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Pozerala som si, aké medzinárodné Pozerala som si, aké medzinárodné 
dni majú rôzne mesiace v roku. Je ich dni majú rôzne mesiace v roku. Je ich 
veľmi veľa. Niektoré poznáme všetci, veľmi veľa. Niektoré poznáme všetci, 
iné sú nám menej známe. Zaujıḿavé iné sú nám menej známe. Zaujıḿavé 
je, že v júni máme až 5 medzinárod-je, že v júni máme až 5 medzinárod-
ných dnı ́spojených s prıŕodou. Prvým ných dnı ́spojených s prıŕodou. Prvým 
je 5. jún – Svetový deň životného je 5. jún – Svetový deň životného 
prostredia, o tri dni nasleduje Svetový prostredia, o tri dni nasleduje Svetový 
deň oceánov, 17. júna si pripomıńame deň oceánov, 17. júna si pripomıńame 
Svetový deň boja proti rozširovaniu Svetový deň boja proti rozširovaniu 
púštı́ a sucha. V poslednej dekáde púštı́ a sucha. V poslednej dekáde 
mesiaca sú to 21. jún – Deň kvetov a mesiaca sú to 21. jún – Deň kvetov a 
27. jún – Svetový deň rybárstva. 27. jún – Svetový deň rybárstva. 

Možno si myslıḿ e, že sa nás takéto Možno si myslıḿ e, že sa nás takéto 
dni netýkajú. Ale opak je pravdou.        dni netýkajú. Ale opak je pravdou.        
S prı́rodou sme spätı́  odjakživa, S prı́rodou sme spätı́  odjakživa, 
každodenne. Svetový deň životného každodenne. Svetový deň životného 
prostredia vznikol ako spomienka na prostredia vznikol ako spomienka na 
prvú konferenciu OSN, ktorej hlavnou prvú konferenciu OSN, ktorej hlavnou 
témou bola potreba riešiť zachovanie témou bola potreba riešiť zachovanie 
existencie ľudstva na planéte Zem. existencie ľudstva na planéte Zem. 
Rie š i l i  sa  probl émy ž ivotného Rie š i l i  sa  probl émy ž ivotného 
prostredia presahujúce hranice prostredia presahujúce hranice 
štátov a kontinentov, ochrana ozóno-štátov a kontinentov, ochrana ozóno-
vej  vrstvy Zeme,  el iminovanie vej  vrstvy Zeme,  el iminovanie 
znečistenia vôd a ovzdušia podmie-znečistenia vôd a ovzdušia podmie-
ňujúceho sklenı́kový efekt a kyslé ňujúceho sklenı́kový efekt a kyslé 
dažde, jadrová bezpečnosť, zneškod-dažde, jadrová bezpečnosť, zneškod-
ňovanie odpadov. To všetko boli dôle-ňovanie odpadov. To všetko boli dôle-
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ných dnı ́spojených s prıŕodou. Prvým 
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naopak, naše správanie je na oveľa naopak, naše správanie je na oveľa 
horšej úrovni ako pred takmer 50 horšej úrovni ako pred takmer 50 
rokmi. rokmi. 

V júni sme oveľa bližšie k prıŕode ako V júni sme oveľa bližšie k prıŕode ako 
naprıḱlad v januári, pretože počasie naprıḱlad v januári, pretože počasie 
nám otvára možnosti využiť rôzne nám otvára možnosti využiť rôzne 
formy pobytu na čerstvom vzduchu. formy pobytu na čerstvom vzduchu. 
Prechádzky v lese, výlety do prıŕody Prechádzky v lese, výlety do prıŕody 
spojené so športom, dovolenky na spojené so športom, dovolenky na 
chatách a podobne. Vieme načerpať chatách a podobne. Vieme načerpať 
silu a energiu prakticky zadarmo. silu a energiu prakticky zadarmo. 
Nezabúdajme však na to, ako sa Nezabúdajme však na to, ako sa 
pritom správame. Aby túto možnosť pritom správame. Aby túto možnosť 
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Podiel nájomných bytov je na sloven-Podiel nájomných bytov je na sloven-
skom realitnom trhu žalostne nıźky a skom realitnom trhu žalostne nıźky a 
záujem o ne neustále rastie. Dôvodov záujem o ne neustále rastie. Dôvodov 
je viac, medzi nimi o. i. predajná je viac, medzi nimi o. i. predajná 
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tovce momentálne disponuje 153 tovce momentálne disponuje 153 
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va, Kukorelliho, Bardejovská, Kpt. va, Kukorelliho, Bardejovská, Kpt. 
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górie na uliciach Dukelská, Kukučıńo-
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votnej a bytovej komisie pri MsU�  je votnej a bytovej komisie pri MsU�  je 
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„Mesto momentálne eviduje 44 „Mesto momentálne eviduje 44 
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v y b u d ova l o  1 2 
bytových jedno-
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vanı́m nových nájomných bytových vanı́m nových nájomných bytových 
domov na Dukelskej ulici pod sıd́lis-domov na Dukelskej ulici pod sıd́lis-
kom Tehelná. Ide o 19 nájomných kom Tehelná. Ide o 19 nájomných 
jedno-, dvoj- a trojizbových bytov jedno-, dvoj- a trojizbových bytov 
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p r e d p o k l a d a n ý m  u k o n č e n ı́ m                p r e d p o k l a d a n ý m  u k o n č e n ı́ m                

vanı́m nových nájomných bytových 
domov na Dukelskej ulici pod sıd́lis-
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výstavby SR a úver je zo S� tátneho 
fondu rozvoja bývania.“ Pre tento 
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výrazné obmedzenia v rovine pracov-výrazné obmedzenia v rovine pracov-
ného i osobného života, aké v novodo-ného i osobného života, aké v novodo-
bej histórii zažıv́ame po prvý raz. C�o bej histórii zažıv́ame po prvý raz. C�o 
však vieme s istotou povedať už teraz, však vieme s istotou povedať už teraz, 
je, že sa výrazne zmenilo nákupné je, že sa výrazne zmenilo nákupné 
správanie ľudı́. Tento jav môžeme správanie ľudı́. Tento jav môžeme 
pozorovať vo viacerých sektoroch, pozorovať vo viacerých sektoroch, 
pričom výnimkou nie je ani realitný pričom výnimkou nie je ani realitný 
trh. Z krajského mesta Prešov nás  o trh. Z krajského mesta Prešov nás  o 
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cenách informuje majiteľ 1. Prešov-cenách informuje majiteľ 1. Prešov-
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správanie ľudı́. Tento jav môžeme 
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zamrznutie realitného trhu, čo malo 
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uvoľňovanie jednotlivých fáz opatre-
nı,́ vzrástol záujem o kúpu nehnuteľ-
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života už obrátila 95 stranu a ktorý už 
v mladom veku nastúpil na front, aby 
nám vybojoval slobodu.  

 Zagratulovať mu prišli vedenie 
mesta, odbojári z Giraltoviec aj zo 
Svidníka. Primátor Ján Rubis sa mu vo 
svojom príhovore poďakoval za 
všetko dobré a pekné, čo na svojej 
životnej púti vykonal. „Vážime si a 
obdivujeme Vašu statočnosť, čest-
nosť, ochotu vždy pomôcť iným, nevy-
čerpateľný elán a angažovanosť v 
spoločenskom živote. Želám Vám, aby 
tie ušľachtilé hodnoty a záujmy vo Vás 
nikdy nevyhasli a zároveň nech sú 
vaše dni preplnené vďačnosťou nás 
všetkých. Nech je Váš život krásny a 
pokojný,“ dodal na záver. Oslávenec si  
pri príležitosti svojho jubilea prevzal 

Každý z nás s vďakou prijíma teplé 
ľudské slovo, pohladenie či pohľad a 
svet sa stáva zrazu krajším. Človek sa 
musí vedieť tešiť i zo šťastia toho 
druhého, svojím postojom a činmi 
vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, 
k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj 
človekom. 

Je šťastím stretávať sa ľuďmi, ktorí 
dokážu rozdávať seba. A pre nás bolo 
nesmiernou cťou privítať takého 
človeka v deň jeho jubilea v Obradnej 
sieni MsÚ. Najstarší  priamy účastník 
bojov v druhej svetovej vojne, Ján 
Štefánik, sa 26. mája dožil 95 rokov.  
Vy s o k á  v z p r i a m e n á  p o s t ava ,  
rozhodný krok a množstvo medailí,  
ktoré hrdo nesie na hrudi... Aj takto by 
sa dal opísať človek, ktorého kniha 

NÁŠ HRDINSKÝ JUBILANTNÁŠ HRDINSKÝ JUBILANTNÁŠ HRDINSKÝ JUBILANT
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Spevácka skupina Topľanky pre jubi-
lanta pripravila milý darček. K naro-
deninám špeciálne pre neho zložili 
pieseň. A život ako pieseň, plný 
presvetlených dní, mu želáme aj my, 
členovia redakčnej rady.

Mária	Osifová

medailu z rúk predsedu OblV SZPB  
Dr. Jozefa Rodáka. Všetky medaily si 
váži rovnako. Srdcu najbližšia mu ale 
je tá, ktorú mu pripol nedávno veľvy-
slanec Ruskej federácie v SR Anatolij 
Tomnikov. No a na otázku, ktorú 
medailu nosí zo všetkých najdlhšie, 
nám s úsmevom odpovedal, že tú, 
ktorá je už ošúchaná... 

Ján Štefánik sa narodil pred 95 rokmi 
priamo na samote v prostredí Ondav-
skej vrchoviny, kam sa rodiny Štefáni-
kovcov a Bencovcov presťahovali            
v roku 1900 z Gemera, z obce Kleno-
vec. Dôvodom boli hlad a bieda vyplý-
vajúca z nedostatku pôdy na 
obhospodarovanie na Gemeri. 

Ako 17-ročný, pochádzajúci z ôsmich 
detí, sa pamätá na vojnové udalosti, 
ktoré v mladosti prežíval a do ktorých 
sa aj aktívne zapájal. O širšom dianí z 
vojny sa dozvedal z počúvania rodi-
čov, obyvateľov okolitých obcí a 
postupne i od iných ľudí, ktorí sa v ich 
usadlosti zastavili ako návštevníci, 

VOJNOVÝ HRDINA Z LONA PRÍRODY VOJNOVÝ HRDINA Z LONA PRÍRODY 
SA DOŽÍVA 95 ROKOVSA DOŽÍVA 95 ROKOV

VOJNOVÝ HRDINA Z LONA PRÍRODY 
SA DOŽÍVA 95 ROKOV
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zásobovaniu nemeckých jednotiek 
zbraňami a potravinami pred začatím 
duklianskej operácie. 

Dôležitú úlohu zohrávali i spojky 
medzi jednotlivým skupinami, ktoré 
odovzdávali dôležité informácie o 
pohybe nemeckých vojsk a zásobova-
nia. Tu sa ako mladý muž uplatnil i Ján 
Štefánik, ktorý s rodinou zabezpečo-
val potravinami a liekmi partizánsku 
skupinu Čapajev. Len dvaja vybraní 
ľudia smeli prichádzať so zoznamom, 
peniazmi a potvrdeniami na nákup 
životných potrieb v Giraltovciach. Bol 
to práve Štefánik, ktorý zabezpečoval 
zásobovanie partizánov liekmi - 
veľmi často ich prenášal len po 
častiach, aby nebol nápadný a nie pria-
mo, ale okľukou. Múku a iné potraviny 
prevážali tiež len postupne po 
častiach.

Po príchode frontu bol ako 19-ročný 
povolaný do čsl. armádneho zboru k 
zásobovacej jednotke. Po bojoch pri 
Liptovskom Mikuláši sa v máji dostal 
až do Olomouca. V júni 1945 sa vrátil 
domov a hneď dostal rozkaz nastúpiť 
na vojenskú službu do Ružomberka 
na doslúženie služby. Po základnom 
vojenskom výcviku bol zaradený           
k radistom. S úsmevom spomína na 
to, ako sa musel vyrovnať s tlačidlami 
a morzeovkou, pretože jeho ruky boli 
zvyknuté na tvrdú manuálnu prácu, 
ale i s tým sa svojou vytrvalosťou 
vyrovnal a stal sa plnohodnotným 
radistom. Po viacerých presunoch sa 
ocitol až v Slanom za Prahou.                
Po nadviazaní jednej známosti pláno-

resp. rôzni utečenci z vojnových tábo-
rov a zbehovia. 

Spomína si na prvé stretnutia s nimi, 
keď nevedel, komu môže dôverovať a 
komu nie. Väčšina z nich však boli tí, 
ktorí postupne začali vytvárať parti-
zánske skupiny na bojové akcie proti 
Nemcom. No do partizánskeho 
odboja sa hlásili i nasadení  provoka-
téri z radov gardistov, ktorí sa aktívne 
snažili dostať k rôznym informáciám 
o pobyte partizánskych skupín a ich 
bojových akciách, aby tieto vzápätí 
prezrádzali Nemcom. Veľmi dobre sa 
pamätá na jedno udanie priamo na 
ich rodinu, že prechovávajú šiestich 
partizánov. Práve on včas zbadal 
prichádzajúcich nemeckých vojakov 
a zorganizoval únik partizánov cez 
zarastenú roklinu, pretože ináč by 
Nemci zastrelili celú rodinu a ich 
usadlosť vypálili. Nezabudol ani na 
vysadenú radistku, ktorá horami v 
cudzom prostredí prešla dlhé kilo-
metre až k nim. Spomína si i na stret-
nutia s nadporučíkom Kukorellim, 
náčelníkom štábu partizánskej 
skupiny Čapajev, ktorý ich dvakrát 
navštívil a ktorému venovali svoju 
starostlivosť. Veď okrem jedla mu 
prišli vhod i kúpeľ v plechovej vani a 
čisté oblečenie. Mlieko, syr, maslo, 
masť, mäso a chlieb, to všetko ich 
rodina poskytla tým, ktorí sa u nich 
zastavili. 

Partizánske hnutie na východnom 
Slovensku sa začalo intenzívnejšie 
aktivizovať začiatkom roku 1944, aby 
uskutočňovalo diverzné akcie proti 
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val zostať v Slanom, kde mal zabezpe-
čenú i prácu. Pracoval tiež 6 mesiacov 
v bani v banských šachtách. 

Rodinná tragédia 7. mája 1949, 
tragická smrť jeho otca, ho vrátila 
späť domov do Roztokov, odkiaľ sa až 
v roku 1961 presťahoval do Giralto-
viec. Do zamestnania v podniku na 
výstavbu a opravu ciest nastúpil v 
roku 1952. Celých osem rokov 
chodieval denne peši 10 km do práce 
v Giraltovciach. Toto obdobie mu 
pomohlo postaviť si za spolupráce 
rodiny a spolupracovníkov v Giraltov-
ciach rodinný dom. V mierových 
časoch sa venoval i práci s mládežou a 
účastníkom bojov v II. svet. vojne. 
Celých 25 rokov vykonával funkciu 
predsedu ZO SZPB v Giraltovciach. 
Organizoval oslavy SNP, oslobodenia, 
návštevy škôl a jeho spomienky na 
vojnové udalosti  podporovali  
mladých k organizovaniu pionier-
skych a zväzáckych sľubov na Dukle. 

Jeho veľkým koníčkom sa stali chov 
včiel a auto wartburg, ktoré mu 
slúžilo ešte donedávna, skoro 40 
rokov. A ešte pre niekoľkými 
mesiacmi ste ho mohli vidieť na krát-
kych vedľajších cestách. 

A čo odkazuje všetkým mladým i star-
ším? Buďte hrdí na svoju vlasť, 
nedajte sa zmiesť súčasnou propa-
gandou a nepravdivými informáciami 
o vojnových udalostiach, ale i o budo-
vaní povojnovej republiky. Buďte 
ostražití, verte svojim úsudkom, aby 
ste neprežívali vojnové krutosti. 
Všetko robte preto, aby naša krajina 
bola krajinou pohostinnou pre všet-
kých mierumilovných ľudí. Nedovoľte 
rozvracať slovanskú vzájomnosť. 
Slovanské národy ani raz nerozpútali 
vojnové peklo, ale tiež neboli nikdy 
porazené. 

Ing.	Ľubomír	Filo,	
tajomník	ZO	SZPB	Giraltovce

bením	v	zdravotníckom	výbore	NR	
SR	 (23.	 3.	 2016	 -	 29.	 2.	 2020).	 	
Lekárka	je	aj	jeho	manželka,	v	ich	
šľapajach	 rovnako	 pokračujú	 aj	
dcéra	a	 syn.	 	O	štrbinách	sloven-
ského	 zdravotníctva	 nám	 poroz-

Úspešný	 chirurg	 MUDr.	 Štefan	
Zelník,	 PhD.,	 je	 riaditeľom	 žilin-
ského	zdravotníckeho	zariadenia	
ŽILPO,	 s.	 r.	o.	Niektorým	utkvel	v	
pamäti	aj	ako	poslanec	Národnej	
rady	Slovenskej	republiky	a	pôso-

Giraltovce sú vzorom, Giraltovce sú vzorom, 

ako sa to má meniť v malom.ako sa to má meniť v malom.

Giraltovce sú vzorom, 

ako sa to má meniť v malom.

LEKÁR ŠTEFAN ZELNÍK:  LEKÁR ŠTEFAN ZELNÍK:  LEKÁR ŠTEFAN ZELNÍK:  
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prával	ešte	v	čase,	keď	sme	o	koro-
navíruse	 ani	 nepočuli.	 Koncom	
januára	sa	zúčastnil	slávnostného	
otvorenia zrekonštruovaného	
röntgenologicko-ultrazvukového	
pracoviska	v	našom	meste.	Prob-
lémy	 v	 oblasti	 zdravotníctva	 sú	
podľa	neho	dôsledkom	viacerých	
zlých	reforiem.

V	 čom	 vidíte	 najväčšie	 slabiny	
zdravotníctva	na	Slovensku?

- Myslím si, že najväčším problémom 
je to, že tu máme nejaký garantovaný 
rozsah poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, ale nejde to ruka v 
ruke s množstvom financií, ktoré na 
tento rozsah ide. To je ten najväčší 
kameň úrazu, veď nakoniec to 
konštatoval aj najvyšší kontrolný 
úrad, že nemocnice dostávajú za 

vyliečeného pacienta menej, ako 
vynaložia finančných prostriedkov. 
Ďalej je to tým, že stále robíme refor-
my, podľa mňa všetko už je na svete 
vymyslené, len my si stále hľadáme 
nejakú svoju slovenskú cestu, že čo 
reforma, to nás posúva ďalej. A tým 
stresujeme zdravotníckych pracov-
níkov. Keď ľudia proste nemajú 
dostatok finančných prostriedkov, 
aby mali dobrú techniku a obnovu, je 
veľa pacientov, chýba nám zdravot-
nícky personál, potom vznikajú 
naozaj nervozita, frustrácia, pracov-
níkov a to sa potom navonok aj preja-
vuje na správaní sa voči pacientom. 

Čo	 sa	 za	 tie	 roky	 „riadenia“	 v	
našom	 zdravotníctve	 podľa	 vás	
urobilo	zle? 

- Treba povedať, že za 18 rokov sa v 
rámci zdravotníctva urobilo toľko 
zlých reforiem, kde sme doslova tých 
lekárov vyháňali von. Až teraz, za 
posledné obdobie, sa zaviedol rezi-
dentský program. Vtedy keď lekár 
prišiel do nemocnice, kde mohol 
získať adekvátnu prax, v rámci toho 
neustáleho šetrenia mu povedali: 
„My máme zamestnancov dosť, my 
vás nechceme...“ Ale on nemohol 
nastúpiť napríklad na polikliniku, do 
špecializovanej ambulancie, lebo 
nemal atestáciu. Čo mal teda urobiť? 
Nemocnica ho nechcela, do ambu-
lancie ísť nemohol, tak išiel ďalej do 
Čiech. To nebolo tak, že lekári chceli 
odchádzať. Oni by tu boli radi ostali a 
to bola chyba tých 18 rokov zlého 
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ten rozsah poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Veľmi podobné ako na 
Slovensku sú mzdové podmienky, 
energie. No v porovnaní s nami oni 
majú na tento rok v rozpočte o 1,2 
miliardy viac ako máme my v sloven-
skom zdravotníctve. Čiže pochybo-
vať o tom, či je naozaj tých peňazí 
dosť alebo málo a hovoriť o tom, že 
keď budeme ešte viacej racionalizo-
vať, že to je tá cesta. Nie je to tá cesta... 
Vidíme, že slovenské zdravotníctvo 
má ten vnútorný dlh na úrovni 6 mili-
árd. Je najvyšší čas zamyslieť sa a 
povedať si, že kráľ je nahý, aby sa 
naozaj začali robiť systémové zmeny. 

Čo	 hovoríte	 na	 vynovené	 RTG	
pracovisko	v	Giraltovciach?	

- Keď som tu videl zrekonštruované 
röntgenové pracovisko, bol som 
naozaj prekvapený. A toto by mala 
byť tá cesta, ako vytvárať podmienky 
pre zdravotníckych pracovníkov, aby 
nám neodchádzali do zahraničia. 
Lebo veľakrát to už ani nie je o plate, 
ale o ohodnotení. Alebo aj o tom, že 
napríklad v Čechách majú dostatok 
materiálu, ktorý je kvalitný a práve 
preto si tí ľudia povedia: „No dobre, 
ja idem radšej do Čiech, lebo sú tam 
kultivované podmienky aj priestory 
a majú tam aj dostatok techniky,              
s  k t o r o u  m ô ž e m e  r o b i ť. . . “                             
A, samozrejme, to všetko na nich  
vplýva. Čiže nie sú stresovaní, 
frustrovaní, toto je tá cesta, ako stabi-
lizovať zdravotníckych pracovníkov. 
A – tiež samozrejme - aj ten pacient 

riadenia ministerstva zdravotníctva. 
Tí mladí už teraz majú šancu tým, že 
sa otvoril rezidentský program, 
vďaka čomu ide do nemocnice, ale 
plat za neho platí ministerstvo zdra-
votníctva. Čiže je to korektné. Teraz si 
povedia: „Dobre, my si ho vyškolíme 
a teraz zostáva v nemocnici, alebo 
pôjde do ambulantnej sféry...“ To je 
samozrejmé, všetci sa pýtajú, prečo 
to nebolo hneď, začalo sa, ale toto 
ovocie sa bude proste zbierať až za to 
obdobie 4 – 5 rokov, teda až v ďalších 
volebných obdobiach, pretože 
výchova toho lekára na to, aby získal 
špecializáciu, trvá minimálne tri 
roky. Áno, dokázali sme urobiť aj to, 
že lekárske fakulty nabrali viacej 
študentov. Ale zase. Ten študent, kým 
skončí medicínu, to je zase šesť 
rokov, tak to bola tá veľká chyba, ako 
hovorím, tých 18 rokov, kedy by sa 
bolo myslelo na generačnú obmenu. 
To by sa neboli robili tie zlé reformné 
kroky, ktoré sa urobili. Dnes mohla 
byť napríklad úplne iná situácia.

Akým	spôsobom	je	potrebné	tieto	
problémy	riešiť?

- V rámci ministerstva by sa mali 
robiť koncepčné veci a systémové 
zmeny. V prvom rade treba zadefino-
vať naozaj ten rozsah poskytovania 
zdravotnej pomoci, adekvátny 
finančný objem. Hovorí sa stále, že 
načo toľko peňazí, keď ich každý rok 
prichádza stále viac a viac.  Môžeme 
sa porovnávať s Českou republikou, 
pretože aj zákony máme podobné, aj 
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prispieva na takéto zmysluplné 
projekty a obnovuje inováciu 
prístrojovej techniky. V Giraltovciach 
máme vzor, ako sa to má meniť v 
malom. Mňa mrzí akurát jedna vec. 
Myslím si, že tu mali byť RTVS, ale i 
Markíza a Jojka, lebo toto sú príklady 
aj pre ostatných, že zase sa niečo 
podarilo, niečo dobré sa urobilo... To 
nemôže byť iba o tom, že kde aká 
pikoška, len aby bola sledovanosť! 
Treba ohodnotiť ľudí a naozaj ukázať 
celému Slovensku: „Pozrite sa, tu sú 
ľudia, ktorí sú schopní...“ Z toho mála 
sa dá dokonca aj zrekonštruovať aj 
urobiť tie podmienky, týchto ľudí 
treba vyzdvihovať a dávať im pries-
tor v médiách. 

AUTOR:	Martina	Cigľárová,	

FOTO:	Ladislav	Lukáč

radšej prichádza do pekného 
prostredia ako ošarpaného. Treba 
zohľadňovať aj demografiu a stratifi-
káciu, je potrebné rátať s tým, aké sú 
vzdialenosti a dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti... Nie každý má auto 
alebo príbuzného, aby ho mohol  
odviezť tých 40 km do inej nemocni-
ce. Je to veľmi dôležité, aj s týmto 
treba počítať, že máme prestarnutú 
populáciu, treba s tým robiť opatrne 
a citlivo, rozhodne nie niekde v 
kancelárii a robiť tie úpravy len za 
kancelárskym stolom. 

Je	teda	naše	mesto	svetlým	príkla-
dom	pre	iné	nemocnice	a	polikli-
niky?

- Niekde nemajú takýto prístroj, 
alebo ho majú pokazený... Tu blaho-
želám aj pani riaditeľke, aj mestu, že 
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nıḱ vznikol v roku 1976. Patrı ́ pod 
neho aj Miestny spolok SC�K v Strop-
kove a Giraltovciach. V našom MS je 
predsednı́čkou Daniela Macáková, 
U� zemnému spolku vo Svidnıḱu šéfuje 
riaditeľ Slavomı́r Sakalı́k. „U� zemný 
spolok vo Svidnıḱu vznikol pred 44 
rokmi a pôsobı ́na územı ́miest Svid-
nı́k, Stropkov i Giraltovce. Hlavné 
sı́dlo medzinárodnej organizácie 
C�ervený krıž́ je vo švajčiarskej Z� ene-
ve, ďalej existujú jednotlivé národné 
organizácie, územné spolky, ktorých 

Pred	 niekoľkými	 dňami,	 8.	 mája,	
sme	 si	 pripomenuli	 Svetový	 deň	
Červeného	 kríža.	 Územný	 spolok	
SČK	 Svidník,	 pod	 ktorý	 patrí	 aj	
Miestny	 spolok	 v	 Giraltovciach,	
funguje	už	44	rokov.	V	posledných	
dňoch,	 najmä	 v	 čase	 vypuknutia	
COVID-19,	 spravili	 dobrovoľníci	 a	
záchranári	 kus	 dobrej	 práce,	 za	
ktorú	im	patrí	veľké	poďakovanie.	

C�ervený krıž́ má v rámci Slovenska 
svoje zastúpenie aj v našom okres-
nom meste, U� zemný spolok SC�K Svid-

Riaditeľ ÚS Sakalík: Úsmev očí človeka Riaditeľ ÚS Sakalík: Úsmev očí človeka 

je pre nás tým najkrajším poďakovaním.je pre nás tým najkrajším poďakovaním.

Riaditeľ ÚS Sakalík: Úsmev očí človeka 

je pre nás tým najkrajším poďakovaním.

POMOC SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO POMOC SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO 
KRÍŽA V ČASE PANDÉMIEKRÍŽA V ČASE PANDÉMIE

POMOC SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO 
KRÍŽA V ČASE PANDÉMIE
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obcami podávajú pomocnú ruku 
ľuďom bez domova,“ informuje na 
svojich stránkach SC�K. Svidnıćky U� S 
SC�K bol nápomocný v karanténnom 
centre i na hranici s Poľskom. „Mes-
tám Svidnıḱ i Stropkov sme ponúkli 
pomoc s roznáškou potravıń a liekov. 
V oboch mestách nebol záujem o túto 
službu zo strany verejnosti, keďže si 
nákupy riešia cez rodinných prıśluš-
nı́kov. Zamerali sme sa preto na 
pomoc repatriantom v karanténnom 
centre vo Svidnıḱu a v reagulačnom 
stanovišti na hranici vo Vyšnom 
Komárniku,“ potvrdil Sakalıḱ pre regi-
onálnu tlač.

je na Slovensku momentálne 35 a pod 
nimi sú ešte miestne spolky,“ vravı ́
riaditeľ. V rámci U� S sa realizujú rôzne 
sociálne činnosti (asistenčná služba, 
prepravná služba, požičovňa zdravot-
nı́ckych pomôcok či sociálne pora-
denstvo), kurzy opatrovania a prvej 
pomoci, darcovstvo krvi, dobrovoľ-
nıćtvo a potravinová pomoc. A pomá-
halo sa aj v obdobı ́pandémie. 

POMÁHALI	S	DONÁŠKOU	
JEDLA

Dobrovoľnıći a pracovnıći SC�K boli na 
celom Slovensku aj v týchto dňoch 
neustále v teréne, aby pomohli ľuďom 
zaistiť bezpečie ich domovov. 
Každý deň organizovali výdaj a 
donášku obedov, nákupy potra-
vıń a liekov, šitie a distribúciu 
ochranných rúšok. „Slovenskı ́
„červenokrižiaci“ sú vo viace-
rých mestách v stanoch pred 
nemocnicami, kde zdravotnı-́
kom pomáhajú zabezpečovať 
zdravotný filter. Sú prıt́omnı ́ v 
karanténnych centrách, odobe-
rajú vzorky pri podozrenı́ na 
C O V I D - 1 9 ,  z a b e z p e č u j ú 
mobilnú odberovú jednotku v 
menej dostupných regiónoch. 
Za dodržiavania prıśnych hygie-
nických opatrenı́ sa starajú o 
klientov v zariadeniach sociál-
nych služieb, v teréne poskytujú 
o p a t r o v a t e ľs k ú  s l u ž b u  a 
d o m á c u  o š e t r o v a t e ľs k ú 
starostlivosť. V spolupráci so 
s a m o s p r ávo u ,  m e s t a m i  a 
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doliny. Vtedy nám prezradil, ako 
zabezpečujú dozor počas podujatı́. 
„Sme tu hodinu pred akciou a zostá-
vame ešte aj hodinu po skončenı́. 
Podľa zákona každý organizátor musı ́
mať na akcii zabezpečenú zdravotnú 
službu. V prvom rade sme tu nato, aby 
sme pomáhali ľuďom, ak sa niečo 
stane. Ale chceme aj spropagovať 
C�ervený krıž́ a tiež sa snažıḿe byť 
nápomocnı ́ organizátorom. Pomôže-
me, ak sa dá, no tiež nie sme všemohú-
ci, samozrejme, môže sa stať hocičo,“ 
povedal nám. Sám sa môže pochváliť 
záchranou ľudského života. Pred 
rokom nám ozrejmil aj plány, ktoré 
mohli byť zrealizované tento rok na 
našom festivale, keby nebolo pandé-
mie. „Pod prı́streškom by si mohli 
návštevnıći podujatia skúsiť aj sami 
prvú pomoc na figurıńe.“ Uvidıḿe, čo 
nás čaká o rok, verme, že sa takéto 
akcie budú môcť uskutočniť. SC�K orga-
nizuje aj kurzy pomoci pre rodičov. „U 
detı ́dochádza skôr k zástave dýcha-
nia ako srdcovej činnostı,́ čiže je to iné 
ako u dospelých. Preto, keď dospelý 
nedýcha - zastavı́ sa mu srdce - 
voláme záchranku hneď. Dieťaťu sa 
robı ́masáž srdiečka a ak sa po minúte 
n e p re b e r i e ,  a ž  p o to m  vo l á m e 
záchranku. Aj krátka –dvoj- až trojmi-
nútová ukážka môže pomôcť rodi-
čom, aby zachránili život dieťaťa,“ 
dodáva Sakalıḱ. 

Autor:	Martina	Cigľárová,	
info:	S.	Sakalík,	SČK,	Dukla	

ODMENOU	DOBROVOĽNÍKA	
JE	ÚSMEV

Nielen potlesk, ktorý bol zdravotnı-́
kom a dobrovoľnıḱom SC�K venovaný 
na balkónoch v čase, keď sme takmer 
alebo vôbec nemohli vychádzať von. 
Treba sa im poďakovať aj dnes, podľa 
možnosti aj osobne, každý jeden si to 
zaslúži. „C� lovek, ktorý by sa chcel stať 
súčasťou C� erveného krı́ža, musı́ v 
prvom rade vypı́sať prihlášku a 
zaplatiť „členské“ v hodnote dvoch 
eur. Dobrovoľnıći nie sú záchranári 
ani lekári, ale zdravotnıći, ktorı ́majú 
vyššı ́ kurz prvej pomoci, nielen ten 
základný, robia zdravotné dozory. 
Dobrovoľnı́ctvo je od slova dobro-
voľne a preto nepotrebujeme poďa-
kovanie. Tou najväčšou odmenou je, 
ak sa na nás usmejete očami. V 
tichosti sa poďakujte všetkým, ktorı ́
sú nielen v tomto čase pripravenı ́
kedykoľvek pomôcť, bez nároku na 
odmenu,“ tvrdı ́riaditeľ. 

ANGAŽUJÚ	SA	ZVYČAJNE	AJ	
NA	FESTIVALOCH,	TENTO	

ROK		ICH	RUŠIA

Vlani sme mohli v teréne vidieť riadi-
teľa Sakalıḱa a dobrovoľnıḱov z MSC�  
na viacerých našich kultúrnych podu-
jatiach. Tento rok väčšinu festivalov 
kvôli pandémii zrušili alebo preložili, 
naprıḱlad aj Rusıńsky festival vo Svid-
nıḱu, ktorý sa má konať v septembri. 
Inak, práve v takomto čase zvykne 
„konkurovať“ nášmu tradičnému 
Folklórnemu festivalu Topľanskej 
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V kalendárnom roku sa vyníma 
niekoľko krásnych a pamätných dní, 
na ktoré nedáme dopustiť. Deň detí 
nevynímajúc. Dieťa, dar pre rodičov, 
ich radosť a niekedy aj starosť. V 
karanténnom období tých starostí 
bolo viac než dosť. O niektorých z nich 
píše žiačka 3. A triedy súkromnej 
základnej školy.

Moja	karanténa

Na podnet mojej triednej učiteľky 
som sa rozhodla napísať vám o tom, 
čo sa mi páčilo, resp. nepáčilo na 
domácom vzdelávaní v karanténe. 
Všimla som si, že keď sa ľudia stretli, 
začali svoj rozhovor o tom, ako bolo 
skoro všetko zlé a stále len kritizovali. 
Ja to však teraz zmením. Začnem tým, 
aké dobré veci - POZITÍVA - priniesla 
táto karanténa mne:

1.	ŽIVÝ	BUDÍK Možno si niekto povie, 
ako môže byť budík pre niekoho 
dobrý? No... pre mňa je! ...ba dokonca 
má aj meno. Volá sa Andrejka – moja 
2-ročná sestrička. Každé ráno prišla 
do mojej izby, pohladila ma, poboz-
kala a do uška mi zašepkala: „Dobré 
ránko, Darinka. Vstávaj! Už je 7 
hodín.“ Kým sa niekto zlostí na 
zvoniaci budík, ja som sa na takýto 
živý“ budík nemohla zlostiť. A to ani 
vtedy, keď som vedela, že 7 hodín ešte 
len bude, pretože moje hodiny v 
mobile ukazovali ešte len 6.00 hod. 
ráno. Milá	 karanténa,	 ďakujem	 ti	 za	
túto	láskyplnú	rannú	už	tradíciu!

2.	 OBEDÍČKO	 PODĽA	 ŽELANIA 
Spoločné rodinné raňajky a večere 
boli u nás samozrejmosťou, ale obrov-
ské plus som dávala spoločným 
obedom. Pri nich ma každý deň čakalo 
na tanieri to, čo som si „objednala“ u 
mamky ešte deň predtým. Bolo to 
skvelé, pretože takúto službu v škol-
skej jedálni nenájdem.

3.	 POOBEDŇAJŠIE	 AŽ	 VEČERNÉ	
VOĽNO	 Vďaka super aplikácii  
EduPage som dostávala v jednotli-
vých predmetoch zadania na vyučo-
vanie a domáce úlohy v jednej správe. 
Keďže som dievča, ktoré rado ťuká na 
políčko VYBAVENÉ, bola som sama 
sebou nútená spraviť všetko naraz až 
do úplného konca a to vrátane domá-
cej úlohy. Keď som to mala, ťukla som 
VYBAVENÉ a takýto postup mi pri 
všetkých predmetoch zaruči l  
poobedňajšie voľno bez povinnosti 
domácich úloh.

NEGATÍVA počas karantény:

1.	SPOLUŽIACI	...nie oni boli tým mínu-
som, ale ich neprítomnosť. Chýbal mi 
ten bláznivý výkrik, keď sa ráno stret-
neme, ale aj zmrštené obočie, keď si 
sem-tam niečo uštipačné povieme. 
Avšak najviac mi chýbala tá možnosť 
pootočiť hlavu vpravo alebo vľavo a 
očami sa nenápadne pozrieť do zošita 
svojich spolužiakov. Možno preto, aby 
som sa uistila o správnosti svojho 
riešenia, prípadne naopak. Možno 
preto, aby som upozornila na chybu 

SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI SPOMIENKA NA KARANTÉNNE STAROSTI A RADOSTI 
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také situácie, kedy by som radšej 
videla krásnu jednotku v EduPage 
žiackej knižke, pretože som sa pri urči-
tej úlohe dosť natrápila, dokonca sa 
mi neskutočne vydarila.

3.	 ZOSTAŤ	 doma Veľká pohoda, 
pretože som sa nemusela ponáhľať s 
obliekaním, jedením či nosením 
aktovky. Školský  zvonček ma nestre-
soval začiatkom hodiny. Avšak čo je 
veľa, to je veľa!!!

Ďakujem za uvoľnenie opatrení! 
Vďaka za jún, keď všetky deti oslávili 
svoj Deň tým, že mohli prísť naspäť 
do školy. 

Darinka	Klémová,	žiačka	3.	A,		
súkromná	ZŠ

Foto:	Mgr.	Darina	Klémová

mojich susedov v lavici.

2.	UČITELIA	Nie je vôbec zlé skúšať 
niečo nové, ako bolo učenie cez apku... 
Ale učiteľ je učiteľ!

Oveľa lepšie sa mi pozerá na milú a 
vždy usmiatu tvár mojej triednej 
učiteľky, ako na svietiaci displej 
mobilu či PC.

3.	DRUŽINA	Doma je doma! Skákanie 
na trampolíne so sestrou, spoločen-
ské hry s ockom a akčné turistické či 
cyklistické výlety s mamkou sú skve-
lé. Avšak po čase to s tými istými 
ľuďmi, neustále dokola, začína byť 
všedné. Čaro a zmysel družiny som 
pochopila oveľa viac. Je to bláznivé, 
stretávať sa so žiakmi iných ročníkov 
na školskom dvore a vymieňať si 
nápady na rôzne hry. Pri nich sa 
niekedy aj pohádame, ale vo väčšine 
prípadov sa naučíme niečo nové. 
Hlavne to, že každý z nás je iný a tým 
výnimočný. 

Ostala mi trojica vecí, ktoré som dala 
do osobitnej skupiny s názvom 
NEUTRAL. Sú to tie karanténne 
činnosti, ktoré boli v niečom pre mňa 
skvelé, no inokedy až tak nie.

Tak poďme na to:

1.	 Čitateľská	 výzva Skvelý nápad, 
pani učiteľka! Vďaka tomu sa moje 
čítanie zlepšilo a tiež som zistila, že na 
Slovensku máme veľa skvelých spiso-
vateľov, ktorých knihy už nechýbajú 
v mojej domácej knižnici. 

2.	 Slovné	hodnotenie	Nóóó!... Čo k 
tomu dodať. V niektorých prípadoch 
to bola pre mňa skvelá vec. Avšak boli 
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ja, ale inšpiroval ma prof. Krčméry, 
ktorý - aj napriek postoju WHO (Sve-
tová zdravotnícka organizácia) a 
väčšiny autorít vo vyspelých štátoch 
sveta - tvrdil, že nosenie rúšok je pre 
spomalenie šírenia nákazy kľúčové. 
Bolo to v čase, keď sa to všetko ešte 
len začínalo a nosenie rúšok nebolo 
povinné. Keď som si to premietla do 
praxe, bolo jasné, že najbezpečnejšie 
v Giraltovciach bude vtedy, keď 
budeme VŠETCI nosiť rúška. Skúsení 
epidemiológovia od začiatku varova-
li, že najhoršie nás čaká, keď sa 
nákaza začne nekontrolovateľne 
šíriť v osadách. Tu by som ale rada 
dodala, že tí, čo považujú našu Kuku-
čínovu ulicu za osadu, ešte ozajstnú 
osadu nevideli. A nehovorím len o 

Prvý	 jún	 je	 dňom,	 keď	 sa	 žiaci	
vracajú	 späť	 do	 školských	 zaria-
dení.	 Giraltovskú	 pedagogičku	
Ing.	Katarínu	Hlibokú,	ktorá	ušila	
v	poslednom	období	stovky	rúšok	
a	podarovala	ich	iným,	sme	popro-
sili	o	jej	názor	na	súčasnú	 	situá-
ciu.	Triedna	učiteľka	žiakov	6.	A	ZŠ	
nám	 prezradila	 viacero	 zaujíma-
vostí.	

1.	Dopočula	som	sa	o	vás,	že	ste	v	
čase 	 vypuknutia 	 COVID-19	
ochotne	šili	rúška	pre	komunitné	
centrum,	 ktoré	 bezplatne	 dostali	
rómski	spoluobčania.	Kto	prišiel	s	
touto	myšlienkou,	 čo	 vás	 k	 tomu	
inšpirovalo	a	koľko	rúšok	ste	ušili	
a	darovali	tým,	ktorí	ich	potrebo-
vali?

V marci som si nevedela predstaviť, 
čo budem doma dva týždne  (!!!) len 
tak robiť. Ja to už tak mám v sebe 
nastavené, že stále musím niečo 
podnikať. Nešlo o môj prvý dobro-
činný počin, ja takéto veci robievam 
častejšie. Áno, s myšlienkou šiť rúška 
pre komunitné centrum som prišla 

OTVORENIE ŠKÔL 

JE VÝCHODISKOM 

PRE PRACUJÚCICH 

RODIČOV

PEDAGOGIČKA Z GIRALTOVIEC KATARÍNA HLIBOKÁ: PEDAGOGIČKA Z GIRALTOVIEC KATARÍNA HLIBOKÁ: PEDAGOGIČKA Z GIRALTOVIEC KATARÍNA HLIBOKÁ: 
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nách. Úplne súhlasím. Akurát, že 
každý si tú reformu robí tak po 
svojom. No ale inak to nejde. Na túto 
situáciu nebol nikto z nás pripravený 
a na tento spôsob učenia školený. 
Preto bolo a je iba na technickej zruč-
nosti, možnostiach a kreativite 
jednotlivých učiteľov, ako budú učiť z 
domu. A to považujem za obrovský 
prínos – boli sme hodení do vody a 
musíme plávať. Ja sa veľmi kamará-
tim s technológiami a učím anglický 
jazyk, pre ktorý je na internete 
obrovské množstvo podporného 
materiálu. Spočiatku to išlo iba 
dištančne, čiže som zadávala žiakom 
na diaľku úlohy (online cvičenia, inte-
raktívne úlohy, videá z YouTube, 
vlastné vytvorené materiály, atď). 
Ale cudzí jazyk sa nedá dlhodobo 
učiť bez kontaktu so žiakmi, takže 
neskôr, keď bolo jasné, že do školy už 
v tomto školskom roku nepôjdeme, 
som začala s online hodinami. Tie sú 
výborným osviežením tak pre žiakov, 
ako aj pre mňa a aj poviem vám, zapá-
jajú sa nám aj rodičia, ak sú doma. 
Mám vekovo rozdielnych žiakov a aj 
ich prístup je, samozrejme, iný. Vo 
všeobecnosti môžem povedať, že tí, 
čo sa učili v škole, sa učia aj teraz a tí, 
čo sa neučili vtedy, neučia sa ani 
teraz. V niektorých rodinách je prob-
lém, že majú iba jeden počítač a tri 
školopovinné deti, preto je problém 
robiť úlohy naraz. Iné rodiny nemajú 
ani počítač alebo pripojenie na inter-
net. A internet v mobile na väčšinu 

chudobných regiónoch alebo dedi-
nách, ale aj o rómskych lokalitách vo 
väčších mestách, ako sú Giraltovce. 
My tu máme v porovnaní s inými 
mestami parádnych Rómov, ale treba 
vedieť, ako s nimi komunikovať. 
Nebol čas na osvetu alebo na debaty 
o tom, že je potrebné rúška nosiť, 
nebol čas vysvetľovať, že tým chránia 
seba aj ostatných. Jednoducho sme 
im ich dali, aby ich nosili. Poviem 
pravdu, neviem presný počet, ale boli 
to stovky rúšok  a postupne sa pridali 
aj ďalšie ochotné ženy – šili, darovali 
látky, kreslili a vystrihovali látky pre 
krajčírky, zháňali gumičky, strihali 
vlastné pančuchy... Bola to veľká 
spolupráca mnohých dobrých ľudí. 
Ešte by som dodala, že keď sme záso-
bili komunitné centrum v Giraltov-
ciach, ušili sme ďalších niekoľko 
stoviek rúšok pre ľudí z déesesiek, 
domovov seniorov a detských domo-
vov.         

2.	Počas	šírenia	choroby	boli	školy	
zatvorené.	Vy	ako	pedagogička	ste	
asi,	 ako	 aj	 ďalší	 vaši	 kolegovia,	
vyučovali	 z	 domu.	 Aké	 formy	 ste	
využívali	 a	 ako	 sa	 to	 ujalo?	 Išlo	
žiakom	učenie?	Čo	bolo	najťažšie	
na	 tomto	 spôsobe	 výučby	 a	 čo,	
možno,	 bolo	 prínosom	 alebo	
najviac	 zaujalo	 či	 inšpirovalo	
vašich	žiakov?

Vladimír Crmoman zo Slovenskej 
komory učiteľov hovorí, že teraz 
počas korony prebieha najväčšia 
reforma slovenského školstva v deji-
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vracajú do inej školy, než z akej 
odchádzali v marci. Najmä tie menšie 
sa veľmi tešia, lebo im je doma 
smutno za kamarátmi, ale podľa mňa 
aj ony zažijú rozčarovanie z toho, čo 
škola bude musieť z rozhodnutia 
vlády teraz praktizovať. Čo sa týka 
limitu počtu detí v triede, ako viem,          
v našej škole sa nestane, že by sa 
nejaké dieťa z tohto dôvodu do školy 
nedostalo. To je obrovská výhoda 
menších škôl s menším počtom detí  
v triedach. Ak nepôjdu do školy, tak          
z iných dôvodov. A keďže do škôl 
nepôjdu všetky deti, opäť bude            
na zvážení a kreativite učiteľa, ako 
zapojiť tých, čo v škole budú, aj tých, 
čo ostali doma. Mne osobne budú 
chýbať online hodiny s menšími 
žiakmi (3.-5. ročník), z ktorých časť 
bude doma a časť v škole. Na záver by 
som chcela vyjadriť veľké uznanie 
všetkým rodičom, lebo si ho zaslúžia. 
Tiež boli zrazu postavení do nečaka-
nej pozície – museli si oprášiť staré 
zabudnuté vedomosti z rôznych pred-
metov, niektorí museli domov dokú-
piť techniku, strácali nervy, keď neve-
deli prinútiť svoje deti učiť sa, aj 
nadávali na učiteľov, koľko toho 
deťom dávajú...  Pomôžem si slovami 
pána premiéra: „Nebojte sa, dobre 
bude“!    

Pani	 učiteľke	 Kataríne	 Hlikokej,	
ktorú	sme	veľmi	radi	oslovili,	ďaku-
jeme	za	rozhovor.

Spracovala:	Martina	Cigľárová

úloh nestačí. Ďalším problémom pre 
mladšie alebo prospechovo slabšie 
deti je, že ak majú pracujúcich rodi-
čov, ktorí sú celé dni v práci, samy 
úlohy nerobia a rodičia večer sú už 
príliš unavení. 

3.	Brány	škôl	sa	od	júna	opäť	otvá-
rajú,	 podmienky	 návratu	 detí	 do	
tried	 sú	 však	 mnohým	 zatiaľ	
nejasné	 alebo	 ešte	 neucelené.	
Predsa	 len,	 koronavírusu	 sme	 sa	
ešte	 celkom	 nezbavili,	 nejaké	
riziká	 pre	 všetkých	 stále	 sú	 i	
napriek	 mnohým	 opatreniam.	 Je	
to	 podľa	 vášho	 názoru	 učiteľky,	
ale	 zároveň	 aj	 mamy,	 správne	
riešenie?	Aké	výhody	a	nevýhody	
v	 tom	 vidíte?	 Aj	 počet	 žiakov	 je	
limitovaný,	ako	sa	bude	rozhodo-
vať	 o	 tom,	 ktoré	 deti	 sa	 tam	
dostanú	 a	 čo	 bude	 s	 tými,	 ktoré	
zostanú	doma?	

Tu môžem povedať iba svoj osobný 
názor, v ktorom sa stretávajú postoje 
učiteľky a mamy, čiže nereprezen-
tuje postoj učiteľskej obce alebo 
ostatných mojich kolegov. Otvorenie 
škôl 1. júna je východiskom pre tie 
rodiny, kde rodičia pracujú a nemôžu 
sa s deťmi učiť, resp. nevedia 
dohliadnuť na deti, aby sa samy učili. 
Potom je to určite dobré pre tých, 
ktorých som už spomínala – viac 
školopovinných detí v jednej izbe s 
jedným počítačom. A pre tých, ktorí 
sa doma nevedia prinútiť učiť sa. 
Postoj rodičov aj detí k návratu do 
školy je rôzny. Pravda je, že deti sa 
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me, môžete pripraviť večer a necháte 
ho kvasiť do rána na linke). V mlieku 
rozpustıḿ cukor a maslo, rozmiešam 
žlt� ok. Mlieko má byť vlažné, ale nie 
horúce. Do misy navážim múku, 
pridám vlažné mlieko a rozkvas. 
Vymiesim hladké cesto. Miesim v 
robotovi cca 15-20 min. Kto to má rád, 
môže do cesta pridať aj hrozienka 
alebo brusnice vopred namočené v 
rume. 

Cesto po vymiesenı́ preložı́m do 
nádoby s vrchnákom a nechám kvasiť 
cca 4 - 6 hodıń. Večer cesto vyklopıḿ 
na linku, rozdelıḿ  na toľko dielov, z 
koľkých chcem vianočku pliesť. 
Najčastejšie ju pletiem zo šiestich. 
Jednotlivé časti i zvážim, aby boli 
rovnaké. Z cesta zľahka vytvarujem 
bochnıč́ky, ktoré prikryjem potravi-
nárskou fóliou a nechám na linke 
odpočıv́ať cca 20 min. Potom z boch-
nıč́kov ušúľam šúľky dlhé cca 25 – 30 
cm. (Ja mám vianočku radšej tučnej-
šiu. Kto chce užšiu, nech si tie šúľky 
urobı́ dlhšie.) Spletiem vianočku,  
preložıḿ ju na plech vystlaný papie-
rom na pečenie, vložıḿ do veľkého 
vrecka, dám do špajzy na zem a 
nechám kysnúť 12 hodı́n. Ja mám 
špajzu dosť chladnú, v tomto obdobı ́
je tam cca 15 ˚C. Kto ju má teplejšiu, 
nech dá vianočku radšej do chladnič-
ky, prı́padne skráti čas kysnutia.  
Alebo ak máte čas, nechajte vianočku 
kysnúť na linke, vtedy sa čas kysnutia 

V tomto obdobı,́ keď je veľa mamičiek 
so svojimi deťmi doma, dostávajú 
ženy zabrať, pretože musia svojim 
deťom stále pripravovať niečo pod 
zub. Na internete určite nájdete veľa 
inšpirácie, ženy pečú, uverejňujú 
fotky, recepty. Je toho naozaj veľa, 
kváskovanie je v móde. Dnes vám 
prinášam jeden recept, ktorý mám 
overený a určite sa oplatı ́vyskúšať ho.

Kvásková	vianočka

Rozkvas:
150 g hladkej múky
40 g cukru
65 g vody
1 Pl kvásku (Dávam lievito madre. Ak 
nemáte, prekŕmte si ražný kvások na 
pšeničný.)

Cesto:
rozkvas
300 g hladkej múky
1 žlt� ok
štipka soli
130 ml mlieka
80 g cukru (miešam vanilkový s trsti-
novým)
80 g masla

Verzie prıṕravy sú rôzne. Jednotlivé 
úkony si upravte podľa toho, kedy 
chcete vianočku piecť. Musıt́e počıt́ať 
s dostatočným časom na kvasenie – v 
chlade dlhšie, v teplom prostredı ́krat-
šie.

Môj postup: Ráno si pripravıḿ sladký 
rozkvas a nechám ho cca 4 – 6 hodıń 
kvasiť na linke (rozkvas si, samozrej-

MILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIAMILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIAMILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIAMILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIAMILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIAMILÍ PRIAZNIVCI KVÁSKOVÉHO PEČENIA
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Tento recept, samozrejme, nie je môj, 
našla som ho na internete a trošku 
som si ho upravila. Vyskúšala som 
viacero receptov na vianočku, ale 
tento sa mi najviac osvedčil. S cestom 
sa výborne pracuje, nelepı́ sa a 
vianočka je chuťovo výborná. Je dosť 
veľká, upečená váži viac ako 800 g. 
Takže môžete z nej dať ochutnať aj 
susedom alebo priateľom.Ja som to 
urobila. Mala veľký ohlas. Tak keď 
budete mať čas a chuť, vyskúšajte.  
Nebudete ľutovať. Dobrú chuť.

Text	a	foto:	MVDr.	Monika							
Končárová

výrazne skráti. Vianočka je po ušúľanı ́
malá, ale kysnutıḿ  výrazne zväčšı ́
svoj objem, takže to ľahko spoznáte. 
Trvá to cca 4 hodiny. Kysnutie vždy 
záležı ́ od teploty prostredia, časy sú 
teda orientačné.

Keď vianočka vykysne, rúru si rozo-
hrejem na 220 ̊ C. Medzitým vianočku 
potriem rozšľahaným vajıč́kom. Kto 
chce, môže ju posypať aj mandľovými 
lupienkami. Ja nechávam na 220 ˚C 
cca 3 min., potom znıž́im teplotu na 
180 ˚C. Asi po 10 minútach pečenia 
prikryjem vianočku papierom na 
pečenie, aby nebola prı́liš tmavá. 
Pečiem cca 30 min. ale treba sa 
pri pečenı́  riadiť vlastnou 
rúrou. Piekla som ju totiž aj u 
mojej maminy a tam bola po 30 
min. ešte nedopečená. Takže si 
čas pečenia upravte podľa 
skúsenostı ́s vlastnou rúrou. Po 
upečenı́ vianočku nechajte 
vychladnúť na mriežke. 
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slávnosťami ruží, ktoré sa nazývali 
Rosalia. Ešte aj v 11. storočí sa u 
východných Slovanov spomínali 
veselé slávnosti Rusalje spojené s 
hudbou, spevom, tancom. Na sláv-
nosti prichádzali sprievody dievčat, 
ktoré znázorňovali zelené stromy, 
mládenci mali masky zvierat. Spolu sa 
prechádzali ulicami, spievali, tanco-
vali, mládenci zápasili. 

Na Slovensku sa neskôr na označenie 
týchto sviatkov používalo niekoľko 
názvov. Na východnom Slovensku ich 
volali Rusadlá alebo Rusadlné sviatky. 
Na Orave bol rozšírený názov Zelené 
sviatky, na Zamagurí Želene švjontky. 
Na západnom a na väčšine stredného 
Slovenska boli známe ako Turíce. 

Keď od Veľkej noci uplynulo sedem 
týždňov, resp. päťdesiat dní, nastali 
sviatky Turíc. Ich pôvod a história sú 
veľmi zaujímavé. Kresťania ich 
vnímali ako zoslanie Ducha svätého 
na učeníkov, ktorí sa po ukrižovaní 
Ježiša zhromaždili v jednom jeruza-
lemskom dome. Tieto sviatky nazý-
vali aj Zoslanie alebo Zostúpenie 
Ducha svätého, ľudovo tiež Duch 
alebo na Ducha, prípadne svätodušné 
sviatky. 

Dávno predtým, už v predkresťan-
skom období, pritom išlo o jeden            
z najvýznamnejších, až bujaro oslavo-
vaných sviatkov. Spájali sa v ňom 
oslavy novej zelene v prírode s 
dávnymi starorímskymi antickými 

NAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIENAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIENAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIENAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIENAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIENAŠE ĽUDOVÉ TRADÍCIE
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Názov súvisel s turoňom, ktorý bol u 
Slovanov pohanským symbolom sily 
a plodnosti a jeho masku používali aj 
pri turíčnych slávnostiach. Tieto 
sviatky boli kedysi zasvätené i 
mŕtvym, ktorí mali chrániť svojich 
žijúcich potomkov aj novú úrodu. Pri 
prosbách o pomoc nosili naši dávni 
predkovia  na  hroby mŕtvych 
omastenú a medom osladenú kašu. 
Podľa určitých predstáv v okolí 
Bratislavy mali na Turíce prichádzať 
duše mŕtvych predkov dokonca aj na 
začiatku 19. storočia. Na severnom 
Slovensku sa zase slúžili zádušné 
omše ako spomienka na mŕtvych 
predkov. Na Turíce zvykli ľudia na 
juhu Slovenska dávať na hroby 
mŕtvych príbuzných čerstvé zelené 
vetvičky, niekde i vajíčka. 

Jedným zo znakov turíčnych sviatkov, 
ktoré trvali tri dni (turíčna sobota, 
nedeľa a pondelok), bola zelená farba 
prírody. Zelenali sa stromy, kríky, 
polia, záhrady aj stavby. Veriaci dávali 
zelené ratolesti do kostolov. Pred 

kostolmi z nich robili oltáriky, okolo 
ktorých chodievali procesie, zelené 
vetvičky dávali i na mosty. Ľudia si 
domov nosili zelené ratolesti, ktoré 
mali ochranné vlastnosti. Mali priťa-
hovať dobré sily a chrániť pred zlými. 
Zelené vetvičky zo stromov, najmä z 
brezy, liesky, lipy či hrabu, mali podľa 
miestnych tradícií  zaobstarať 
mládenci. Domáci si ich potom upev-
nili na čelnú stenu domu alebo vložili 
do okien. Verili, že ochránia ich domy 
a úrodu pred zlými silami. Zelené 
vetvičky dávali i nad dvere maštalí. 
Ochraňovali tiež práskanie bičmi na 
lúkach a pálenie turíčnych vatier.  Na 
prelome jari a leta bývalo neisté poča-
sie, nuž ľudia zvykli hovoriť: Do 
Ducha nespúšťaj sa kožucha a po 
Duchu zas v kožuchu. Do Ducha 
nespúšťaj sa kožucha a po Duchu 
pripáš si ho k bruchu.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Zdravia,	šťastia	vinšujeme	
(Naše	ľudové	tradície	a	sviatky),	

foto:	internet

manželia	Remetovci.

Všetky sobáše počas koronavírusu sa 
podľa slov Ivany Pémovej z Matrič-
ného úradu konali v Giraltovciach.               
„V marci sme nemali žiadny sobáš,              
v apríli boli tri (1 cirkevný a 2 civilné) 
a v máji zatiaľ tri (1 cirkevný a 2    

Svadba,	akú	nepoznáme	alebo	sme	
si	doteraz	nevedeli	ani	predstaviť.	
Aj	 v	 nepriaznivom	 čase	 šírenia	
koronavírusu	 mnohí	 snúbenci	
zatúžili	 spečatiť	 svoju	 lásku.	
Urobilo	 tak	 aj	 niekoľko	 párov	 v	
Giraltovciach.	 Medzi	 nich	 patria	

Kristína	Remetová:	
Náš	svadobný	deň	sme	si	užili	aj	napriek	rúškam	na	tvári!

PRÍBEH – SVADBA V ČASE KORORNAVÍRUSUPRÍBEH – SVADBA V ČASE KORORNAVÍRUSUPRÍBEH – SVADBA V ČASE KORORNAVÍRUSU
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civilné)... Z toho štyri boli svadby obča-
nov, z ktorých jeden mal trvalý pobyt 
v Giraltovciach a dva sobáše boli obča-
nov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, ale 
majú trvalý pobyt v našom matrič-
nom obvode,“ prezradila (údaje z 20. 
mája). Jej kolegyňa Tatiana Mitaľová, 
ktorá vedie evidenciu obyvateľov 
(Ohlasovňa pobytu MsÚ), doplnila, že 
v jednom prípade ide o sobáš občana 
Giraltoviec, ktorý sa konal v inom 
matričnom obvode. (Zaujímavosťou 
je aj baby boom, podľa gynekológov 
stúpol v tomto čase počet tehotných 
žien. V Giraltovciach evidujú narode-
nie šiestich detí). 

MÁJ	-	LÁSKY	ČAS	AJ	POČAS	
KORONY

Keď sa kororonavírus intenzívne šíril 
po celom Slovensku, ohrozil síce 
mnohé plánované svadby, ale niekto-
rým párom ich veľký svadobný deň 
neprekazil. Patria k nim aj manželia 
Remetovci. Snúbenci Kristína Pavlí-
ková (23) z Lužian pri Topli a Maroš 
Remeta (26) z Buclovian randili už 
dlhý čas a zosobášili sa 2. mája na 
Mestskom úrade v Giraltovciach. „Boli 
sme spolu sedem rokov, svadbu sme 
dlho plánovali. Nič som nechcela 
robiť na poslednú chvíľu, preto sme si 

v š e t k o  v o p r e d  
detailne pripravo-
vali takmer dva 
roky. Na tento deň 
sme sa veľmi tešili, 
koronavírus nám, 
samozrejme, naše 
plány nabúral a 
zmenil, keďže sme 
túžili  po veľkej 
svadobnej hostine. 
N o  n e p r e k a z i l ,  
keďže sme sa vzali v 
m á j i ,  a k o  s m e  
plánovali,“ hovorí 
Kristína o svojom 
dni D, ktorý si každá 
nevesta predsta-
vuje trochu inak a s 
prekážkami ako 
korona takmer nerá-
ta. Ani korona, ani 
májové povery však 
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hudbou. „Bola to zábava, ako sa patrí, 
aj keď v malom. Mali sme však všetko, 
čo treba - jedlo, pitie, jeden druhého a 
našich najbližších. Zatancovali sme si 
pri rádiu, aj zaspievali, zabávali sme 
sa takmer až do rána,“ hovorí mlado-
manželka. Hoci sa zaľúbenci vzali v 
termíne, ako si vysnívali a svoj sobáš 
aj patrične oslávili, čaká ich ešte jedna 
„poriadna a pravá“ východniarka 
svadba. Nevestine krásne biele 
svadobné šaty, ktoré si kúpila v januá-
ri, visia stále doma v skrini. Oblečie si 
ich až v novembri. Na tej májovej 
svadbe mala oblečené svoje „pop-
olnočné“ šaty, teda tie, ktoré si mala 
obliecť na svojej hostine po redovom 
tanci. „Po konzultácii s našou farár-
kou sme sa rozhodli, že sa vezmeme v 
plánovanom dátume, ale na úrade a 
svadobné požehnanie v kostole 
dostaneme v novembri.“ Na nový 
termín už všetko vybavili. Veselica 
bude v Kukovej, hrať im má kapela 

nič s ich manželstvom nezmohli. 
„Vzali sme sa v krásnom mesiaci, kedy 
je všetko zelené, všetko kvitne a ožíva. 
V tomto mesiaci sme sa aj spoznali...“

TAKMER	20	HOSTÍ	
NAMIESTO	160 

Svadba manželov Remetovcov bola 
síce iná, ako býva zvykom, ale aj tak 
mala svoje čaro. Pôvodne sa hostiny 
malo zúčastniť 160 hostí, na civilnej 
svadbe počas covidu ich v tom čase 
mali povolených ich „až“ 15. „Najprv 
sa rátalo s desiatimi, tesne predtým 
schválili pätnásť ľudí, dokopy aj s 
gratulantmi nás bolo devätnásť. 
Našimi hosťami boli svedkovia, rodi-
čia aj starí rodičia, veľmi nás potešilo, 
že prišli,“ spomína Kristína. Hoci bola 
ich svadba netradičná, počas obradu 
nechýbali svadobný pochod ani 
kultúrny program. Po svadbe bola 
napokon aj záhradná svadobná gril 
párty s tancovačkou, s hodmi a 
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autá,“ zasmiala sa nevesta. „Aj keď 
bola naša cesta za svadbou dlhá, 
tŕnistá a s rúškami v čase korony, pre 
nás to bola tá najkrajšia svadba... Bolo 
to netradičné, ale aj tak krásne.  Nemu-
síme, nepotrebujeme, ale chceme a 
tak sa berieme – tak stálo na našom 
svadobnom oznámení a tak sa aj stalo. 
Nemuseli sme, nepotrebovali, ale 
chceli a tak sme sa zobrali aj v čase 
korony a s rúškami na tvári,“ vraví. Až 
teraz si uvedomuje, ako je možné 
vydať sa po druhý raz za toho istého 
muža. Svoj sen si už splnili tým, že sa 
vzali, no veria, že v novembri ich čaká 
ešte krajšia - tradičná veľká svadba, 
akú si naplánovali. „A hlavne, nech 
bude za účasti všetkých hostí, aby 
sme si to dokonale užili nielen my, ale 
aj naši blízki,“ dodáva. 

Autor:	Martina	Cigľárová,	
FOTO:	Mária	Osifová,	facebook

Akordic, ktorú mali objednanú aj           
v pôvodnom májovom termíne. 

VYDATÁ	DVAKRÁT																	
ZA	ROVNAKÉHO	MUŽA?

Napriek istým obmedzeniam si svoju 
„rúškovú“ svadbu Remetovci vychut-
nali aj s mnohými, u nás zaužívanými 
svadobnými tradíciami. „Ako je na 
východe zvykom, keď kráčajú mlado-
manželia dedinou, svadobčania im 
robia prekážky na ceste. Myslela som 
si, že to nebude, ale bolo,“ tvrdí Kristí-
na, ktorú volajú Tinka. Nechýbalo tiež 
tradičné rozbitie taniera v svadob-
nom stane na privítanie novomanžel-
ského páru, svadobný, rodičovský, 
družbovský aj redový tanec či krája-
nie torty. „Všetko bolo ako na typickej 
svadbe, akurát s rúškami na tvári a 
vydezinfikovanými rukami a náš 
svadobný sprievod tvorili len dve 

Európy (konkrétne z Bratislavy, ale s 
tým sa veľmi nechváli!). Predavač – 
adept nemá na výber, musí s farbou 
von. Priznáva, že je z Giraltoviec, 
konkrétne z Kukučínovej. A volá sa 
Gejza. Keďže v USA nemožno dopus-
tiť diskrimináciu (sic!), vezme mana-
žér Gejzu na skúšobnú dobu. Veľko-
ryso mu dá jeden deň.

Po	záverečnej	v	kancelárii	manažéra.

- Tak, koľko predajov ste dnes mali?

- Jeden, šéf.

- Čože? Jeden?? Naši predavači majú v 

Veľký, obrovský supermarket v New 
Yorku. Dostanete v ňom všetko. Ozaj 
všetko, od papúč snáď až po stíhačku 
Phantom. Manažér má pohovor s 
novým predavačom. Keďže diverzita 
je teraz v móde aj v USA, predavač je 
síce muž, ale príslušník menšiny, 
dokonca imigrant. Na otázku, odkiaľ 
pochádza, odpovedá simplicitnou 
angličtinou: Zo strednej Európy. Mana-
žér žiada podrobnejšiu lokalizáciu. 
Zdá sa mu, že poznáva prízvuk. Sám je 
totiž tiež imigrant zelenokartár a – 
kto by sa nazdal – tiež zo strednej 

PREDAVAČ ROKA
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tam dosť fúka. Potom som mu natlačil 
do hlavy, že na voľnom mori sú ryby 
väčšie... a šli sme vybrať motorový 
čln. Nakoniec som sondoval, na čom 
jazdí. Vyliezlo z neho, že auto má dosť 
malé, čln neuvezie. Samozrejme, 
spokojný zákazník na prvom mieste. 
Tak som mu predal ešte príves...

Manažér sa po chvíli (slúži mu ku cti, 
že po krátkej) zo šoku spamätal.

- A toto všetko ste predali človeku, čo 
si prišiel kúpiť jediný háčik na ryby?

Gejza sa chvíľu ošíva, nakoniec prizná 
pravdu.

- No... vlastne... ani nie. Viete, šéf, on 
pôvodne prišiel kúpiť pre svoju ženu 
vložky. Tak som mu navrhol, že keď si 
teraz doma neužije, mohol by ísť 
aspoň na ryby... Šéf, čo je vám? Prečo 
ste odpadli? Nebojte sa, nakoniec som 
mu predal aj tie vložky!!!  

priemere šesťdesiat až sedemdesiat 
predajov za deň. Čo ste, človeče, robili 
celý deň? A akú ste mali tržbu?

- Tristosedemdesiatdvatisíc dolárov, 
šéf.

Šéfovi došli slová. Po chvíli:

- Tristosedemdesiatdvatisíc?... A čo 
ste predali?

- No... najprv som predal taký maličký 
háčik na ryby...

- Háčik na ryby? Za tristosedemde-
siatdvatisíc??

- ... potom som zákazníka presvedčil, 
že by si mohol zobrať aj stredný a 
veľký háčik. Potom pochopil, že by si k 
tým háčikom mohol kúpiť aj udicu. 
Predal som mu tri prúty – malý, 
stredný a veľký. Nato sme chvíľu keca-
li, tak som sa ho spýtal, kam pôjde na 
ryby. Povedal, že na mys dvadsať míľ 
na severe. Tak som mu predal ešte 
poriadnu vetrovku, nepremokavé 
nohavice a zateplené čižmy, pretože 

Základný	anglicko-východniarsky	prekladový	slovník
Ř A pair of socks                          Štrimfľe

Ř Be cool!                                          Ňetreba še šarpac!

Ř Break on trough to the other side.      Preplažic še na druhu stranu.

Ř Can we have a beer, please?               Ta šturime po pifku, ňe?

Ř Come on!                                            Ta idzeme na to, ňe?

Ř Do you speak english?                        Znaš rečovac jak toten Tramp?

Ř Finally, it stops raining.                      Už ňepada.

Ř I like potatoes.                                     Žerem gruľe.

Ř I lost my mind...                             Šaľena ja bula...   

Ř Oh, he is so handsome!  Ta ňe šumny toten chlop?

Ř Somewhere here.                   Dzeškaj tu. 

Ř Touch me!                                             Ulap me!
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Ř What a hot weather!                   Pši jažyky vyvaľuju! 

Ř What are you talking about?    Co dristaš?

Ř Where do you live?                  Skadzi ši?

Ř Where were you?                    Ta dze v rici ši bul?!

Ř You are crazy!                              Ta co ci rajbe už načisto?

Ř You are old fashioned!               Ši jak gadžo zos ľesa!

Niektoré východniarske výrazy majú zmysel aj v angličtine. Poviete niečo v 
šarištine a takému Angličanovi dané slovo vôbec nebude neznáme. Uvádzame 
príklady 

Výraz	v	angličtine Preklad  Výraz	v	šarištine  Preklad

Check! I too  Pozri sa! A ja tiež    Čekaj tu           Počkaj tu

   (sa pozriem)     

Lap   Kolo, okruh  Lap, lapaj   Chyť, chytaj

Let´s!   Poďme  Ľec!        Lietaj!

Quit   Vypnúť  Kvit        Kvet

Bull shitty  Býk naničhodník  Bul ši ty?    Bol si ty (niekde?)

Daniel	Lednický	    
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neho ohrozujú 
porasty ružı ́ čierna š
kvrnitosť a hrdza ružová. Preto          s 
preventıv́nymi postrekmi začı́name 
už začiatkom mesiaca.

Stále ešte môžeme vysievať skoré a 
poloskoré odrody mrkvy, fazuľu, 
hrach, letný šalát, reďkovku a cviklu. 
Od polovice júna začneme s výsevom 
čiernej reďkvi pre jesenný zber. Z byli-
niek môžeme vysádzať mätu, šalviu, 
tymián, saturejku či bazalku.

Ak nestihneme májový výsev slad-
kých odrôd kukurice, môžeme ich 
vysievať ešte v júni. Tauris je lahôd-
ková odroda s výbornými chuťovými 
vlastnosťami.

Ľubomír	Krupa

Za daždivého počasia pokračujeme v 
ošetrovanı́ jablonı́ a hrušiek proti 
chrastavitosti a naopak, za sucha 
proti múčnatke. Postreky opakujeme 
v 10 až 14-dňových intervaloch.

V čase hromadného liahnutia húsenıć 
obaľovača jablčného použijeme 
klasické prıṕravky.

Tesne pred kvitnutıḿ ošetrıḿe vinič 
proti perenospóre a múčnatke bez 
ohľadu na priebeh počasia. 

Od polovice mesiaca začı́name s 
preventıv́nymi postrekmi rajčiakov 
proti plesni.

Zemiaky ošetrujeme proti plesni po 
14 dňoch.

Daždivé počasie podporuje šı́renie 
plesne uhorkovej, ale zároveň počas 

Jún v záhradke
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Spoločenská rubrika
Na svete je veľa krásnych a 
vzácnych vecı́. Nie je však 
väčšieho pokladu, ako je 
ľudský život. V mesiaci máj sa 
narodili Mário Kurej a Nella 
Jurčová. 

Nič nedokáže zahojiť čerstvú 
ranu v srdciach, lebo bolestný 
úder na najzraniteľnejšom 
mieste a vzal nám to najcen-
nejšie - blı́zkeho človeka. 
Navždy nás opustili  9. mája 
Marta Dulinová (1941), 10. 
m á j a  A n d re j  Pa r i m u c h a 
(1939) a 17. mája Ľubica Lova-
sová (1969). 

Z� ivotné jubileum je sviatkom celej rodiny. Je to chvıľ́a, ktorá nemá ostať nepo-
všimnutá, ktorá je niečıḿ zvláštna. Ktorá vyčnieva zo zástupu všedných dnı.́ 
Svoje životné jubileá v mesiaci jún oslávia:  Zuzana Bugnová,   85	rokov 80	rokov
Mária Hamarová a Anna Majerová, Anna Baloďanská, Mária Hažlin-70	rokov	
ská, Peter Krivánek, Miroslav Peter a Mikuláš Ptašinský,  Eva Hliboká, 	65	rokov
Juraj Molitoris, Anna Nastišinová, Ing. František Paľa, Mgr. Božena Pantlikášová 
a Dušan Saraka,  Anton Chovanec, Ján Pavúk , Valéria Stašová, Miroslav 60	rokov
Straňák a Jozef Tolin, 55	
rokov	Ľubica Dzurišová, Ing. 
Beata Harajdová, Zlata Kristi-
ňák Lešová, Slavomıŕ Parimu-
cha, Kvetoslava S� ivaková a 
Jarmila Vaňková,  50	 rokov
PhDr. Beáta Daňková, Jozef 
Fečo, Peter Kruľ, Bc. Viera 
Majerová a Peter Vaňko. 
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Najkrajšı́ a najvrúcnejšı́ cit, 
sprevádzajúci ľudské pokole-
nie od pradávnych dôb je 
láska. Láska medzi mužom a 
ženou nachádza konkrétne a 
hmatateľné  naplnenie  v 
spoločnom manželskom živo-
te. Na spoločnú cestu životom 
sa rozhodli: Mário Kurečaj  a  
Vanesa Demeterová, Milan 
Rizner  a  Ľudmila Suchodov-
ská, Eduard Kurej  a  Martina 
S�amková, Miroslav Vaľan  a  Soňa Siváková, Damián Lacko a Viktória Fečová.

Redakcia

ŠPORT

V máji sa po dvojmesačnej pauze 
dostali do akcie aj naši najmenšı ́
futbalisti, členovia CFT Academy. Po 
prvý raz od spustenia povinnej karan-
tény si zatrénovali na umelom tráv-
niku pri ZS�  aj na tréningovej trávnatej 
ploche za Lesnou správou už 1. mája. 

Futbalový CFT  supervıḱ end  koncom 
mája bol zameraný na Coerver metó-
du, ktorá k nám prišla z Holandska a je 
výhodná pre hráčov pre zlepšenie 
individuálnych zručnostı ́ pri práci s 
loptou, rozvıj́anie rýchlosti s loptou aj 
bez nej. Výhodná je aj pre trénerov, 

lebo ich učı́ koncipovať efektı́vny 
tréning. A to všetko zábavnou formou. 
Aj samotnı ́rodičia oceňujú tento typ 
koučingu, pretože o ich ratolesti je 
profesionálne postarané a u detı ́
vidno aj dosť rýchle napredovanie.

Prıśtup k tréningovým povinnostiam 
tých najmenšıćh v kategórii od 7 do 
11 rokov si pochvaľoval aj ich tréner 
Patrik Partila: Chlapci si zvykali na 
záťaž ťažšie, ale po dvoch týždňoch 
opäť išli naplno, ako to bolo predtým. 
Keďže sme nemohli usporiadať našu 
miniligu medzi jednotlivými centra-

CFT COERVER SUPER VÍKEND
22. - 23. máj 2020 
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nenı ́diplomom s nálepkami.“

Najbližšı́ júnový program našich 
najmenšı́ch futbalistov je už Sagan 
Sport Miniliga, celoročná interná 
súťaž medzi jednotlivými centrami 
CFT Akadémie. Zároveň sa v júni otvá-
rajú tréningy Performance, kde sa 
chlapci učia nové kľučky a triky            
s  futbalovou  loptou.

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Patrik	Partila

mi, prišli sme s myšlienkou futbalo-
vého vıḱendu pre deti. V Giraltovciach 
to bol v poradı ́ tretı ́ takýto vıḱend a 
mohli ho absolvovať chlapci z blıź-
keho okolia. Túto možnosť využili 15 
mladı ́futbalisti. Počasie nám vyšlo na 
jednotku, bolo teplo, ale pre deti to 
vôbec nebol problém. Chlapci zvládli 
3 tréningy, jeden turnaj a 6 challen-
gov, kde museli predviesť svoje tech-
nické zručnosti, za ktoré boli odme-
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Tento ročník sa rysuje ako špecifický, 
kvôli mimoriadnej situácii padla od 
tímov požiadavka začať súťaž skôr. 
Prvý hrací deň sa pilotne odohral už 
27. mája (tesne po uzávierke tohto 
vydania) a na programe bolo 6 úvod-
ných  duelov, ktorých výsledky si 
môžete pozrieť na webovej stránke 
www.pvl.giraltovce.sk v novej sezóne 
bude štartovať 11 zmiešaných dvojíc 
a hrať sa bude systémom každý                 
s každým, aj s odvetnými zápasmi. 
Celkovo sa tak musí odohrať porcia až 
110 zápasov.  

Minulý rok sa vynovený areál otváral 
exhibičnými zápasmi majstrov a vice-
majsteriek SR a koncertom Braňa 
Mojseja a jeho syna. Aj tohtoročný 
začiatok sa mal niesť v podobnom 
duchu. „Pôvodne bol stanovený štart 
ligy okolo MDD, teda 1. júna. Pripra-
vovali sme veľký sprievodný kultúr-
no-športový program pre divákov, ale 
koronakríza úplne prekazila všetky 
naše veľkolepé plány. A nielen to. 
Podľa nariadení hlavného hygienika 
SR sa zatiaľ nemôžu používať šatne 
ani WC, prísne opatrenia sa budú 
týkať aj dezinfekcie rúk, lôpt a všet-

Jedno z prvých športových podujatí, 
ktoré sa po dlhej koronakríze v júni 
naplno rozbiehajú, je Plážová volejba-
lová liga. Jej štvrtý ročník sa začína 
práve v týchto dňoch. V našom špor-
tovom areáli v Parku mieru tento 
turnaj úspešne funguje od roku 2016 
a ide o unikátny projekt, pretože dlho-
dobú súťaž v plážovom volejbale 
nemá široko–ďaleko žiadne mesto. 
Najbližšia mestská liga je možno až v 
Nitre. 

Dušou tohto projektu je vášnivý volej-
balista, športovec a obetavý, talento-
vaný organizátor Jaroslav Micenko. 
„Nápad zorganizovať plážovú ligu           
u nás dostal môj niekdajší volejbalový 
parťák Dávid Havira dávnejšie, ešte v 
časoch, keď sme chodili hrávať 
turnaje na Domašu, ale aj do Prešova, 
Vranova a Bardejova. Povedal som si, 
že to rozhodne skúsim tiež, avšak nie 
ako jednorazový turnaj, ale ako dlho-
dobejšiu súťaž.“ Doteraz sa podarilo 
odohrať tri ročníky, len v roku 2017 
sa kvôli Jarovmu zraneniu liga neko-
nala, pretože ju nemal kto organi-
začne zastrešiť.

Giraltovce, Športový areál v Parku mieru

4. ročník

jún – september 2020

PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA 
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hlavný organizátor ligy poďakovať, je 
poriadne dlhý: „ Bez podpory vedenia 
mesta, konkrétne Ing. Pavla Tchurika, 
s ktorým najčastejšie rokujem, by sa 
veľa vecí nepohlo vpred. Taktiež 
spomeniem dobrú spoluprácu s Ing. 
Cyrilom Kollárom, ktorý mal na 
starosti prestavbu ihriska. Pomáhali 
aj jednotlivci z radov volejbalistov. 
Komu ale Giraltovčania vďačia za 
krásnu a komplexnú revitalizáciu 
nášho športového areálu najviac? Tak 
v tom mám úplne jasno! Človeku, 
ktorý tomu za posledné roky zasvätil 
všetok svoj čas, energiu a skúsenosti. 
Juraj Molitoris pre každého z nás ale 
jednoducho Ďuri - je ten najlepší 
správca, akého mesto Giraltovce kedy 
malo. Za všetkým, čo tam dnes máme, 
sú jeho pracovité ruky a zanietenie. 

kého náradia v areáli. Nakoniec sme 
radi, že sa vôbec bude môcť hrať.“

Apropos, areál. Z hrádze vyzerá 
krátko pred štartom výborne. „Sta-
ráme sa za pochodu o jeho zveľaďova-
nie. Viacero volejbalistov chodí vo 
voľnom čase brigádovať. Postupne 
máme v pláne aj dobudovanie 
detského ihriska vedľa hracej plochy. 
Mesto tam už nainštalovalo novú 
šmýkačku, čo pokladám len za začia-
tok, lebo to ešte ihriskom ani zďaleka 
nemôžeme nazvať. Peniaze zo štar-
tovného by som teda aj tohto roku 
chcel vložiť späť do areálu a spoločne 
s príspevkom mesta by sme zakúpili 
ďalší hrací prvok.“

Zorganizovať takéto podujatie nie je 
vôbec jednoduché, preto zoznam 
ľudí, ktorým by sa chcel Jaro ako 
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vraciam k celosezónnemu rozpisu s 
tým, že zápasy si účastníci môžu za 
určitých podmienok dostatočne včas 
vymeniť s iným tímom, ak si budú 
plánovať nejakú dovolenku či brigá-
du,“ dodáva na záver Jaroslav. 

Organizátorom aj samotným volejba-
listom želáme, aby úspešne a bez 
zranení zvládli rozbiehajúci sa štvrtý 
ročník. Hlavné  hracie dni budú stredy 
a štvrtky od17.00 do 20.00. O  prie-
bežných výsledkoch a aktuálnej 
tabuľke vás budeme informovať v 
našej športovej rubrike. Vidíme sa v 
hľadisku, všetci ste srdečne vítaní.

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	Lukáč

Nepoznám všetky dôvody a nechcem 
nikomu krivdiť, ale dovolím si na 
tomto mieste aj trošku kritiky. 
Vnímam to ako veľkú škodu a možno 
až neúctu k tomu všetkému, čo Ďuri v 
areáli vybudoval, že kompetentní 
nenašli riešenie, či neprejavili záujem 
a nevyvinuli snahu, aby si takého 
vhodného a kvalitného správcu 
udržali.“

Vráťme sa k športovej stránke. Minulý 
rok vyhral súťaž tandem HUGO TEAM 
(Jaroslav Micenko, Viera Anderková), 
na tohtoročného víťaza si musíme 
počkať až do konca augusta. Zostaviť 
funkčný rozpis duelov na letné 
mesiace je náročné: „Tohto roku sa 
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SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO
-  Minule som si odložil bicykel tak, 
aby som videl, keby ho kradli.

-  A?

-  Videl som...

+++

-  Nemám rada, keď sa niekto robı ́
veľký inteligent a rozpráva o Mozar-
tovi  a pritom nevidel ani jeden z jeho 
obrazov!

+++

-  Meteorologický ústav hľadá pracov-
nıḱa. Plat 650 eur. Ale pocitovo 1 400!

+++

-  V ktorom časopise si môžeme prečı-́
tať: Z� ena vyhodila muža z okna?

-  Predsa Krajšie bývanie!

+++

-  Máš nádherné telo.

-  To mám z plávania.

-  A nemohla by si nabudúce plávať s 
hlavou pod vodou?

V reštaurácii:

- Mami, pozri. Ten ujo je polievku 
vidličkou!

- Buď ticho!

- Ale teraz pije vodu z vázy...

- C�uš už!

- A teraz zahryzol do servıt́ ky...

- Netáraj a vráť ujovi okuliare! 






