. jemňujú farebné kombinácie kvetov. 
Tie však pri Poliklinike ILB stihli Tie však pri Poliklinike ILB stihli 
zničiť vandali – slimáky. zničiť vandali – slimáky. 

Mária	OsifováMária	Osifová

lobulárií, tagetes, aby skrášlili päť 
záhonov v meste a mohutné kvetiná-
če. Previsnuté muškáty a million bells 
a ďalšie ťahavé kvety si našli svoje 
miesta v závesných kvetných  nádo-
bách. Prechádzku mestom tak sprí-
jemňujú farebné kombinácie kvetov. 
Tie však pri Poliklinike ILB stihli 
zničiť vandali – slimáky. 

Mária	Osifová

Už niekoľko rokov sa o výber kvetín a Už niekoľko rokov sa o výber kvetín a 
výsadbu záhonov starajú pracov-výsadbu záhonov starajú pracov-
níčky mestského úradu. Ani túto níčky mestského úradu. Ani túto 
sezónu nezaháľali a neodradilo ich sezónu nezaháľali a neodradilo ich 
ani komplikované koronové objedná-ani komplikované koronové objedná-
vanie kvetín z Poľska. Hneď ako vanie kvetín z Poľska. Hneď ako 
dodávka plná letničiek dorazila, vyhr-dodávka plná letničiek dorazila, vyhr-
nuli si rukávy a dali sa do úpravy nuli si rukávy a dali sa do úpravy 
plôch a výsadby muškátov, begónií, plôch a výsadby muškátov, begónií, 

Už niekoľko rokov sa o výber kvetín a 
výsadbu záhonov starajú pracov-
níčky mestského úradu. Ani túto 
sezónu nezaháľali a neodradilo ich 
ani komplikované koronové objedná-
vanie kvetín z Poľska. Hneď ako 
dodávka plná letničiek dorazila, vyhr-
nuli si rukávy a dali sa do úpravy 
plôch a výsadby muškátov, begónií, 

Mesto opäť rozkvitlo Mesto opäť rozkvitlo Mesto opäť rozkvitlo 

Kvetinové	záhony	v	meste	majú	pod	palcom	zamestnankyne	úraduKvetinové	záhony	v	meste	majú	pod	palcom	zamestnankyne	úraduKvetinové	záhony	v	meste	majú	pod	palcom	zamestnankyne	úradu
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niť aj vďaka dotácii z úradu vlády, niť aj vďaka dotácii z úradu vlády, 
ktorú cirkevný zbor dostal v septem-ktorú cirkevný zbor dostal v septem-
bri minulého roku po výjazdovom bri minulého roku po výjazdovom 

rokovaní vlády v rokovaní vlády v 
G i ra l tovc i a c h .  G i ra l tovc i a c h .  
Hodiny sú ovlá-Hodiny sú ovlá-
dané pomocou dané pomocou 
satelitu a presný satelitu a presný 
čas  oznamujú čas  oznamujú 
jedným úderom jedným úderom 
každú polhodinu každú polhodinu 
a každú hodinu a každú hodinu 
rozozvučia srdce rozozvučia srdce 
zvonu toľkokrát, zvonu toľkokrát, 
koľko je hodín. koľko je hodín. 

	Júlia	Kmecová,		Júlia	Kmecová,	

foto:	Mária	foto:	Mária	
OsifováOsifová

niť aj vďaka dotácii z úradu vlády, 
ktorú cirkevný zbor dostal v septem-
bri minulého roku po výjazdovom 

rokovaní vlády v 
G i ra l tovc i a c h .  
Hodiny sú ovlá-
dané pomocou 
satelitu a presný 
čas  oznamujú 
jedným úderom 
každú polhodinu 
a každú hodinu 
rozozvučia srdce 
zvonu toľkokrát, 
koľko je hodín. 

	Júlia	Kmecová,	

foto:	Mária	
Osifová

Veža evanjelického kostola a. v. sa od Veža evanjelického kostola a. v. sa od 
8. 7. 2020 pýši novými hodinami. 8. 7. 2020 pýši novými hodinami. 
Pôvodné nefunkčné sa podarilo vyme-Pôvodné nefunkčné sa podarilo vyme-

Veža evanjelického kostola a. v. sa od 
8. 7. 2020 pýši novými hodinami. 
Pôvodné nefunkčné sa podarilo vyme-

Presný čas nielen pre veriacichPresný čas nielen pre veriacichPresný čas nielen pre veriacich

Najmenší sa dočkali
tor určený pre oddych a voľnočasové 
aktivity detí a ich rodičov. Mesto tak 
úspešne pokračuje vo vytváraní čoraz 
väčší počet oddychových zón pre 
obyvateľov nášho mesta.

Mária	Osifová,	foto:	P.	Ščavnický

Donedávna nevyužitá zelená plocha 
na sídlisku na Tehelnej ulici sa osade-
ním viacerých hracích prvkov ako 
dvojveže so strieškou, šmýkačkou, 
lezeckou stenou a retiazkovej 
hojdačky  zmenila na príjemný pries-
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viacerých dlhých rokovaniach s vede-
ním SUC PSK sa to predsa len 
PODARILO a v najbližšom období sa 
rekonštrukcia cesty II/556 okresná 
hranica Svidník – Mičakovce začne. 
Okrem 1,646 km dlhého cestného 
úseku budú zrekonštruované aj tri 
mosty a jeden priepust. Na túto etapu 
je schválených 1,4 mil. eur. 

Ďakujem vám za 
trpezl ivosť a  
hlavne riadite-
ľo v i  S Ú C  P O  
M a r c e l o v i  
Horváthovi  a  
v š e t k ý m  
zamestnancom 
správy a údržby 
c i e s t  n á š h o  
kraja za pomoc.“ 

Mária	Osifová,	
foto:	Ján	Vook

Poslanec	VÚC	PhDr.	Ján	Vook	má	
dobré	správy

„V minulom roku som opakovane 
žiadal SÚC PSK o rekonštrukciu cest-
ného spojenia medzi okresmi Svidník 
a Vranov nad Topľou. Ide o cestu, 
ktorá je v súčasnosti v nevyhovujú-
com a  sčasti aj v havarijnom stave. 
Dnes môžem skonštatovať, že po 

Cesta do Hanušoviec takmer neprejazdná

Dnešná rubrika je tak trochu špecific-Dnešná rubrika je tak trochu špecific-
ká. Budeme sa venovať iba jednému ká. Budeme sa venovať iba jednému 
médiu, konkrétne rádiám. Vychut-médiu, konkrétne rádiám. Vychut-
najte si, čo občas prináša slovenský najte si, čo občas prináša slovenský 
éter.éter.

+	Rádio	Slovensko,	Štúdio svet, apríl +	Rádio	Slovensko,	Štúdio svet, apríl 

ský jazyk skutočne ovládajú. No... 
určite sa nájdu aj takí. A o tom 
zvyšku je táto rubrika.

Dnešná rubrika je tak trochu špecific-
ká. Budeme sa venovať iba jednému 
médiu, konkrétne rádiám. Vychut-
najte si, čo občas prináša slovenský 
éter.

+	Rádio	Slovensko,	Štúdio svet, apríl 

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

korektor	1 -ra pl. N -ri m. ⟨lat.⟩ kto 
robí 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-
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+	 Rádio	 Košice, Dopravný servis, +	 Rádio	 Košice, Dopravný servis, 
marec 2020marec 2020

Ak	 sa	 dajú	 podojiť,	 niet	 divu,	 že	 sú	 v	Ak	 sa	 dajú	 podojiť,	 niet	 divu,	 že	 sú	 v	
nich	diery!nich	diery!

Cesty na východe Slovenska sú   Cesty na východe Slovenska sú   
podojné...podojné...

+	Rádio	Mária, ruženec s poslucháč-+	Rádio	Mária, ruženec s poslucháč-
mi, máj 2020mi, máj 2020

Logické.	Keď	ciká,	nemôže	držať	prút.Logické.	Keď	ciká,	nemôže	držať	prút.

Pane, ty si náš pastier, ochraňuj nás Pane, ty si náš pastier, ochraňuj nás 
svojím prúdom, aby sme ti mohli v svojím prúdom, aby sme ti mohli v 
bezpečí slúžiť.bezpečí slúžiť.

Na záver cukríček. Spravodajca	Na záver cukríček. Spravodajca	
mesta	Giraltovce,	marec 2020mesta	Giraltovce,	marec 2020

Živnostenský list siláka obmedzený Živnostenský list siláka obmedzený 
na 14 položiek?na 14 položiek?

Ohrozený	bol	aj	silák	BendíkOhrozený	bol	aj	silák	Bendík

 ... skôr to 14-daňové obmedzenie  ... skôr to 14-daňové obmedzenie 
bolo pre mňa horšie... bolo pre mňa horšie... 

Daniel	LednickýDaniel	Lednický

+	 Rádio	 Košice, Dopravný servis, 
marec 2020

Ak	 sa	 dajú	 podojiť,	 niet	 divu,	 že	 sú	 v	
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podojné...

+	Rádio	Mária, ruženec s poslucháč-
mi, máj 2020

Logické.	Keď	ciká,	nemôže	držať	prút.

Pane, ty si náš pastier, ochraňuj nás 
svojím prúdom, aby sme ti mohli v 
bezpečí slúžiť.

Na záver cukríček. Spravodajca	
mesta	Giraltovce,	marec 2020

Živnostenský list siláka obmedzený 
na 14 položiek?

Ohrozený	bol	aj	silák	Bendík

 ... skôr to 14-daňové obmedzenie 
bolo pre mňa horšie... 

Daniel	Lednický

20202020

Šokujúce	 zistenie:	 Španielsko	 patrí	Šokujúce	 zistenie:	 Španielsko	 patrí	
medzi	Španielsko!!!medzi	Španielsko!!!

Španielsko patrí medzi jednu z Španielsko patrí medzi jednu z 
najviac postihnutých krajín na svete.najviac postihnutých krajín na svete.

+	 Rádio	 Regina	 Východ, Hudobné +	 Rádio	 Regina	 Východ, Hudobné 
pozdravy z Košíc, apríl 2020pozdravy z Košíc, apríl 2020

Život	 môže	 byť	 na	 h....,	 hlavne	 že	 sa	Život	 môže	 byť	 na	 h....,	 hlavne	 že	 sa	
šťastne	šije!šťastne	šije!

 ... nech Vás sprevádza milosť Božia,  ... nech Vás sprevádza milosť Božia, 
nech Vaše šitie pokojne a šťastne nech Vaše šitie pokojne a šťastne 
plynie...  plynie...  

+	 Rádio	 Slovensko, publicistika, +	 Rádio	 Slovensko, publicistika, 
január 2020január 2020

Hodnotenie	 obsiahnuté	 v	 pomenova-Hodnotenie	 obsiahnuté	 v	 pomenova-
ní?ní?

Vy ale máte teraz za sebou úspešnú Vy ale máte teraz za sebou úspešnú 
európsku prdpremiéru predstave-európsku prdpremiéru predstave-
nia... nia... 

2020
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Život	 môže	 byť	 na	 h....,	 hlavne	 že	 sa	
šťastne	šije!

 ... nech Vás sprevádza milosť Božia, 
nech Vaše šitie pokojne a šťastne 
plynie...  

+	 Rádio	 Slovensko, publicistika, 
január 2020

Hodnotenie	 obsiahnuté	 v	 pomenova-
ní?

Vy ale máte teraz za sebou úspešnú 
európsku prdpremiéru predstave-
nia... 

Aktuality o ochrane rastlín v júli
plesni. Veľké rozdiely plesni. Veľké rozdiely 
medzi dennými a medzi dennými a 
nočnými teplotami a silné ranné rosy nočnými teplotami a silné ranné rosy 
podporujú šírenie múčnatky na kore-podporujú šírenie múčnatky na kore-
ňovej zelenine.ňovej zelenine.

Ochrana rastlín v augusteOchrana rastlín v auguste
Ak sme proti druhej generácii obaľo-Ak sme proti druhej generácii obaľo-
vača jablčného striekali  v čase vača jablčného striekali  v čase 
hromadného liahnutia húseníc, hromadného liahnutia húseníc, 
postrek o dva týždne zopakujeme. postrek o dva týždne zopakujeme. 
Druhá generácia mínerky napáda Druhá generácia mínerky napáda 
porasty póru. K rojeniu múch škodcu porasty póru. K rojeniu múch škodcu 
dochádza v druhej polovici augusta dochádza v druhej polovici augusta 

plesni. Veľké rozdiely 
medzi dennými a 
nočnými teplotami a silné ranné rosy 
podporujú šírenie múčnatky na kore-
ňovej zelenine.

Ochrana rastlín v auguste
Ak sme proti druhej generácii obaľo-
vača jablčného striekali  v čase 
hromadného liahnutia húseníc, 
postrek o dva týždne zopakujeme. 
Druhá generácia mínerky napáda 
porasty póru. K rojeniu múch škodcu 
dochádza v druhej polovici augusta 

Proti druhej generácii obaľovača Proti druhej generácii obaľovača 
jablčného ošetrujeme len jesenné a jablčného ošetrujeme len jesenné a 
zimné odrody jabloní a hrušiek. V júli zimné odrody jabloní a hrušiek. V júli 
zasahujeme proti vrtivke orechovej, zasahujeme proti vrtivke orechovej, 
ktorej larvy spôsobujú červivosť a ktorej larvy spôsobujú červivosť a 
hnilobu oplodia orechov. Pred uzatvá-hnilobu oplodia orechov. Pred uzatvá-
raním strapcov urobíme prvý postrek raním strapcov urobíme prvý postrek 
viniča proti plesni sivej. Podľa prie-viniča proti plesni sivej. Podľa prie-
behu počasia pokračujeme aj v behu počasia pokračujeme aj v 
ošetrení proti pernospore a múčnat-ošetrení proti pernospore a múčnat-
ke. Pokračujeme v ošetrovaní rajčia-ke. Pokračujeme v ošetrovaní rajčia-
kov proti plesni. V 10 až 14-dňových kov proti plesni. V 10 až 14-dňových 
intervaloch pokračujeme v ošetro-intervaloch pokračujeme v ošetro-
vaní neskorých odrôd zemiakov proti vaní neskorých odrôd zemiakov proti 

Proti druhej generácii obaľovača 
jablčného ošetrujeme len jesenné a 
zimné odrody jabloní a hrušiek. V júli 
zasahujeme proti vrtivke orechovej, 
ktorej larvy spôsobujú červivosť a 
hnilobu oplodia orechov. Pred uzatvá-
raním strapcov urobíme prvý postrek 
viniča proti plesni sivej. Podľa prie-
behu počasia pokračujeme aj v 
ošetrení proti pernospore a múčnat-
ke. Pokračujeme v ošetrovaní rajčia-
kov proti plesni. V 10 až 14-dňových 
intervaloch pokračujeme v ošetro-
vaní neskorých odrôd zemiakov proti 
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semená zimného hlávkového šalátu. semená zimného hlávkového šalátu. 
Do septembra vyrastú dostatočne Do septembra vyrastú dostatočne 
hrubé rastliny, ktoré presadíme na hrubé rastliny, ktoré presadíme na 
trvalé stanovisko. Na neskorý zber trvalé stanovisko. Na neskorý zber 
môžeme tiež vysádzať predpesto-môžeme tiež vysádzať predpesto-
vané sadenice zimných odrôd čakan-vané sadenice zimných odrôd čakan-
ky, fenikla, karfiolu a póru. V auguste ky, fenikla, karfiolu a póru. V auguste 
sú na záhonoch záhradky takmer sú na záhonoch záhradky takmer 
všetky druhy zeleniny. Niektoré sme všetky druhy zeleniny. Niektoré sme 
siali a sadili na jar a iné v letnom obdo-siali a sadili na jar a iné v letnom obdo-
bí. Všetky si vyžadujú pozornosť a bí. Všetky si vyžadujú pozornosť a 
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Spoločenská rubrika
Vitaj,	dieťa,	medzi	nami,	v	kraji,	kde	zem	dobrá	je.Vitaj,	dieťa,	medzi	nami,	v	kraji,	kde	zem	dobrá	je.

Nad	kolískou	z	dlaní	mamy	každý	ti	dnes	popraje,Nad	kolískou	z	dlaní	mamy	každý	ti	dnes	popraje,

by	si	malo	dobrej	vôle,	vtáča	naše	jediné,by	si	malo	dobrej	vôle,	vtáča	naše	jediné,

ako	lístie	na	topole,	čo	sa	nikdy	neminie.ako	lístie	na	topole,	čo	sa	nikdy	neminie.

Narodili	sa Noemi Zajarošová, Rebeka Jurčová, Narodili	sa Noemi Zajarošová, Rebeka Jurčová, 
Anna Mária Kurejová, Oliver Hvišč, Oliver C�mil-Anna Mária Kurejová, Oliver Hvišč, Oliver C�mil-
ňák a Adrián Mihaľ.ňák a Adrián Mihaľ.

Keď	budem	umierať,Keď	budem	umierať,

Možno	to	v	letný	večer	bude,Možno	to	v	letný	večer	bude,

možno,	že	práve	v	taký	časmožno,	že	práve	v	taký	čas

sa	zacnie	po	mne	rodnej	hrude,	sa	zacnie	po	mne	rodnej	hrude,	

vtáci	už	budú	v	hniezdach	spaťvtáci	už	budú	v	hniezdach	spať

a	Mesiac	bude	vychádzať...a	Mesiac	bude	vychádzať...

Navždy	nás	opustili 2. 6. 2020 Mária Vojteková (1943) a 1. 7. 2020 Mária Navždy	nás	opustili 2. 6. 2020 Mária Vojteková (1943) a 1. 7. 2020 Mária 
Steklová (1931)Steklová (1931)

Mať	jubileum,	to	je	akoby	znovu	sa	narodiť.Mať	jubileum,	to	je	akoby	znovu	sa	narodiť.

Múdrejší,	ľudsky	krajší,	skúsenejší.	Múdrejší,	ľudsky	krajší,	skúsenejší.	

Spriadať	krehkú	niť	a	žiť	odznovu.	Spriadať	krehkú	niť	a	žiť	odznovu.	

Život,	čo	teší,	aj	ten	čo	bolí...Život,	čo	teší,	aj	ten	čo	bolí...

Svoje	 životné	 jubileá	 v	 júli	 oslávia:	 80	 rokov Irena Ivanisková a Zuzana Svoje	 životné	 jubileá	 v	 júli	 oslávia:	 80	 rokov Irena Ivanisková a Zuzana 
Kožlejová; 75	rokov Mária Janovičová a Mária S� imová; 70	rokov Pavol Mikula a Kožlejová; 75	rokov Mária Janovičová a Mária S� imová; 70	rokov Pavol Mikula a 
Juraj Pribula; 65	rokov Darina C�ervıḱ ová, Magdaléna Fečová, Marta Habšudo-Juraj Pribula; 65	rokov Darina C�ervıḱ ová, Magdaléna Fečová, Marta Habšudo-
vá, Anna Halušová a Ladislav Kurej; 60	rokov Cecıĺia Fečová, Viera Korbová, Ján vá, Anna Halušová a Ladislav Kurej; 60	rokov Cecıĺia Fečová, Viera Korbová, Ján 
Krupa, Jarmila Vaľanyová a Miloslav Zbiňovský; 55	 rokov Jaroslav Bakaľár, Krupa, Jarmila Vaľanyová a Miloslav Zbiňovský; 55	 rokov Jaroslav Bakaľár, 
Mária Bartošová, Stanislav C� ižmár, Marián Dreveňak, Mária Fedáková, Dušan Mária Bartošová, Stanislav C� ižmár, Marián Dreveňak, Mária Fedáková, Dušan 
Lapčák, Stanislav Palko, Pavol Sala a Ilona S�amová; 50	rokov Dušan Bugna, Lapčák, Stanislav Palko, Pavol Sala a Ilona S�amová; 50	rokov Dušan Bugna, 
Peter Horbaj, Ján Juráš, Ingrid Maťašová a Ľubomıŕ Novák Peter Horbaj, Ján Juráš, Ingrid Maťašová a Ľubomıŕ Novák 
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ňák a Adrián Mihaľ.

Keď	budem	umierať,

Možno	to	v	letný	večer	bude,

možno,	že	práve	v	taký	čas

sa	zacnie	po	mne	rodnej	hrude,	

vtáci	už	budú	v	hniezdach	spať

a	Mesiac	bude	vychádzať...
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Kožlejová; 75	rokov Mária Janovičová a Mária S� imová; 70	rokov Pavol Mikula a 
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Svoje	životné	 jubileá	v	auguste	oslávia:	85	rokov	 Jozef Novák; 80	rokov Svoje	životné	 jubileá	v	auguste	oslávia:	85	rokov	 Jozef Novák; 80	rokov 
Zuzana Mikulová; 75	rokov Anna Hlavinková; 70	rokov Dušan Jankuv, Dušan Zuzana Mikulová; 75	rokov Anna Hlavinková; 70	rokov Dušan Jankuv, Dušan 
Kurečaj, Milan Matej a Agnesa Sukovská; 65	rokov Ján C�urlıḱ, Anna Dreveňako-Kurečaj, Milan Matej a Agnesa Sukovská; 65	rokov Ján C�urlıḱ, Anna Dreveňako-
vá, Mária Gregová, Mária Končárová; 60	 rokov Marta Katuščáková, RNDr. vá, Mária Gregová, Mária Končárová; 60	 rokov Marta Katuščáková, RNDr. 
Stanislav Macák a Anna Verčimáková; 55	rokov Milan Havira, Hedviga Hvozdo-Stanislav Macák a Anna Verčimáková; 55	rokov Milan Havira, Hedviga Hvozdo-
vičová a Vladislav Trinkovič; 50	rokov Martin Hudák a Ľubomıŕ Michalko vičová a Vladislav Trinkovič; 50	rokov Martin Hudák a Ľubomıŕ Michalko 

Moje	a	tvoje	áno.	Dve	kvapky	na	hladinu.Moje	a	tvoje	áno.	Dve	kvapky	na	hladinu.

Tam	prsty	svoje	prepletú	a	k	oceánu	plynú.Tam	prsty	svoje	prepletú	a	k	oceánu	plynú.

Dve	tajomstvá.	Dva	zvony	v	jednej	zvonici,Dve	tajomstvá.	Dva	zvony	v	jednej	zvonici,

Čo	zvolávajú	na	lásku,	ale	i	proti	víchrici...Čo	zvolávajú	na	lásku,	ale	i	proti	víchrici...

Manželstvo	 uzavreli:	 Damián Lacko a Manželstvo	 uzavreli:	 Damián Lacko a 
Viktória Fečová, Dominik Kurej a Frede-Viktória Fečová, Dominik Kurej a Frede-
rika Kurejová, Matúš Križánek a Rozália Kaščáková rika Kurejová, Matúš Križánek a Rozália Kaščáková 
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V júni sa aj napriek vrtochom počasia V júni sa aj napriek vrtochom počasia 
naplno rozbehol štvrtý ročnıḱ Plážo-naplno rozbehol štvrtý ročnıḱ Plážo-
vej volejbalovej ligy. Do uzávierky vej volejbalovej ligy. Do uzávierky 
letného dvojčı́sla sa odohrala už letného dvojčı́sla sa odohrala už 
takmer presná polovica z plánova-takmer presná polovica z plánova-
ného programu. Na čele tabuľky je ného programu. Na čele tabuľky je 
tıḿ Streptokoky, ktorý už začal hrať tıḿ Streptokoky, ktorý už začal hrať 
odvety so svojimi súpermi. Bez odvety so svojimi súpermi. Bez 
prehry je už len tı́m Zelenina, ale prehry je už len tı́m Zelenina, ale 
odohral zatiaľ len 5 zápasov. Tı́m odohral zatiaľ len 5 zápasov. Tı́m 
Zorničky čaká na svoju prvú výhru.Zorničky čaká na svoju prvú výhru.

Hlavný organizátor súťaže Jaroslav Hlavný organizátor súťaže Jaroslav 
Micenko netajı ́ s doterajšıḿ priebe-Micenko netajı ́ s doterajšıḿ priebe-
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žiadosť účastnıḱov PVL začalo tohto žiadosť účastnıḱov PVL začalo tohto 
roku už o mesiac skôr (27. mája roku už o mesiac skôr (27. mája 
2020), upršané májové počasie nám 2020), upršané májové počasie nám 
veľa zápasov odohrať nedovolilo. veľa zápasov odohrať nedovolilo. 
Rozbehlo sa to prakticky až v júni a k Rozbehlo sa to prakticky až v júni a k 
začiatku júla máme odohraných 42 z začiatku júla máme odohraných 42 z 
celkového počtu 90 zápasov. Tohto celkového počtu 90 zápasov. Tohto 
roku sa zišlo niekoľko kvalitných a roku sa zišlo niekoľko kvalitných a 
vyrovnaných dvojıć, nielen z Giralto-vyrovnaných dvojıć, nielen z Giralto-
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sov, uvidıḿe, ako sa to nakoniec vyvi-sov, uvidıḿe, ako sa to nakoniec vyvi-
nie.“nie.“

V praxi to znamená, že počas letných V praxi to znamená, že počas letných 
prázdnin sa liga takmer s istotou prázdnin sa liga takmer s istotou 
kompletne odohrá. O jej konečnom kompletne odohrá. O jej konečnom 
poradı́ vás budeme informovať v poradı́ vás budeme informovať v 
septembrovom vydanı.́septembrovom vydanı.́

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Vlado	LíškaFoto:	Vlado	Líška
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sila hneď na začiatku, zostala teda sila hneď na začiatku, zostala teda 
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koky, vyhrať by však mohli aj ďalšı ́koky, vyhrať by však mohli aj ďalšı ́
štyria z aktuálneho poradia. Pred štyria z aktuálneho poradia. Pred 
nami je ešte viac ako polovica zápa-nami je ešte viac ako polovica zápa-

dvojica sa z časových dôvodov odhlá-
sila hneď na začiatku, zostala teda 
rovná desiatka súťažiacich. Momen-
tálne v tabuľke vedie dvojica Strepto-
koky, vyhrať by však mohli aj ďalšı ́
štyria z aktuálneho poradia. Pred 
nami je ešte viac ako polovica zápa-

Priebežná	tabuľka	PVL	k	2.	7.	2020

PORADIE TÍM ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PREHRY BODY

1 STREPTOKOKY 11 9 0 2 29

2 VO-JA-KI 10 8 0 2 22

3 NO STRESS 8 5 0 3 16

4 SMILE 6 5 0 1 15

5 ZELENINA 5 5 0 0 14

6 MATURANTI 10 5 0 5 14

7 26-KY 10 3 0 7 9

8 ZORNIČKY 8 0 0 8 3

9 SV TÍM 8 1 0 7 2

10 RASLAVICE 8 1 0 7 2
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Tipos III. liga východTipos III. liga východTipos III. liga východ
MFK	Slovan	začína	nový	ročník	2.	augusta	v	Plavnici.MFK	Slovan	začína	nový	ročník	2.	augusta	v	Plavnici.MFK	Slovan	začína	nový	ročník	2.	augusta	v	Plavnici.

Košice dostali od VFZ zelenú aj bez Košice dostali od VFZ zelenú aj bez 
kvalifikácie a doplnili počet tímov kvalifikácie a doplnili počet tímov 
na klasickú šestnástku. na klasickú šestnástku. 

Medzi účastníkmi je aj novovznik-Medzi účastníkmi je aj novovznik-
nutý klub FK Sobrance-Sobranecko, nutý klub FK Sobrance-Sobranecko, 
ktorý vznikol fúziou Veľkých Revíšť ktorý vznikol fúziou Veľkých Revíšť 
a štvrtoligových Sobraniec a svoje a štvrtoligových Sobraniec a svoje 
domáce zápasy budú hrávať v domáce zápasy budú hrávať v 
Sobranciach. Sobranciach. 

Novinkou z nášho tábora je návrat k Novinkou z nášho tábora je návrat k 
sobotňajším zápasom, presne podľa sobotňajším zápasom, presne podľa 
modelu spred dvoch rokov. Čo sa modelu spred dvoch rokov. Čo sa 
týka kádrovej politiky MFK Slovan, týka kádrovej politiky MFK Slovan, 
minuloročný experiment fungovať minuloročný experiment fungovať 
ako farma  MFK Košice je už minu-ako farma  MFK Košice je už minu-
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Novinkou z nášho tábora je návrat k 
sobotňajším zápasom, presne podľa 
modelu spred dvoch rokov. Čo sa 
týka kádrovej politiky MFK Slovan, 
minuloročný experiment fungovať 
ako farma  MFK Košice je už minu-

V májovom vydaní sme sa zamýšľali V májovom vydaní sme sa zamýšľali 
nad tým, akú podobu bude asi mať nad tým, akú podobu bude asi mať 
tretia liga v novej sezóne a celkom tretia liga v novej sezóne a celkom 
slušne sme sa trafili. Síce nikto nepo-slušne sme sa trafili. Síce nikto nepo-
stúpil ani nevypadol, ale treťoligový stúpil ani nevypadol, ale treťoligový 
pelotón bude mať predsa len inú pelotón bude mať predsa len inú 
podobu ako v tej minulej. Z hry podobu ako v tej minulej. Z hry 
vypadla rezerva Popradu, ktorej vypadla rezerva Popradu, ktorej 
žiadosť hrávať domáce zápasy v žiadosť hrávať domáce zápasy v 
Družstevnej pri Hornáde bola štatu-Družstevnej pri Hornáde bola štatu-
tármi VFZ zamietnutá. Podmienky tármi VFZ zamietnutá. Podmienky 
prihlásenia sa do súťaže nakoniec prihlásenia sa do súťaže nakoniec 
nesplnili ani Šarišské Michaľany. nesplnili ani Šarišské Michaľany. 
Naopak lídri IV. ligy sever aj juh MŠK Naopak lídri IV. ligy sever aj juh MŠK 
Spišské Podhradie a Slávia TU Spišské Podhradie a Slávia TU 
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číslo 9.číslo 9.

Naostro začíname v nedeľu 2.au-Naostro začíname v nedeľu 2.au-
gusta v Plavnici, prvý domáci zápas gusta v Plavnici, prvý domáci zápas 
bude v sobotu 8. augusta proti  FK bude v sobotu 8. augusta proti  FK 
Sobrance-Sobranecko v rámci Sobrance-Sobranecko v rámci 
tretieho kola. A tešíme sa. Napo-tretieho kola. A tešíme sa. Napo-
sledy sa hral majstrovský futbal na sledy sa hral majstrovský futbal na 
našom štadióne 9. novembra minu-našom štadióne 9. novembra minu-
lého roka proti Odeve Lipany, teda lého roka proti Odeve Lipany, teda 
pred ôsmimi mesiacmi. Tak neza-pred ôsmimi mesiacmi. Tak neza-
budnite prísť, v novom ročníku budnite prísť, v novom ročníku 
pôjde o veľa.pôjde o veľa.

číslo 9.

Naostro začíname v nedeľu 2.au-
gusta v Plavnici, prvý domáci zápas 
bude v sobotu 8. augusta proti  FK 
Sobrance-Sobranecko v rámci 
tretieho kola. A tešíme sa. Napo-
sledy sa hral majstrovský futbal na 
našom štadióne 9. novembra minu-
lého roka proti Odeve Lipany, teda 
pred ôsmimi mesiacmi. Tak neza-
budnite prísť, v novom ročníku 
pôjde o veľa.

losťou a v novom ročníku sa musíme losťou a v novom ročníku sa musíme 
hráčsky spoliehať na vlastné zdroje. hráčsky spoliehať na vlastné zdroje. 
V hre sú aj legionári zo Srbska, ktorí V hre sú aj legionári zo Srbska, ktorí 
sa sľubne prejavili už počas zimnej sa sľubne prejavili už počas zimnej 
prípravy a poctivo individuálne prípravy a poctivo individuálne 
trénovali na našom štadióne aj trénovali na našom štadióne aj 
počas dlhej koronapauzy.počas dlhej koronapauzy.

Na záver vám prinášame vyžrebo-Na záver vám prinášame vyžrebo-
vanie augustových zápasov nového vanie augustových zápasov nového 
ročníka z pohľadu nášho Slovana. ročníka z pohľadu nášho Slovana. 
Žreb prebehol v stredu 8. júla a Žreb prebehol v stredu 8. júla a 
nášmu MFK Slovan bolo pridelené nášmu MFK Slovan bolo pridelené 
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AUGUSTOVÝ	ŽREB	TIPOS	III.LIGY	východ:AUGUSTOVÝ	ŽREB	TIPOS	III.LIGY	východ:

1. 8. 2020 FK PLAVNICA – MFK	SLOVAN,	17.00h1. 8. 2020 FK PLAVNICA – MFK	SLOVAN,	17.00h

5. 8. 2020 1. FC TATRAN PREŠOV – MFK	SLOVAN,	17.00h5. 8. 2020 1. FC TATRAN PREŠOV – MFK	SLOVAN,	17.00h

8. 8. 2020 MFK	SLOVAN - FK SOBRANCE-SOBRANECKO, 17.00h8. 8. 2020 MFK	SLOVAN - FK SOBRANCE-SOBRANECKO, 17.00h

16. 8. 2020 ŠK MILENIUM 2000 BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – 																										16. 8. 2020 ŠK MILENIUM 2000 BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – 																										
MFK	SLOVAN,	17.00hMFK	SLOVAN,	17.00h

22. 8. 2020 MFK	SLOVAN – 1.FK SVIDNÍK, 16.30h22. 8. 2020 MFK	SLOVAN – 1.FK SVIDNÍK, 16.30h

30. 8. 2020 FK POKROK SEZ KROMPACHY – 																																						30. 8. 2020 FK POKROK SEZ KROMPACHY – 																																						
MFK	SLOVAN,	16.30hMFK	SLOVAN,	16.30h

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč
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SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO
rozhovor aj tak musel prísť. Pozri. rozhovor aj tak musel prísť. Pozri. 
Ocko spoznal mamku v četovacej Ocko spoznal mamku v četovacej 
miestnosti. Neskôr sa ocko s mamkou miestnosti. Neskôr sa ocko s mamkou 
stretli vo wifi pube a na WC si mamka stretli vo wifi pube a na WC si mamka 
downloadovala zopár dát z ockovho downloadovala zopár dát z ockovho 
memory sticku. Keď ocko dokončil memory sticku. Keď ocko dokončil 

rozhovor aj tak musel prísť. Pozri. 
Ocko spoznal mamku v četovacej 
miestnosti. Neskôr sa ocko s mamkou 
stretli vo wifi pube a na WC si mamka 
downloadovala zopár dát z ockovho 
memory sticku. Keď ocko dokončil 

Itečkár	a	syn	Itečkár	a	syn	

Klasika. Synček sa pýta otca (profe-Klasika. Synček sa pýta otca (profe-
sijne itečkára – pozor, dôležité!):sijne itečkára – pozor, dôležité!):

„Oci, ako som sa dostal na svet?”„Oci, ako som sa dostal na svet?”

Otec: Šok. Strata reči. Rozpaky. Po Otec: Šok. Strata reči. Rozpaky. Po 
chvíli: „No dobre, syn môj... raz tento chvíli: „No dobre, syn môj... raz tento 
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dlhšie updatovaný a s ockovým dlhšie updatovaný a s ockovým 
blaster-wormom si neporadil. Stlačili blaster-wormom si neporadil. Stlačili 
tlačidlo ENTER a mamka dostala tlačidlo ENTER a mamka dostala 
správu Odhadovaný čas sťahovania:správu Odhadovaný čas sťahovania:

 9 mesiacov... 9 mesiacov...

No a potom si sa narodil.No a potom si sa narodil.

(Vychytané.sk,	Daniel	Lednický)(Vychytané.sk,	Daniel	Lednický)

dlhšie updatovaný a s ockovým 
blaster-wormom si neporadil. Stlačili 
tlačidlo ENTER a mamka dostala 
správu Odhadovaný čas sťahovania:

 9 mesiacov...

No a potom si sa narodil.

(Vychytané.sk,	Daniel	Lednický)

uploadovanie, spozoroval, že pred-uploadovanie, spozoroval, že pred-
tým nenainštalovali žiaden firewall. tým nenainštalovali žiaden firewall. 
Žiaľ, už bolo neskoro na stlačenie Žiaľ, už bolo neskoro na stlačenie 
CANCEL alebo ESC a okno Chcete CANCEL alebo ESC a okno Chcete 
naozaj uploadovať? odstránili hneď naozaj uploadovať? odstránili hneď 
na začiatku v Možnostiach pod Nasta-na začiatku v Možnostiach pod Nasta-
veniami.veniami.

Mamkin vírusový skener nebol už Mamkin vírusový skener nebol už 
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Život je rovnováha: Raz má žena pravdu, inokedy muž nemá.J Život je rovnováha: Raz má žena pravdu, inokedy muž nemá.J

Vedeli ste, že krstné meno ovplyvňuje schopnosť otehotnieť? Naprí-J Vedeli ste, že krstné meno ovplyvňuje schopnosť otehotnieť? Naprí-J
klad Mária skôr otehotnie ako Fero...klad Mária skôr otehotnie ako Fero...

Čo robí chorvátsky veterinár na dôchodku? Utráca kuny.J Čo robí chorvátsky veterinár na dôchodku? Utráca kuny.J

Muž sa na mňa hnevá, že som kúpila hodinky v čínskom obchode. Už J Muž sa na mňa hnevá, že som kúpila hodinky v čínskom obchode. Už J
sa so mnou nerozpráva od 13:98sa so mnou nerozpráva od 13:98
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