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Nedá mi tento tretı ́tohtoročný úvod-
nı́k nevenovať knihám, keďže sú 
mojou súčasťou tak v pracovnom, ako 
aj v osobnom živote. Začal sa jarný 
mesiac marec, ktorý má viacero sviat-
kov a prıv́lastkov, ale patrı́ najmä 
oslave a sviatku knıh́. 

C� ıt́ala som veľmi zaujıḿavý článok o 
pravidlách úspešných. Jedným z nich 
je pravidlo 5 hodıń. Je zamerané na 
denné hodinové čı́tanie v rámci 
pracovného týždňa. S touto myšlien-
kou prišiel Michael Simmons, ktorý si 
myslı,́  že denné hodinové čıt́anie nám 
pomáha k rozvoju osobnostného 
rastu a vzdelávania. Pravidlo čıt́ania 
úspešných ľudı́ dopl�ňajú reflexia a 
experimentovanie. To znamená, že o 
prečı́ tanom je dobré uvažovať, 
premýšľať a vzápätı ́ použiť zıśkané 
poznatky v reálnom živote, čiže expe-
rimentovať so zıśkanými informácia-

mi. S� tatistiky hovoria o tom, že 
n a j ú s p e š n e j š ı́  ľu d i a  p re č ı́ t a j ú 
2 knihy mesačne, z 200 milionárov až 
86 % čıt́a aj vo voľnom čase, z toho 63 
% počúva cestou z práce a do práce 
audioknihy. Takže či už chceme byť 
úspešnými alebo nie, siahnime po 
dobrej knihe hodinku denne, či sme 
malı ́a či veľkı.́ Knihy predsa nemajú 
vekové obmedzenia a dokážu byť 
spoločnıḱom v každej chvıĺi. C� ıt́anie 
nepotrebuje  ž iadnu špeci á lnu 
prı́pravu ani žiadne opatrenia. Je 
potrebné si vytvoriť len čas a priestor. 
Preto, dospeláci, začnite od seba a 
vaše deťúrence sa k vám s radosťou 
pridajú, pretože ich prirodzenou 
vlastnosťou je opakovať a napodob-
ňovať. Ak sa nestaneme úspešnými, 
minimálne z nás budú lepšı ́ľudia.

Prijemné	marcové	čítanie	praje

Michaela	Marcinová

Milí	čitatelia!		
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VÝSLEDKY VOLIEB V NAŠOM MESTE
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V Giraltovciach pribudla novinka:  V Giraltovciach pribudla novinka:  V Giraltovciach pribudla novinka:  

MODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USGMODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USGMODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USGMODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USGMODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USGMODERNIZÁCIA RTG a NOVÝ USG
Koncom	januára	sprístupnili	na	
giraltovskej	 poliklinike	 vyno-
v e n é 	 r ö n t g e n o l o g i c k o -
ultrazvukové	pracovisko.	Inves-
tovali	doň	viac	ako	113-tisíc	eur.	
Giraltovčania	i	občania	z	okolia	
sa	môžu	tešiť	z	novšieho	RTG	a	
nového	USG	prístroja.

Poliklinika ILB, s. r .o. v Giraltovciach 
má vynovené röntgenologicko-
ultrazvukové pracovisko. Postavili ju 
v roku 1961, mesto zrekonštruovalo 
budovu v rokoch 2011 - 2013, no 
prestavba nezahŕňala komplexnú 

výmenu RTG vybavenia. Počas desia-
tich mesiacov realizovali moderni-
záciu röntgenologického pracoviska 
a vybudovanie nového ultrazvuko-
vého pracoviska. Prestavbu začali v 
marci minulého roku a práce sa skon-
čili v januári tohto roku. Neštátnemu 
z d r a v o t n ı́ c k e m u  z a r i a d e n i u 
pribudlo nové prıśtrojové vybavenie 
zahrňujúce RTG a USG prı́stroje, 
PACS úložisko, zobrazovacı ́monitor, 
počıt́ače a ďalšiu techniku. Vyšlo to 
na takmer stotisıć eur, okrem toho 
vyše 13-tisıć  išlo na stavebné úpravy. 
Pracovisko má nové elektrické 
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nou Gajdošıḱovou, primátor s pred-
nostom MsU� , ďalšı ́mestskı ́predsta-
vitelia, riaditeľky poisťovnı,́ doktor 
S� tefan Zelnıḱ , predseda Výboru NR 
SR pre zdravotnı́ctvo či prezident 
asociácie nemocnıć Slovenska a záro-
veň riaditeľ bardejovskej nemocnice 
Marián Petko a ďalšı ́hostia. 

rozvody, prezliekacie kabı́nky, 
antistatickú podlahu, baritovú 
omietku či iné novinky. C�asť nákla-
dov pokryli z vlastných zdrojov, 
ďalšou prispelo i Mesto Giraltovce 
(5-tisı́c). Oficiálneho otvorenia sa 
zúčastnili zdravotnıćky personál na 
čele s riaditeľkou polikliniky Zuza-

SPLNENÝ SEN O DIGITALIZÁCII
sestričkám za spoluprácu, ale aj 
primátorovi. „Bez ich obetavej práce 
by sme darmo modernizovali a kupo-
vali nové prıśtroje, keď by nemal kto 
liečiť  a obetavo sa starať o život 
našich obyvateľov. Chcem sa poďa-
kovať mestu a zástupcom mesta, že 
boli takı ́milı ́a prispeli nám sumou 5-
tisı́c na podlahu a také okienko, 
ktoré je medzi ovládacou miestnos-
ťou a röntgenom, lebo to bolo tiež 
nutné všetko vymeniť.... Bolo toho 
strašne veľa, čo sa muselo povymie-
ňať, pretože sú nejaké nové normy, 
aby sme to všetko splnili. Chcem sa 
všetkým ešte raz veľmi poďakovať a 
som nesmierne rada, že sa nám poda-
rilo spoločnými silami posunúť 
úroveň zdravotnej starostlivosti na 
podstatne vyššiu úroveň, ako bola 
možno pred cca desiatimi  rokmi,“ 
doplnila riaditeľka v úvodnej reči. 

„Keď som prišla pred šiestimi rokmi 
do Giraltoviec, mala som taký sen 
vybudovať digitálne pracovisko, aby 
boli tie ambulancie pospájané, aby si 
lekári mohli medzi sebou pozerať 
výsledky, aby sme toho pacienta 
mohli manažovať po poliklinike a 
aby snıḿky, ktoré sú odsnıḿané, si 
mohli ortopéd, chirurg, priamo poze-
rať vo svojom počıt́ači. Takže som 
nesmierne rada, že sa dielo podarilo, 
že ten môj plán teda vyšiel a určite 
budem ďalej pokračovať v tej 
modernizácii. Do konca roka by som 
chcela doplniť toto pracovisko, 
pribudne digitálny zubný panora-
matický röntgen, ktorý ešte chýba 
pre našich pánov zubárov, aby tiež 
dostávali tie snıḿky k sebe,“ infor-
movala riaditeľka polikl iniky 
Zuzana Gajdošıḱová. Poďakovala sa 
všetkým zamestnancom, lekárom a 

DIELO SA PODARILO
bežný chod, všetky veci sú privátne, 
odštátnené a dá sa povedať, že viac 
ako dve tretiny nájmu tu má Polikli-

K slovu sa dostal aj giraltovský 
primátor. „Mesto ako vlastnıḱ tejto 
budovy viac-menej zabezpečuje len 
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nika ILB, takže pani riaditeľke tiež 
ďakujeme,“ začal. „Myslıḿ  si, že to, čo 
sme pred piatimi rokmi začali cez 
eurofondy, vieme z projektov riešiť 
aj zdravotnıćtvo v našom meste. Boli 
sme jedno z posledných miest, ktoré 
sa púšťalo do takejto rekonštrukcie v 
rámci Slovenska.  Podmienkou 

ministerstva bolo mať tu nejakých 
27-28 ambulanciı́, čomu, poviem 
pravdu, sme ani my na mestskom 
úrade neverili. No podarilo sa to, s 
podporou aj vtedajšı́ch poslancov 
ako Jožko Hrinko, Peťo Imre či S� tevo 
Koreň, ktorı ́boli priamo zamestnan-
cami polikliniky,“ povedal Ján Rubis. 

ZVÝŠI SA ÚROVEŇ PRACOVISKA 

A SKVALITNÍ PRÁCA LEKÁROV
neoprávnené náklady, čiže viac, ako 
150-tisıć  sme dali na polikliniku z 
MsZ,“ uviedol primátor. Podľa jeho 
slov však neostalo len pri tom. 
„Modernizácia prechádza ďalej, za 
čo patrı ́ poďakovanie pani riaditeľ-
ke... Myslıḿ  si, že aj toto röntgenové 

„Dnes, po tých piatich rokoch, vidı-́
me, že dielo je tu, postavené, funkč-
né, čo ma len tešı.́  A nielen peniaze, 
ktoré sme dostali cez eurofondy, 
pretože bola tam aj veľká dotácia od 
mesta - 80-tisıć  eur stál len výťah, 
ďal š ı́ ch  okolo  60-t is ı́ c  tvori l i 
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dosiahnu včasnejšie diagnostikova-
nie a výrazne vyššia diagnostická 
kvalita pri podstatnom znı́ženı ́
radiačnej záťaže pacientov,“ potvr-
dzuje Zuzana Gajdošıḱová. „Ak sem 
človek prichádza zvonku, je vidieť, 
že to nie je tá poliklinika, na ktorú 
sme boli zvyknutı.́ Peňazı ́ na zdra-
votnı́ctvo je málo... V mnohých 
slovenských mestách sú ešte ošar-
pané budovy, aj tie vnútorné pries-
tory sú, bohužiaľ, také, aké by už 
nemali byť. Je super, že máte za 
sebou aj mesto, ktoré takisto pomá-
ha,“ uznal doktor Zelnıḱ . 

laboratór ium,  ktoré  u ž  spl� ňa 
podmienky 21. storočia, len skvalitnı ́
život občanom mesta i vôbec pacien-
tom zo širokého okolia, ktorı ́polikli-
niku navštevujú.“ Taktiež sa poďako-
val všetkým, ktorı ́sa starajú o naše 
zdravie. „Verı́m, že toto skvalitnı ́
vašu prácu aj zlepšı́  pracovné 
podmienky v tejto poliklinike. V 
mene občanov sme radi, že niečo 
také pribudlo aj tu,“ dodal vo svojom 
prıh́ovore. „Zvýši sa úroveň poskyto-
vanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti v meste a v danej 
s p á d o ve j  o b l a s t i .  Ta k t i e ž  s a 

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	Ladislav	Lukáč

Podrobnejší	rozhovor	s	ním	špeciálne	
pre	Spravodajcu	si	budete	môcť	prečí-
tať	nabudúce.
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Láska privádza na svet nového 
človeka, klope na srdcia všetkých, 
ktorı́ ho netrpezlivo očakávali. 
Práve láska nám ponúkla svoj 
najväčšı́, najhodnotnejšı́ dar v 
podobe dieťatka a práve láska 
priviedla rodičov posledný januá-
rový deň do obradnej siene, aby 
sme slávnostne prijali najmenšıćh 
obyvateľov do spoločenstva nášho 
mesta. Za posledné štyri mesiace 
sa do radov nových občanov zapı-́
salo sedem chlapcov a šesť 
dievčat. Rodičia, ale aj starı ́ rodi-
čia, ktorı́ sa tohto slávnostného 

zápisu zúčastnili, prežili nezabud-
nuteľné popoludnie plné radosti, 
detského džavotu, osobných 
gratuláciı́  od vedenia mesta, 
milých darčekov a kultúrneho 
programu. Pyšnı ́rodičia si domov 
odnášali svoj uzlıč́ek šťastia a my 
dúfame, že ich dieťatko bude 
obklopené láskou a starostlivos-
ťou a rodičia z neho vychovajú 
človeka s čistým a otvoreným 
srdcom.

	Text:	Mária	Osifová

Foto:	R.	Koreň

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTAUVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTAUVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
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Fašiangy – symbol veselosti a zábavy. 
Toto obdobie sa skončı ́ Popolcovou 
stredou. Nasledovať bude 40-dňový 
pôst, počas ktorého sa obvykle na 
znamenie vážnosti tohto obdobia 
nekonali nijaké zábavy, tance. Obme-
dzovalo sa spievanie veselých piesnı.́ 
Nesmeli sa naprı́klad zapriahať a 
podkúvať ani kone, lebo by okriveli a 
ani vyliahnutej hydine sa nemalo 
dariť. Až do Veľkého piatku pred 
Veľkou nocou sa kresťanskı ́ veriaci 
zároveň usilujú obmedziť alebo 
celkom vylúčiť mäso z jedálneho lıś t-
ka.

Mesto Giraltovce a školy nášho mesta 
v čase vrcholenia tohto obdobia uspo-
riadali fašiangový sprievod, v ktorom 
sa objavili masky tradičné aj netradič-
né. Tohto roku sprievod okrášlili aj 
nadrozmerné masky žiakov výtvar-

ného odboru ZUS� . Tanečnı́ci taneč-
ného odboru aj folklórneho súboru 
Topľan roztancovali a rozospievali 
všetkých prı́tomných. Veľkých aj 
malých žiakov pri mestskom úrade 
privıt́al primátor mesta a začala sa 
pravá zábava. Tancovanie, spievanie a 
jedenie. Pestrofarebná zmes masiek 
vyčarila dobrú náladu rôznym veko-
vým kategóriám. Všetky masky 
postupne obchádzali mesto, smiali sa, 
pochutili si na šiškách, závinoch, 
klobáske a teplom čaji a v závere 
symbolicky pochovávali basu, čo 
značilo koniec zábavy.

	...každý	by	mal	začať	rozjímať,	držať	
pôst	a	očakávať	veľkonočné	sviatky.

...Fašiangy,	Turíce,	Veľká	noc	 	príde,	...	
kto	nemá	kožucha,	zima	mu	bude....

Text:	Mgr.	Miriam	Eliašová
Foto:	V.	Michalčík

FAŠIANGY V MESTE 
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OTVORENIE REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO

 TURISTICKÉHO CENTRA 

V GIRALTOVCIACH
biace na vytváranie kladného imidžu 
o kvalite zariadenı,́ služieb a  neza-
budnuteľných zážitkov z pobytov v 
okrese Svidnıḱ no najmä v južnej časti 
okresu. 

RITC v Giraltovciach okrem už spomı-́
naných služieb bude tiež zabezpečo-
vať zber informáciı́ o zariadeniach 
C R ,  p r ı́ r o d n ý c h  a  k u l t ú r n o -
historických podmienkach, ktoré 
spracuje do komplexných ponuko-
vých produktov na predaj. RITC bude 
tiež  organizačne zabezpečovať 
odbornú prıṕravu pre poskytovateľov 
služieb vidieckeho turizmu a agrotu-
rizmu a sprievodcov CR ako i predaj 

VIDIEK, n. o. so sıd́lom  na ul. Dukel-
skej 57/64, otvorila na  prı́zemı ́
Domu služieb Regionálne	 infor-
mačné	 turistické	 centrum, ako 
účelové zariadenie tejto organizácie. 
Regionálne  informačné turistické  
centrum“ (ďalej len „RITC“), je zame-
rané na poskytovanie služieb CR, 
spoluprácu s poskytovateľmi ubyto-
vacı́ch, stravovacı́ch a doplnkových 
služieb CR, prı́pravu a vzdelávanie 
nových poskytovateľov, prı́pravu 
marketingových aktivı́t v komplex-
ných hodnotových produktoch, v 
ktorých budú ponúkané všetky najza-
ujıḿavejšie atraktivity regiónu pôso-
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Zriadenıḿ  RITC v meste Giraltovce, 
ako hospodárskeho a kultúrneho 
centra, sa zriadenıḿ  RITC zlepšı ́situ-
ácia v poskytovanı ́služieb CR v južnej 
časti územia okresu Svidnıḱ, ktoré nie 
je tak zviditeľnené a nedisponuje 
takým kvalitnými podmienkami pre 
rozvoj CR ako sever okresu. 

Ing.	Ľubomír	Filo,																															
riaditeľ	Vidiek,	n.	o.

pobytov pre cieľové skupiny - rodiny s 
deťmi, cykloturistov, turistov a pod. V 
rámci obchodnej činnosti bude reali-
zovať  predaj knižných publikáciı ́
sprievodcov, suvenı́rov a darčeko-
vých predmetov a lıśtkov na rôzne 
kultúrne, spoločenské a športové 
podujatia organizované mestom ,,Gi-
raltovce, obcami, MAS TOPOĽA. RITC 
je otvorené denne okrem soboty a 
nedele od  7:30 do 15:30.

dov	a	rampy	k	lávke	z	obidvoch	strán.	
Taktiež	sa	vyberá	dodávateľ	obkladov	
lávky,	 rozhoduje	 sa,	 či	 sa	 použije	
kovový	alebo	plastový.	Zabezpečujú	sa	
finančné	prostriedky,	lebo	na	to	mest-
ské	peniaze	nie	sú.	Peniaze,	ktoré	sme	
dostali	 na	 výjazdovom	 rokovaní	 v	
našom	meste,	 sa	 použili	 na	 samotnú	
lávku	 (115-tisíc	 eur)	a	na	projektovú	
dokumentáciu	(cca	5-tisíc	eur).“

Dlhoočakávaná lávka nad hlavnou 
cestou zakotvila na pilieroch 27. 
decembra minulého roku. Od tohto 
dátumu sıće pribudlo zábradlie, no 
žiadne iné práce sme na nej nezazna-
menali. Spýtali sme sa  Ing. Emila Mati-
ho, vedúceho oddelenia výstavby, ako 
tento projekt pokračuje. 

„Momentálne	prebieha	výber	dodáva-
teľa	prístupových	a	oddychových	scho-
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projekt,	s.	r.	o.,	Prešov.	Táto	firma	už	s	
mestom	 spolupracovala	 na	 rekon-
štrukcii	objektov	v	Parku	mieru.	Každá	
budova	má	svoje	špecifiká,	ale	reálne	
by	sa	táto	rekonštrukcia	mala	ukončiť	
za	deväť	mesiacov.“

D� akujem za Váš čas a odpovede.

Text	a	foto:	Mária	Osifová

Budova starého mestského úradu 
situovaná v centre mesta roky zıv́a 
prázdnotou a nielenže nepôsobı ́este-
ticky, ale opadajúca omietka je nebez-
pečná pre okoloidúcich chodcov. 
Dočká sa už konečne nového šatu? 

„Vo	 štvrtok	 27.	 februára	 primátor	
mesta	 odovzdal	 budovu	 firme	 GMT	

PREDVEĽKONOČNÁ OČISTA DUCHA A TELA PREDVEĽKONOČNÁ OČISTA DUCHA A TELA 
bože nedostal kúštik masti alebo 
mäsa do jedla. Aj na jedenie sa použı-́
vali iné misy, podobne ako u Z� idov 
počas ich sviatku Pésach. Ak sa dievky 
cez fašiangy nevydali, ostali im len oči 
pre plač, pretože cez nadchádzajúce 
pôstne obdobie na svadbu nemohli 
ani len pomyslieť, aj keď poniektoré 
zistili, že sú ťarchavé. Prichádzal totiž 
štyridsaťdňový Veľký pôst, ktorého 
predzvesťou bol Popolec, Popolcová 
streda, ľudovo nazývaná aj škaredá 

Keď sa skončilo fašiangové obdobie, 
nastal koniec hodovaniu, svadieb, 
sprievodov masiek, zábav, plesov a 
bálov, dozneli hudba a spev, dni plné 
veselosti, smiechu aj roztopaše. 
Dojedli sa posledné praženice s 
klobáskami, vyprážané fánky či 
pampúšiky, hrnce a misy sa poumýva-
li ,  všetko utı́chlo.  Nastal  pôst . 
Pôvodne bývali pôsty dokonca také 
prıśne, že sa počas nich použıv́al iný 
riad na varenie, aby sa z neho nedaj-
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streda, v Gemeri tiež Krivá streda. 

Spätosť názvu tohto dňa s popolom 
má zvláštnu, priam tajomnú históriu 
a viaže sa k pôvodnému praslovan-
skému spaľovaniu mŕtvych. Z neho sa 
časom ujal zvyk, že si pozostalı ́na sláv-
nostiach na počesť mŕtvych, ktoré 
pôvodne neboli v novembri, ale na 
prelome zimy a jari, posýpali hlavy 
popolom, čı́m chceli preukázať 
nepretržité spojenie so svojimi 
mŕtvymi predkami. Na oklamanie 
škodlivých démonov použıv́ali účast-
nıći slávnosti aj rôzne masky. Z nábo-
ženského hľadiska je hlavným symbo-
lom Popolcovej stredy pripomenutie 
dôležitosti pokánia, prehlbovania 
viery v Boha a lásky k blıž́nym. Popol 
má človeku pripomıńať jeho pôvod na 
zemi i skutočnosť, že a do zeme navrá-
ti. Je výzvou na pokánie a pokoru.        

Na Popolcovú stredu robia kňazi a 
diakoni v kostoloch na čelá veriacich 
popolom krıž́ik na znak ľudskej pomi-
nuteľnosti a potreby pokánia so 
slovami: „Pamätaj, že prach si a na 
prach sa obrátiš.“ Tomuto úkonu 
pôvodne predchádzal obrad sypania 
popola na hlavu v prvý deň pôstu, 
ktorý sa praktizoval už od 8. storočia a 
bol určený pre veľkých a verejných 
hriešnikov. Do chrámu vstupovali 
bosı,́ odetı ́do vrecoviny. Popol, ktorý 
si sypali na hlavu, bol symbolom ich 
rozhodnutia nastúpiť na cestu poká-
nia. U� kon sypania popola nahradil od 
11. storočia kňazom označený krıž́ik z 
popola na čelo veriacich. V ľudovom 
prostredı́ bola Popolcová streda 
dňom s mnohými zákazmi, prıḱazmi a 
predstavami. 

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová	
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ženám vášho života najavo, že si ich 
vážite. Pripravte pre ne s láskou 
nedeľný obed alebo ich pozvite do 
prı́jemnej reštaurácie. Romantickı ́
básnici prirovnávajú ženskú krásu ku 
kvetinám, podľa ich slov sú rovnako 
krehké ako nežné pohlavie. 

Kytičkou kvetov zaručene potešı́te 
každú ženu. Ak sa vám zdá bonbo-
niéra vhodnejšı ́ darček, nemusıt́e sa 

obávať, ženy 
milujú čoko-
ládu vo všet-
k ý c h  p o d o-
bách a prıćhu-
tiach. Skúste 
si spomenúť 
n a  v š e t k y 
ž e ny,  k t o r é 
pre vás niečo 
znamenajú a 
nestretávate 
i c h  d e n n e . 

Poslať e-mail, alebo SMS či správu na 
Facebooku je dnes skutočne jednodu-
ché. Avšak najlepšıḿ dojmom oveľa 
viac zapôsobıt́e, ak vašim mamkám, 
ženám, sestrám, kamarátkam  zatele-
fonujete, je to oveľa dôvernejšie a kraj-
šie. Akú formu obdarenia si zvolıt́e, je 
nás. Nezabudnite však tento deň vyča-
riť na ich tvárach ten záhadne sľubný 
úsmev.

Mária	Osifová

Iba	jediná	vec	zastaví	čas....

Záhadne	sľubný	úsmev	ženy...

	(André)

A takýto úsmev žene môžeme vyčariť 
všetci, čo si 8. marca chceme pripo-
menúť všetky významné ženy v  živo-
te, na ktorých nám záležı ́a ktoré nás 
ovplyvnili a za všetko, čo pre nás 
urobili. Máme tu Medzinárodný deň 
žien a s nıḿ sa 
nesie i posol-
s t v o  l á s k y, 
vďaky a úcty k 
nežnejšiemu 
p o h l a v i u . 
B o h u ž i a ľ , 
tento sviatok 
bol po roku 
1990 trošku 
o p o m ı́ n a ný. 
Avšak tento 
s v i a t o k  j e 
oveľa staršı ́a ctı ́si rok 1908, kedy 40 
000 newyorských krajčıŕok štrajko-
valo za zrušenie desaťhodinového 
pracovného času, za vyššie mzdy a 
lepšie pracovné podmienky, pričom 
žiadali aj volebné hlasovacie právo. 
Do istej miery ho sıće nahradil Deň 
matiek, ten ale oslavuje materstvo, 
nie ženstvo ako také. Druhá marcová 
nedeľa bude teda ideálnou prıĺežitos-
ťou, kedy môžete dať dôležitým 

JEDEN DEŇ V ROKU, KTORÝ JEDEN DEŇ V ROKU, KTORÝ 
PATRÍ VŠETKÝM ŽENÁMPATRÍ VŠETKÝM ŽENÁM

JEDEN DEŇ V ROKU, KTORÝ 
PATRÍ VŠETKÝM ŽENÁM
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Výzvou do školského rozhlasu – V 
zdravom tele zdravý duch – sa nám 
aj tento rok podarilo zmobilizovať 
žiakov druhého, tretieho a štvrtého 
ročnıḱa, aby si šli spoločne zakorču-
ľovať na zimný štadión do Svidnıḱa. 
Keďže tento rok je počasie veľmi 
vrtkavé, podarilo sa to až na druhý-
krát 12. februára. Počasie nám pria-
lo, nálada bola výborná aj napriek 
tomu, že niektorı ́žiaci mali korčule 

na nohách prvýkrát a preto si 
vyskúšali, aký je ľad tvrdý. Pohyb na 
čerstvom vzduchu, pri ktorom zapo-
jili všetky svalové skupiny, urobil 
svoje. Desiatové balıč́ky i fľaše od 
nápojov sa rýchlo vyprázdnili. 
C�ervené lıća boli dôkazom, že pobyt 
na čerstvom vzduchu robı ́ svoje a 
nášmu telu prospieva.

Mgr.	T.	Sabolová

zaspievali si, zatancovali, ale najväč-
šiu radosť mali škôlkari z tabule, 
ktorú nám pomaľovali z každej stra-
ny. Na záver sme ich odmenili 
darčekmi, ktoré vlastnoručne vyro-
bili prváci. A aby toho nebolo málo, 
druháci si pre nich pripravili ešte 
jedno prekvapenie v podobe krás-
nej Valentı́nky. Veď tento deň je 
predsa výnimočný. Na svätého 
Valentıńa rozdávame radosť všet-
kým, ktorých máme radi. Usmiate 
tváričky detı́ vyjadrovali spokoj-
nosť a radosť, preto verıḿe, že sa im 
u nás páčilo. Možno sa z týchto škôl-
karov stanú na budúci rok prváci 
práve v našej škole. 

Mgr.	Slávka	Dzurjuvová,													
PaedDr.	Anna	Galíková

Najťažšie bývajú nové začiatky. 
Takýmto začiatkom je určite aj 
nástup dieťaťa do školy. Keď sa 
najprv oboznámi s prostredı́m, 
ktoré ho čaká, možno je to potom 
pre neho jednoduchšie a ľahšie. 
Práve preto sme sa rozhodli pripra-
viť pre prıṕravkárov z MS�  v Giral-
tovciach deň v našej škole. Otvorenú 
vyučovaciu hodinu v prvých ročnı-́
koch mohli zažiť škôlkari zo slivko-
vej aj marhuľovej triedy 14. 2. 2020. 
Prváci im predviedli, čo sa už stihli v 
škole naučiť: Z� e dokážu už pekne 
čı́tať slová aj vety, pı́sať skoro 
všetky pıśmená našej abecedy, počı-́
tať, pracovať na interaktıv́nej tabuli, 
recitovať rôzne básne a veľa iného. 
Hlavne im ukázali, že škola nie je až 
taká hrozná. Spoločne sa zahrali, 

ŠKÔLKARI NA NÁVŠTEVE PRI PRVÁKOCH ŠKÔLKARI NA NÁVŠTEVE PRI PRVÁKOCH ŠKÔLKARI NA NÁVŠTEVE PRI PRVÁKOCH 

ROZLÚČKA SO ZIMOU ROZLÚČKA SO ZIMOU ROZLÚČKA SO ZIMOU 
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OKRESNÉ KOLÁ OLYMPIÁD OKRESNÉ KOLÁ OLYMPIÁD 

Z BIOLÓGIE A GEOGRAFIEZ BIOLÓGIE A GEOGRAFIE

OKRESNÉ KOLÁ OLYMPIÁD 

Z BIOLÓGIE A GEOGRAFIE
Stropkove okresné kolo Biologickej 
olympiády v kategórii C (okresy 
Svidnı́k a Stropkov). Našu školu 
reprezentovala Vanessa Kačmárová 
z 9. A. Olympiáda mala dve časti, 
prakticko-teoretickú a projektovú. 
My sme sa zapojili do teoreticko-
praktickej časti. Naša žiačka sa v 
rámci nášho okresu umiestnila na 1. 
mieste a postúpila do krajskéhokola 
Biologickej olympiády, ktoré sa 
bude konať 26. marca v Prešove. 
Vı́ťazom srdečne blahoželáme a 
Vanesske Kačmárovej prajeme veľa 
úspechov pri reprezentácii našej 
školy v krajskom kole.

Mgr.	Radka	Tkáčová

Vo februári sa žiaci našej školy zapo-
jili do okresných kôl predmetových 
olympiád z biológie a geografie v 
jednotlivých kategóriách. Vo štvr-
tok 6. februára 2020 sa konalo 
okresné kolo Geografickej olympi-
ády v kategóriách E, F, G vo Svidnıḱu. 
Zúčastnili sa ho štyria žiaci našej 
školy. Najúspešnejšı́ bol Daniel 
Imrich (5. B), ktorý sa vo svojej kate-
górii umiestnil na 3. mieste (kategó-
ria G). U� spešnými riešiteľmi boli 
Natália Jurčová z 9. A(kategória E, 4. 
miesto) a Cyril Ján Kollár z 5. B(ka-
tegória G, 6. miesto). 

V pondelok 10. februára 2020 sa 
uskutočnilo v CZS�  sv. Petra a Pavla v 
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nad týmto sviatkom ohŕňa nos, ale 
v našej škole sa mu všetci tešıḿe, 
pretože si deň môžeme spestriť 
valentı́nskou poštou a rôznymi 
vyznaniami. Obdarúvali sme sa 
láskou a pozornosťou. A tú sme 
venovali najmä deťom z materskej 
školy v priestoroch S�KD Súkrom-
nej ZS�  Giraltovce. Vychovávateľky 
si pre nich pripravili zábavné dopo-
ludnie plné hier a súťažı.́ Keďže k 
láske patrı ́ aj rozprávka, aj deti z 
MS�  sa zahrali na Popolušku, ktorá 
vie správne roztriediť hrášok i 
šošovicu. Zatancovali sme si so 
zaľúbenými balónmi, so zaviaza-
nými očami jedli sladké srdiečka a 
snažili sme sa Amorovým ,,ner-
fom" trafiť do červeného srdca. 
Deti si aj vlastnoručne urobili 
papierové srdiečka. Za ich odvahu 
a šikovnosť boli odmenené srdieč-
kovým pernıḱom a sladkosťou. Pri 
odchode mali nielen úsmev na 
tvári, ale aj srdiečkové namaľované 
lıč́ka. Všetkým deťom, ako aj ich 
pani učiteľkám, ďakujeme za 
krásne dopoludnie!

Prvenstvo našich žiačok v okres-
nom kole súťaže v prednášanı ́

Február je tradične mesiacom 
karnevalov, zábav, ale aj lásky. V 
súkromnej základnej škole sme 
ochutnali zo všetkého. 

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy 
a hodovania, sú v redukovanej 
podobe takmer vo všetkých regió-
noch Slovenska i dnes. Každoročne 
patrı ́aj v našej škole jeden z fašian-
gových dnı ́karnevalu. Deti sa naň 
tešia celé týždne a úporne rozmýš-
ľajú, akú masku si tento rok zvolia. 
Tento rok sme chceli deti prekva-
piť,  preto sme im pripravil i 
spestrenie karnevalového dňa 
hosťami s názvom Dračia stopa. 
Trojka zabávačov primäla deti k 
tancu, spevu a bublinovej šou. 
Zábavné súťaže striedali tanečné 
kolá, masky tancovali a bavili sa vo 
„vláčiku“. Odmenou pre deti boli 
zaujıḿavé ceny, ich úsmev na tvári 
a spokojnosť. S�portovou halou sa 
niesol jasot detských hlasov, 
výskot i hlasný smiech.

Valentı́n, sviatok lásky. Deň sv. 
Valentıńa je dňom zaľúbených, keď 
dávame najavo svoje city a obdarú-
vame sa maličkosťami, ktoré nám 
vyčaria úsmev na tvári. Mnoho ľudı ́

V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

FAŠIANGOVÝ OŠIAĽ FAŠIANGOVÝ OŠIAĽ FAŠIANGOVÝ OŠIAĽ 
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tám blahoželáme a tešı́me sa s 
nimi!

Popolcovou stredou začıńa pôstne 
obdobie pred Veľkou nocou. Je to 
čas stıš́enia, ale pre našu školu aj 
čas tichej radosti z úspechov 
našich šikovných žiačok, ale aj 
pilnej práce na ďalšiu súťaž Hviez-
doslavov Kubıń.

Mgr.	Viktória	Maťašová

povestı ́ S� alian-
sky Maťko nás 
posunulo do 
krajského kola, 
ktoré sa aj v 
t o m t o  š k o l-
s k o m  r o k u 
konalo v  ZS�  
Májové námes-
tie v Prešove. 
27. ročnıḱ kraj-
ského kola sa 
k o n a l  2 6 . 
februára 2020. 
V troch kategó-
riách si recitá-
tori rozvı́ jali 
svoje tvorivé 
schopnosti a 
mali možnosť 
n a d v ä z o v a ť 
k o n t a k t y  a 
blıźke vzťahy s 
tvorbou J .  C. 
H r o n s k é h o . 
Náš okres Svid-
nıḱ v prvej kate-
góri i  reprezentovala  Darina 
Klémová - 3.A trieda a v tretej Lucia 
Onofrejová-7.A trieda. Darinkina  
Mačacia nevesta zaujala porotu a 
bola ocenená druhým miestom. 
Lucka zase pripomenula všetkým 
ako vznikla obec v blı́zkosti 
Prešova a odniesla si diplom s 
druhým miestom. Obom dievča-
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V	 nedeľu	 23.	 februára	 zomrel	
vojnový	veterán	a	priamy	účast-
ník	 oslobodzovacích	 bojov	 a	
bojov	 na	 Dukle	 (Karpatsko	 -	
dukliasnkej	operácie)	Ján	Jurči-
šin	(†96).	

Ján Jurčišin z Vagrinca (Svidnıḱ), ktorý 
len pred dvoma mesiacmi oslávil 96 
rokov, bol jedným z posledných 
najstaršıćh žijúcich účastnıḱov oslo-
bodzovacıćh bojov na Dukle a protifa-
šistického odboja počas 2. svetovej 
vojny. O jeho smrti informovali verej-
nosť medzi prvými Prešovský klub 
vojenskej histórie Dukla a médiá 
dennı́k Korzár, Prešovské noviny a 
TASR. Spomıńa na neho aj jeho priateľ 
a kolega, predseda ZO SZPB v Giraltov-
c i a c h  V l a d i m ı́ r  O s i f ,  s  k to r ý m 
spolupracoval  v predsednı́ctve 
Oblastného výboru SZPB vo Svidnıḱu 
a zúčastnil sa jeho pohrebu. „Odbojári 
zo svidnı́ckeho okresu sa dňa 24. 
februára 2020 rozlúčili s priamym 
účastnıḱom 2.  svetovej vojny Jánom 
Jurčišinom. V hodnosti čatára slúžil 
pri delostrelcoch. Zažil ťažké vojenské 
chvıĺe, hlavne pri L. Mikuláši. Počas 
zimných mesiacov, keď nastali silné 
mrazy, utrpel omrzliny nôh. Tieto 
problémy ho sprevádzali aj v starobe. 
Tešili ho úspechy, ktoré boli dosiah-
nuté v práci odbojárov. Odhaľoval 
Pamätnı́k C� apajeva v Kobylniciach. 

Venoval sa mládeži, organizoval bese-
dy,“ prezradil o ňom.

OSLOBODZOVAL	AJ	SVOJ	
REGIÓN,	VZÁCNY	AJ	PRE	

GIRALTOVCE

Jurčišin bol hrdinom nielen pre okres 
Svidnıḱ či pre Slovákov, oslobodzoval 
aj naše mesto. „Oslobodzovali sme 
mesto a obce v okrese Svidnıḱ, ale aj 
pri Prešove, Bardejove, Giraltovciach,“ 
vravel. Vo svojej zbierke má vyše 
tridsať medailı.́ Pravidelne sa zúčast-
ňoval spomienkových podujatı ́veno-
vaných Karpatsko-Duklianskej operá-
cii, výročiam pri prıĺežitosti ukonče-
nia 2. svetovej vojny, ako aj vıť́azstva a 
oslobodenia krajiny od fašizmu. Vo 
svojej zbierke mal vyše tridsať medai-
lı.́ Za významnú činnosť v domácom a 
zahraničnom odboji zı́skal Cenu 
mesta Svidnı́k a o rok na to zı́skal 

V našom regióne zomrel vojnový veterán V našom regióne zomrel vojnový veterán V našom regióne zomrel vojnový veterán 

JÁN JURČIŠINJÁN JURČIŠINJÁN JURČIŠIN
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hneď ďalšiu, ktorú mu udelili počas 
slávnostnej akadémie pri prıĺežitosti 
69. výročia oslobodenia Svidnıḱa.

Okrem nich medzi jeho najvýznam-
nejšie ocenenia patria: Dukelská 
pamätná medaila, Pamätná medaila k 
30. výročiu oslobodenia C�SSR Soviet-
skou armádou, Pamätná medaila k 
50.výročiu SNP, Medaila M. R. S� tefá-
nika I. stupňa, II. stupňa a III. stupňa, k 
50. A 60. výročiu oslobodenia Sloven-
ska, Medaily za U� časť v boji proti 
fašizmu a za vernosť,  Pamätná 
medaila C�eskoslovenskej obce legio-
nárov, Sovietska medaila k 70. výročiu 
oslobodenia, Z� ukova medaila a v 
susednom Poľsku mu udelili medailu 
Za zaslugi ( Poľsko).

TRPKÉ	CHVÍLE

Ján Jurčišin do armády narukoval 
počas mobilizácie a ako uvádzajú 
viaceré médiá, nemal ani 19 rokov, 
keď nastúpil do armády a stal sa 
prı́slušnı́kom 1. československého 
armádneho zboru. Počas mobilizácie, 
po bojoch na Dukle absolvoval krátky 
delostrelecký výcvik. Bol nabıj́ačom 
kanóna v 3. brigáde. „Z Vagrinca nás 
vzali do Gribova, kde si spıśali údaje o 
nás i našich rodičoch. Vyfasovali sme 
ľahkú anglickú vychádzkovú unifor-
mu. Odtiaľ nás presunuli do Brusnice, 
kde nás rozdelili,“ povedal pre Korzár. 
Na východnom Slovensku padlo veľa 
sovietskych, ako aj československých 
vojakov a bolo potrebné doplniť 
stavy,“ tvrdil. Po oslobodenı ́ Svidnıḱa, 
kde mali v centre zakopaný kanón, 
postupovali smerom na Bardejov, do 

Prešova, Svitu, Popradu, až do Okolič-
ného (Liptovský Mikuláš). „Mal som 
strach, vtedy som sa najviac bál. 
Nemci boli na hore a bolo potrebné 
300 metrov od nich zakopať kanón. 
Povedal som veliteľovi, že je problém 
byť na stráži i zakopať kanón, kolesá a 
lafety. Buď budem na stráži, alebo 
nech mi dá strážnika a ja budem zako-
pávať,“ priznal počas života. Protiú-
toky vraj boli vždy okolo štvrtej hodi-
ny. Nemcov posunuli až do Liptov-
ského Mikuláša,“ vravel. Tam to bolo 
najťažšie, padlo veľa vojakov. Na Háji 
Nicovô nad Mikulášom postavili 
pomnı́k, kde je pochovaných 1386 
obetı.́ 

UČIL	MLÁDEŽ	O	HISTÓRII

Mal úžasnú pamäť aj vo svojom vyso-
kom veku, spomıńal často na vojnové 
udalosti spred 75 rokov a vedel ich 
detailne popıśať. Aj vďaka tomu mal 
čo povedať mladšej generácii, nielen 
na základe dejı́n, ale aj vlastných 
vojnových zážitkov a bolestných 
spomienok. Preto organizoval rôzne 
akcie, besedy a prednášky v školách. 
Podľa vlastných slov ho častokrát 
mrzelo, ak mali niektorı ́ mladı ́ ľudia 
málo vedomostı ́ o vojne a oslobodenı ́
alebo ani neuverili týmto faktom, 
ktoré nie sú len rozprávanıḿ a histor-
kami, ale pravdivým mementom. 
„Navštıv́il som základné školy vo Svid-
nıḱu i v okolı ́ a žiaci tomu neveria, 
možno ešte deviataci. Nie sú vedenı ́
rodičmi. Myslıḿ  si, že kompetentnı ́by 
sa mali pričiniť o to, aby sa do učeb-
ných osnov dostali informácie o bojo-
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Počas týchto bojov obsluha ich 
kanóna zničila dôležité nemecké guľo-
metné pásmo, čı́m uľahčili postup 
pechote na Háje. V bojoch v Bobrovci 
zostrelili kostolnú vežu, kde bol 
umiestnený nemecký gul'ometčı́k, 
ktorý zabraňoval postupu našim 
jednotkám. Pri železničnej stanici v 
Liptovskom Mikuláši im nemecké 
delostrelectvo odstrelilo hlaveň z 
kanóna. V Podturni potom dostali 
nový kanón. Počas bojových operáciı ́
im situáciu sťažovalo počasie. Boli 
veľké snehové záveje, takže pri 
preprave kanónov im pomáhalo 
civilné obyvateľstvo s ťažnými zviera-
tami, hlavne na trase Liptovský Miku-
láš - Ružomberok. D� alšı ́ postup bol 
potom na Vrútky, Z� ilinu a Holešov na 
Morave. Tu sa im podarilo ukoristiť 
nemecký automobil, na ktorom viezli 
munıćiu až do Prahy. V Hrušove na 
Morave v palebnom postavenı ́bola ich 
jednotka medzi rumunskými a soviet-
skymi delostrelcami. Tu ho zastihol aj 
koniec vojny a na počesť vı́ťazstva 
strieľali osvetľovacie rakety. Odtiaľ sa 
presunul do Prahy, kde na zúčastnil 
vojenského defilé a tak do Kadane, 
kde zaisťoval poriadok od presúvajú-
cich sa nemeckých vojakov. V Liberci 
zabezpečoval strážnu službu jedného 
závodu. Prevelili ho do Bratislavy, 
následne do Nitry a 2. júla 1945 bol 
prepustený do zálohy. (posl. odsek zo 
zdroja: svidnik.sk) C�esť jeho pamiat-
ke...Nech odpočıv́a v pokoji vojnový 
hrdina, pán Jurčišin!                   

Martina	Cigľárová,	foto:	internet
Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

vej činnosti," uviedol pán Jurčišin ešte 
v lete minulého roku pre TASR. Neraz 
zažil vo svojom živote veľmi krušné 
chvıĺe a veľký strach v boji o holý život 
aj o životy iných. Stal sa hrdinom, pre 
nás všetkých. Aj v posledných rokoch 
života mal isté obavy z budúcnosti, 
keď varoval pred tým, že fašizmus 
znovu naberá na sile.

HRDINA	OD	SVIDNÍKA

Ján Jurčišin sa narodil 17. decembra 
1924, pochádzal z roľnıćkej rodiny.12. 
decembra 1944 v Gribove vstúpil do 
československého armádneho zboru, 
kde bol aj vystrojený. Vo výcvikovom 
stredisku v S�emetkovciach bol pride-
lený k protitankovým delostrelcom. 
Po dvoch týždňoch výcviku ho na 
týždeň presunuli do Krajného C� ierne-
ho, kde pokračoval vo výcviku a odtiaľ 
do Brusnice, kde ho pridelili k 2.od-
dielu. Do bojov bol nasadený proti 
maďarskej obrane 19. januára 1945 v 
Ladomirovej. Potom postupoval na 
Dubovú, Ciglu, Bardejov, Nižný a 
Vyšný Slavkov, Prešov a S� iroké. D� alšı ́
postup bol až k Liptovskému Hrádku, 
kde zotrval tri dni. Do bojových operá-
ciı ́ bol nasadený na úseku Okoličná-
Háje. Z tohto úseku ich presunuli do 
Bukarskej Novej Vsi, kde dostali 
plynové masky, lebo sa očakávalo, že 
Nemci použijú plyn. Potom sa znovu 
vrátili do Okoličného, kde vystriedali 
sovietske jednotky. Z tohto úseku sa 
dostal do palebného postavenia v 
Smrečanoch, kde robil nabı́jača do 
kanóna. Prebiehali tam veľmi ťažké 
boje a útočilo sa tu 3-4 krát denne. 
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V	 giraltovskom	 rímskokatolíc-
kom	kostole	sv.	Cyrila	a	Metoda	
sa	 prednedávnom	 uskutočnila	
zaujímavá	 prednáška	 pátra	
Romualda	z	Poľska.	Giraltovča-
nom	 rozprával	 o	 tom,	 ako	
vychovávať	deti	tak,	aby	sa	neza-
budlo	na	kresťanské	hodnoty.	

Poľský páter Romuald Kszuk kázal 
veriacim rıḿskokatolıćkej farnosti o 
kresťanskej výchove za pomoci 
pripravenej prezentácie a brožúrok. 
Spracoval ich predovšetkým na 
základe života a reálnych skúsenostı ́z 
iných rodı́n v súlade s morálnymi 
hodnotami. Hovoril o tom, čo je pri 
výchove správne, čoho sa majú rodi-
čia vyvarovať a v čom robia najväčšie 
chyby, akými hodnotami sa majú 
pritom riadiť a akým spôsobom 
trestať deti za neposlušnosť, či ako 
ich odmeňovať za dobré skutky. 

VZOROM	MAJÚ	BYŤ	BOH												
A	MÁRIA 

V dnešnej dobe  je svet „nasýtený“ aj 
zlými hodnotami a nesprávnymi vzor-
mi, ktoré sa najmä deťom zo všetkých 
strán ponúkajú, i z médiı́. Najviac 
zraniteľné sú práve ony a preto sa 
nesmie zabúdať na správnu kresťan-
skú výchovu. Zaujıḿali sme sa, čo v 

súčasnosti, keď je vysoká rozvodo-
vosť už aj medzi veriacimi, najviac 
negatıv́ne ovplyvňuje a ničı ́rodiny.

Vplývajú na nich predovšetkým 
nedostatok času a nesprávny spôsob 
života. Páter Romuald tvrdı,́ že rodičia 
majú svoje deti naučiť správne žiť cez 
Božiu lásku, ktorú nám dennodenne 
ukazuje skrze vieru a modlitbu. „Boh 
je ten najlepšı ́učiteľ a vychovávateľ a 
Panna Mária je najlepšou učiteľkou, 
preto treba uznať ich autoritu a 
prosiť ich o pomoc pri výchove,“ napo-
mıńa. Dôležité je modliť sa s deťmi. 

RÍMSKOKATOLÍCI V GIRALTOVCIACH 
mali prednášku o výchove

PÁTER	ROMUALD:	Rodičov	musí	pri	výchove	detí	spájať	jednota!
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Ako naučiť najmenšı́ch chodiť do 
kostola? Najprv je ich podľa neho 
potrebné s kostolom oboznámiť. Prvý-
krát by tam malo ıśť dieťa vtedy, keď 
je prázdny a v pokoji mu povedať, čo 
tam je a prečo tam je. Ak si to osvojı,́ 
môžete mu pustiť video, aby aj videlo, 
čo sa tam deje, vytvorilo si obraz a 
potom chrám s rodičmi navštıv́ilo, 
aby sa aktıv́ne zúčastnilo omše. 

V	RODINE	MAJÚ	BYŤ	
JEDNOTA	A	SÚLAD

Deti rodičov neustále sledujú, prebe-
rajú od nich vzory. Podľa pátra Romu-
alda sa deti musia odmalička naučiť aj 
pracovať, zadeľovať si doma úlohy a 
pomáhať v domácnosti aspoň s malič-
kosťami. „Je vhodné od mala ich zapá-
jať aj do pracovných činnostı.́ Dcéry 
majú pomáhať mamám v kuchyni a 
chlapci svojim otcom naprıḱlad v diel-
ni. Treba pochopiť: Práca je pre 
rodinu a nie rodina pre prácu, prıṕad-
ne: Nežijeme preto, aby sme jedli, ale 
jeme preto, aby sme žili,“ upozornil 
kňaz. Deti musia mať osvojený rebrı-́
ček hodnôt, poznať harmonogram 
života a pritom musia platiť aj isté 
pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať už 
od detstva. A aké sú najväčšie chyby 
pri výchove detı?́ „V rodinách musı ́
fungovať autorita, jednota s Bohom aj 
medzi sebou. Najväčšou výstrahou je, 
ak sú rodičia nejednotnı ́a navzájom si 
svoju autoritu podrážajú pred deťmi. 
Majú spoločne o všetkom komuniko-
vať. Ak manžel prıd́e domov z práce, 
má si vypočuť manželku, aby ho oboz-
námila s tým, aký deň mali deti, aké 

boli a čo robili. Ak medzi nimi nebudú 
súlad a jednota, všetko sa rozchádza,“ 
zdôraznil páter Romuald. 

DCÉRA	AKO	MAMA,												
SYN	AKO	OTEC

Podľa pátra sú rôzne metódy pri 
výchove a ak nepomôžu, občas sa 
nevyhneme ani telesnému trestu. 
Odmenu či trest však dieťa nemá 
vnıḿať len ako prıśľub niečoho. Ako 
teda máme správne trestať a odme-
ňovať svoje deti? Počas prednášky 
uviedol Romuald Kszuk viacero 
prı́k ladov,  pri čom na každého 
potomka platı́ niečo iné a rodič to 
ľahko spozná. Niekomu vraj možno 
stačia iba gesto a mimika, naprıḱlad 
prıśny rodičovský pohľad a zmenený, 
zvýšený tón hlasu a dieťa už vie, že 
urobilo niečo zlé. „Alebo sa rodič 
odvráti chrbtom či napočıt́a do troch 
a dieťa sa ukľudnı.́ A ak nechce upra-
tať svoje hračky, môže pomôcť 
takzvané „čierne“ vrece. „Ak si dieťa aj 
po upozornenı ́odmieta upratať svoje 
hračky, začnete ich hádzať do čiernej 
igelitky. Je to varovný znak a dieťa sa 
zľakne, že sa hračky vyhodia do koša. 
Mnohým rodičom to pomáha a dieťa 
sa naučı ́ upratovať si izbu. Ak nič z 
toho nezaberie a inak to nejde, potom 
už musı́ prı́sť plesnutie po zadku, 
zvlášť pri výchove syna je to dôležité. 
Ten musı ́pocıt́iť otcovskú ruku, i keď 
to občas zabolı,́“ povedal páter s úsme-
vom.

Martina	Cigľárová,	FOTO:	internet
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Peter Bencúr je sıće rodákom z Lipto-
va, ale od svojich dvoch rokov je Giral-
tovčanom ako repa. Svoje školské a 
študentské povinnosti si odbil na 
našej ZS�  a gymnáziu. Pracovne dlho-
dobo pôsobı ́v C�esku, na Slovensku sa 
mu z nejakých záhadných dôvodov 
zamestnať nikdy nepodarilo.

O jeho pozoruhodnom výtvarnom 
talente zasvätenı ́ dobre vedia. Svoje 
výtvarné kompozı́cie často prezen-
tuje aj na sociálnych sieťach, kde 
môžete sledovať celú genézu vzniku 
jeho obrazov.

Z� ánrovo zaradiť jeho tvorbu nie je 
vôbec jednoduché, ale asi sa zhodne-
me, že z jeho malieb dýcha surrealiz-
mus a triky majstra Salvatora Dálıh́o. 
Svoj umelecký talent zrejme zdedil po 
mame, ktorá je brilantná výšivkárka a 
jej domáca kolekcia vlastných vyšıv́a-
ných obrazov je zrelá na samostatnú 
reportáž, alebo aj výstavu. 

Nechajme ale o svojom svete fantázie 
rozprávať samotného umelca, akých 
v Giraltovciach nemáme až tak veľa. 

Peter,	 začneme	 netradične	 –	 si	 v	
nejakom	 príbuzenskom	 vzťahu	 so	
známym	 slovenským	 literátom	
Martinom	 Kukučínom?	 Ten	 tiež	

pochádzal	zo	stredného	Slovenska	a	
pôvodne	sa	volal	Matej	Bencúr.

Myslı́m, že v žiadnom, sme len 
menovci. Doteraz ma akosi nenapadlo 
pátrať po svojom rodokmeni. Toto 
priezvisko je najmä na Liptove a 
Orave dosť frekventované.

Pri	 pohľade	 na	 tvoju	 umeleckú	
zbierku	 sa	 ani 	 nepýtam,	 akú	
známku	 si	 mal	 na	 ZŠ	 z	 Výtvarnej	
výchovy.	

Na základnej škole som asi aj dostal 
nejakú horšiu známku. V tej dobe sme 

Svet farebnej fantázie

PETRA BENCÚRA
„Umenie	je	najlepší	relax“
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rozhodne netvorıḿ kvôli peniazom. 
Ale ak mám byť úprimný, so svojimi 
obrazmi sa nerád lúčim.

Kde	vlastne	tvoríš	a	kam	chodíš	po	
inšpiráciu?	

Tvorıḿ v hlave... Potom to vo svojej 
panelákovej izbe nahodıḿ na plátno. 
Inšpiráciou je farba, tvary a postupné 
vytváranie finálnej podoby obrazu. 
Niekedy na začiatku maľovania 
obrazu ani sám neviem, ako bude 
vyzerať konečná podoba, len to tak 
nejako vnútorne tušıḿ.

Ako	vlastne	vzniká	jedna	kompozí-
cia	a	ako	dlho	to	trvá,	kým	je	dielo	
hotové?

Niekedy si urobıḿ skicu na papier, ale 
radšej maľujem priamo na plátno a 
sám sledujem, ako sa to voľne odvıj́a a 
plynie. Z� iadne ponáhľanie sa. Takže 
čas od prvej čiarky po posledný ťah 
štetcom môže znamenať aj nekoneč-
no. Ale stalo sa mi, že som plátno 
namaľoval aj za jeden deň.

Robíš	maľby	aj	na	objednávku?

Na objednávku nie, tam niekde končı ́
umelecká sloboda a fantázia. Zákazka 
zaväzuje a to je proti mojej umeleckej 
filozofii.

Tvoje	kompozície	sú	plné	rôznych	
uletených	výjavov.	Ukrývajú	v	sebe	
nejaký	hlbší	zmysel,	je	v	nich	zakó-
dované	aj	nejaké	posolstvo,	alebo	
ide	 skôr	 o	 momentálnu	 pocitovú	
záležitosť?

Sú to rôzne malé momentky zo života, 
ktoré sa stali, alebo sa môžu stať. Ale 
je to najmä o vlastných vnútorných 

ešte všetci kreslili na papier a plátno 
bolo pre mňa úplné tabu. K nemu som 
sa dostal niekedy na strednej škole.

Pamätáš	 sa,	 kedy	 si	 namaľoval	
svoje	 prvé	 plátno?	 Máš	 ho	 ešte	
niekde	vo	svojej	zbierke?

No to ani netušıḿ, kde je, ale myslıḿ  
že to bola nejaká krajinka. Je to dávno, 
preto si to už ani nepamätám.

Aká	veľká	je	tvoja	umelecká	kolek-
cia?

Presné čıślo neviem, ale bude to okolo 
stovky. Medzi nimi sú aj také, ktoré sú 
kvázi hotové, ale čakajú na svoje 
prepracovanie. Až prıd́e ten správny 
čas.

Dávaš	svojim	obrazom	aj	názvy?

Dávam, ale skôr pracovné, počas ich 
vzniku. Ale aj tie potom zabudnem. 
Niektoré, ktoré sa dostali do pripra-
vovaného katalógu mojej tvorby, už 
oficiálne názvy majú a vymýšľať ich s 
priateľmi bola celkom zábava.

Ako	 by	 si	 nazval	 svoj	 umelecký	
štýl?

Nenazval by som to štýl. Je to moje 
vlastné vyjadrenie slobody, fantázie a 
farieb.

Už	 sa	 ti 	 podarilo	 usporiadať	
niekde	 serióznu	 výstavu	 svojich	
obrazov?

Zatiaľ nie, akosi sa nikam nederiem so 
svojou kožou. Ponuky však mám a 
musıḿ povedať, že častejšie prichá-
dzajú zo zahraničia.

Speňažil	si	už	nejaké	svoje	diela?

N i e k to ré  ku sy  u ž  á n o ,  a j  ke ď 
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Všetkých vás srdečne pozývame, 
rozhodne to stojı́ za návštevu, kde 
samotného umelca môžete aj osobne 
stretnúť. A stretnúť ho môžete veľmi 
často aj v prıŕode, lebo jeho vážnym 
hobby je rybolov. A taktiež dobrá 
rocková hudba, v ktorej sa vyzná a 
môže s vami o nej diskutovať celé 
hodiny.

Ako sám tvrdı,́ umenie je vecou indivi-
duálneho vkusu a tiež najlepšou 
formou relaxu.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Branislav	Longauer

pocitoch, ktoré sa prostrednı́ctvom 
farieb vylievajú na plátno. Hrany sa 
postupne obrusujú, krútia a krivia. 
Napokon tak, ako aj v reálnom živote. 
Nie všetko je tak, ako to vnıḿame na 
prvý pohľad.

Peter,	ďakujeme	za	rozhovor.

My len dodávame, že o Petrove obrazy 
je záujem a to dokonca ďaleko za 
hranicami Slovenska. 

Pre nás je česť, že môžeme byť prvı,́ 
kto usporiada desaťdňovú vernisáž 
jeho rozsiahleho diela v obradnej 
sieni Mestského úradu v dňoch od 16.	
do	 26.	 marca	 a ponesie názov „Za	
dverami“.

p r i v á d z a  n a 
svet samec? A 
ž e  n i e k t o r é 
žraloky majú 
dve maternice?  
Táto knižka je 
plná najrozma-
n i t e j š ı́ c h 
mláďat, ktoré 
sa bezpochyby 
ponášajú na svojich milujúcich rodi-
čov. Ale čuduj sa svete, aj mláďatko 
najdesivejšieho tvora na svete je 
krásne a rozkošné.

V minulých mesiacoch do nášho kniž-
ničného fondu pribudlo viacero kniž-
ných noviniek odbornej literatúry. A 
to nie len pre dospelých, študentov 
ale aj pre deti a mládež. Tieto odborné 
knihy sme nakúpili vďaka zıśkanému 
projektu. Fond pre podporu umenia 
prispel finančnou čiastkou a my sme 
tak našu zbierku mohli obohatiť o 
ďalšie knižné tituly a novinky. 

Maja	Safstromová	–	Ilustrovaný	
atlas	najrozkošnejších	mláďat

Vedeli ste, že mláďaťa ťavy sa rodia 
bez hrbu? Z� e malé morské konı́ky 

opäť podporil Fond pre podporu umenia
v Mestskej knižnici v Giraltovciach
N Á K U P K N Í H 
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tradıćie našich predkov.

Kroje	Slovenska

Máloktorá krajina sa môže pochváliť 
takým bohatstvom krásnych a rozma-
nitých ľudových odevov, akými sa pýši 
Slovensko. Veď nie nadarmo sa hovo-
rı́: „C�o dedinu prejdeš, to iný kroj 
nájdeš.“ Sviatočné i všedné ženské, 
mužské a detské kroje v podobe, do 
akej sa v jednotlivých regiónoch vyvi-
nuli za posledných 250 rokov, sú 
súčasťou národného dedičstva a sved-
čia o vysokej estetickej hodnote 
tradičného ľudového odievania na 
Slovensku.

Robert	B.	Cialdini																																					
–	Vplyv,	Psychológia	presviedčania

Autor, svetovo uznávaný odbornıḱ, na 
konkrétnych prı́kladoch z médiı́, 
reklamy, politiky, predajných straté-
giı́ ,  známych firiem, či dokonca 
armády a siekt, dopodrobna rozoberá 
každú „zbraň vplyvu“ – princı́p 
ovplyvňovania či presviedčania, 
ktorému máme tendencie pri svojom 
rozhodovanı́ podľahnúť alebo mu 
automaticky prispôsobiť svoje sprá-
vanie či uvažovanie. Následne dáva 
návod na to, ako tieto princıṕy využiť 
vo svoj prospech alebo naopak – ako 
sa voči nim  obrniť. Kniha Vplyv sa tak 
stáva výbornou prıŕučkou nie len pre 
pracovnıḱov v oblastiach marketingu, 
reklamy či obchodu, ale aj pre spotre-
biteľov, klientov a zákaznıḱov.

Megaencyklopédia	úplne	všet-
kého	na	svete

V Megaencyklopédii úplne všetkého 
na svete objavıt́e na každej stránke 
jednu mini encyklopédiu. Základné 
kapitoly sú veda a moderné technoló-
gie, prıŕ oda, geografia, kultúra, šport, 
história a hudba. V knihe s dozviete 
všetko aj o vesmı́rnych vozidlách, 
významných objavoch, prehistoric-
kom živote a oveľa, oveľa viac. Množ-
stvo informáciı ́ dopln� ̌ a viac než 10 
000 obrázkov, zoznamov a prehľad-
ných časových osı.́ Megaencyklopédia 
úplne všetkého na svete je dokonalý 
darček pre školákov a nájde si svoje 
miesto aj v každej domácej a školskej 
knižnici.

Zora	Zubercová	Mintalová																					
–	Zdravia,	šťastia	vinšujeme

Kedysi dávno 
si ľudia neve-
deli vysvetliť 
prıŕodné javy 
a zákony. Mali 
strach z tmy, 
z o  z i m y ,  z 
búrky, ohňa, 
n e ú r o d y , 
chorôb. Nepo-
znali internet 
ani mobil, nič 
z toho neexistovalo. Ako teda žili? 
Nenudili sa? Z čoho sa tešili? C�o robili 
v nedeľu, ako oslavovali sviatky, naro-
deniny, svadbu? Priblıź ̌me si ľudové 
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Nicky	a	Sila	Lee																																													
–	Kniha	o	manželstve

Nicky a Sila Lee 
s ú  m a n ž e l m i 
viac než tridsať 
ro kov  a  m a j ú 
dcéru a  troch 
synov. Pracujú 
vo farnosti Holy 
Trinity Bromp-
ton v Londýne. 
Na tému manžel-
stva, rodičovstva 
a rodiny prednášali už tisıćom poslu-
cháčov. Sú autormi Knihy o rodičov-
stve a priekopnı́kmi kurzu pre 
manželov s názvom Manželské veče-
ry, ako aj kurzov pre snúbencov, rodi-
čov a rodičov tı́nedžerov. Kniha o 
manželstve obsahuje plno praktic-
kých rád, ľahko sa čıt́a a je stvorená na 
to, aby budovala a dokonca zlepšovala 
manželstvá.

Elizabeth	Fenwicková																																		
–	Veľká	kniha	o	matke	a	dieťati

Táto kniha je vynikajúca pomôcka 
sprevádzajúca matku a dieťa od poča-
tia až do troch rokov dieťaťa. Odporú-
čania pre všetky štádiá tehotenstva a 
rady, ako zabezpečiť novorodencovi 
najlepšı ́štart do života, vecné návody 
na riešenie každodenných problémov 
a sprievodca vývojovými etapami 
dieťaťa, najnovšie odporúčania týka-
júce sa očkovania, kŕmenia, odstavo-
vania a liečby detských chorôb... 
Mimoriadne praktická ,  bohato 

Kevin	Leman																																																	
–	5	dní	a	váš	tínedžer	bude	iný

Hovorı ́sa, že najväčšıḿ zadosťučine-
nıḿ pre rodičov je, keď ich deti majú 
vlastných tı́nedžerov... Je to možno 
trochu prehnané vyhlásenie, ale 
každý rodič, ktorý so svojimi deťmi 
týmto obdobıḿ prešiel, vie, o čom sa 
hovorı́. Niekedy by ste ich naozaj 
najradšej ... Táto kniha môže vám rodi-
čom v tomto únavnom obdobı ́veľmi 
pomôcť. Dr. Kevin Leman je medziná-
rodne uznávaný rodinný terapeut a 
autor mnohých bestsellerov o vzťa-
hoch a výchove. So sebevlastným 
vtipom a „sedliackym“ rozumom 
pomáha rodičom lepšie komunikovať 
s ich dospievajúcimi deťmi, vytvoriť 
zdravé hranice, zıśkať si rešpekt ba 
dokonca obdiv ich dospievajúcich 
detı,́ absolvovať kritické roky so seba-
dôverou, vybaviť deti všetkým, čo 
budú v živote potrebovať.

Gary	Chapman	a	Ross	Campbell																	
–	5	jazykov	lásky	pre	deti

Svetový bestseller z oblasti rodin-
ného poradenstva. Každé dieťa 
vyjadruje a prijı́ma lásku rôznymi 
komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky 
rodiča môže byť úplne iný ako jazyk 
lásky dieťaťa. To prináša zranenia a 
nedorozumenia. Objavte primárny 
jazyk lásky vášho dieťaťa a naučte sa 
mu efektıv́ne vyjadriť vašu lásku – 
nadobudne tak istotu, že ho milujete a 
prejavı ́sa to na jeho postoji a správa-
nı.́
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rilo na 300 stranách hutne a výstižne 
opı́sať dejiny ľudstva. Dejiny od 
praveku až po 20. Storočie sa v jeho 
podanı́ stávajú prı́behom. Autor 
zoznamuje mladého čitateľa s dôleži-
tými historickými udalosťami, odha-
ľuje súvislosti a spojitosti medzi 
rôznymi obdobiami a územiami.

Spracovala:	Bc.	Paľová	Miroslava

ilustrovaná kniha s kompletným 
registrom.

Ernst	H.	Gombrich–	
Stručné	dejiny	sveta	

pre	mladých															
čitateľov

Známemu kunsthisto-
rikovi  Ernstovi  H. 
Gombrichovi sa poda-

poplatila účty, pozrela si poštu, 
dala sušiť bielizeň, schmatla zo 
stola krajec chleba, zahryzla sa a 
už-už idem spokojná spať, keď tu 
zrazu – na niečo som zabudla...?

HRO� ZA!

Docvaklo mi: Môj muž celý deň 
ležı ́na gauči bez sexu! 

Ako som mohla zabudnúť?

Daniel	Lednický

Zobudila som sa, rýchlo som sa 
umyla, podojila som kravu, zakúri-
la, dala žrať sliepkam a králikom, 
vyviedla kozy a kravu na pašu, 
zobudila deti, urobila raňajky, 
skontrolovala veci do školy, 
odviezla deti do školy, naklepala 
kosu, nakosila trávu, išla do práce, 
pohádala sa s nadriadeným, vyho-
dila podriadeného, zarábala 
peniažky, zarobila peniažky, prišla 
domov, narúbala drevo, pripravila 
jedlo, zbehla po deti, nakŕmila ich, 
spravila daňové priznanie, išla na 
pole a okopávala zeleninu až do 
tmy, medzitým stihla ešte zájsť ku 
kozmeti čke,  objednala nový 
balzam, vrátila sa domov, išla po 
kravu a kozy, pripravila večeru, 
vymenila poistku, nakŕmila deti, 
vykúpala ich, uložila spať, dala 
prať, išla na internet, cez banking 

Z	denníka	pracujúcej	ženy
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16/11/2017	K	vobľám	choďte	ráznym	
krojom	oblečení	v	krokoch!

Krivany: Namiesto riflı ́ kroje. Najprv 
voľby, potom zábava

Patrik (22) a Patrı́cia (20) prišli k 
vobľám tiež po pracovných povinnos-
tiach.

Obaja prišli v krokoch.

06/10/2018	 	Ak	volebná	komisia	sídli	
v	Benátkach

Ako postupovať vo volebnej miest-
nosti

Ak máte zdravotné problémy, lıśtok 
do volebnej urny za vás môže vhodiť 
niekto iný. V žiadnom prıṕade to však 
nesmie byť čln volebnej komisie.

25/03/2018		Komunálna	zlodejina	na	
Slovensku

Problém sa budú snažiť vyriešiť

Mesto odcudzuje vandalizmus a 
odmieta akúkoľvek spojitosť s výpad-
kom verejného osvetlenia.

Nuž a na záver sa pripomıńa Rádio	
Slovensko.  Dnes hviezdi  jeho 
Dopravný	servis.

06/02/2020	 Príspevok	 do	 diskusie	 o	
kvalite	slovenských	ciest?			

Pozor si dajte aj za obcou Herľany 
smerom na Vranov nad Topľou. Na 
ceste sa tam pasie divá zver.

Daniel	Lednický

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

korektor	1 -ra pl. N -ri m. ⟨lat.⟩ kto 
robı́ korektúry, opravuje tlačové 
chyby (Slovník	 súčasného	 sloven-
ského	jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V printových médiách je poslanie 
jazykového korektora špecifické,  
ba priam nezastupiteľné. Vďaka 
nemu totiž redaktori v očiach verej-
nosti budia dojem, že svoj materin-
ský jazyk skutočne ovládajú. No... 
určite sa nájdu aj takı́. A o tom 
zvyšku je táto rubrika.

Pozn.: Nasledujúce "perly" korektor 
zachyti l ,  teda sa na verejnosť 
nedostali. Vydavateľ je spokojný... ale 
svet prišiel o slušnú porciu úsmevov. 
C�o je škoda. Skúsme to aspoň trochu 
napraviť.

26/10/2015	 Futbal	 „holiovcom“	
vynáša	málo,	privyrábajú	si	záhradní-
čením

Lıd́er zasadil K. O. v poslednej minúte

Lı́der druhoholiovej súťaže FC VSS 
Košice na spišskonovoveskom tráv-
niku gólovo presadil až v druhom 
polčase.

30/11/2015	 Brankár	 alergický	 na	
kôpor?

Dominovali skúsenosť a technická 
vyspelosť hostı́

Ako útočnıḱ splnil svoju úlohu, v 57. 
minúte nedal domácemu brankárovi 
šancu a prudkou strelou skóproval.
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drevıń

- Zber prvých jedlých 
divých lıśtkov na jarné šaláty, omáčky, 
čaje a koktaily

- Výsevy zeleniny do sklenıḱov a pare-
nıśk

- Výsev teplomilných rajčıń, paprıḱ a 
zelera

- Do neolúpaného polienka s dlz� ̌kou 
asi pol metra (vhodné sú orech, breza, 
vŕba, baza, buk, osika, dub) navŕtame 
otvory alebo narežeme štrbiny, vtla-
čı́me sadivo a opatrne uzavrieme 
voskom či blatom. Klátik umiestnime 
na tienisté a nevysychajúce miesto. 
Môžete použiť aj štiepku vo vreci 
premiešanú so zrnitou sadbou. 

Ľubomír	Krupa

V marci jar ešte celkom nevyhrala nad 
zimou, ale už dáva o sebe zreteľne 
vedieť. V teplejšıćh oblastiach vyku-
kujú prvé jarné cibuľoviny, snežienky, 
sasanky či krokusy. Je čas pokoja a 
rozjıḿania. Na jar sa odporúča jesť 
pravidelne a vo väčšom množstve 
čerstvú kvalitnú domácu či prıŕodnú 
alebo bio listovú zeleninu. Ideálne 
zapracovanú do šalátov a kokteilov v 
kombináciı ́ s ovocıḿ. Ak ste to ešte 
neskúšali, rozhodne vám to odporú-
čam. Po pár dňoch pitia ranných 
kokteilov budete vitálnejšı ́ a čulejšı,́ 
keďže vašimi žilami budú prúdiť 
čerstvé vitamıńy. 

Plán práce: 

- Výsadba okrasných a ovocných 

Záhradkárske okienko

Spoločenská rubrika
Narodenie	dieťatka	je vždy významná udalosť v rodine, ale aj v našej spoloč-

nosti. Vo februári sa v našom meste narodili René S�amko, Nina C� ižmárová a 

Mathias Ferenc. Taktiež prežiť svoje jubileum v kruhu rodiny si zasluhuje 

poctu. V marci oslávia 85	rokov Mária Lazorová. 80	rokov	Emıĺia Jurášová, 

Juraj Paľa a Anna Tkáčová,  75	rokov Ján S�vač, 70	rokov Tomáš Jurč, Ing. Ján 

Kaňuch, Jozef Krokker, Božena S� tudyová. 65	rokov	Mária S�oltysová, Andrej 

S�váč, Marta Vasiľová, Anna Verčimáková. 60	rokov Jozef Jurč, Mgr. Daniela Macá-

ková, Dagmar Sopková a Jozef Terkanič. 55	rokov Viera Havrilová, Mgr. Ľubo-

slava Mikulová a Pavel Vachaľ. 50	rokov Marta Genzerová, Bartolomej Katri-

ňak, Jozefıń a Kovalčıḱová, Iveta Romanová a Ing. Pavol Tchurıḱ. Na	spoločú	

cestu	životom	sa	pobrali:	Martin S�oltys a Gabriela Haleková, Rastislav Petrov-

ský a Mgr. Ivana Brejová, Adam Vaľany a Daniela Horvátová. Srdečne blahoželá-

me. 
(red.)	



ŠPORT

Giraltovce	 sa	 spoliehajú	 na	 to,	 že	
zopakujú	 husársky	 kúsok	 z	 minu-
lého	ročníka 

V nezávideniahodnej situácii sa po 
jesennej časti najvyššej regionálnej 
súťaže ocitli futbalisti Giraltoviec. 
Avšak ani predposledná priečka 
neznamená nič definitı́vne, žiadne 
konečné červené svetlo z hľadiska 
ďalšieho účinkovania v týchto zápole-
niach. Naopak, v klube sa všetci zodpo-
vedne a odvážne hotujú na jarnú odve-
tu, ako to naznačil aj manažér MFK 
Slovan Jozef Mati.

Začnime tým, ako ste vyriešili obsade-
nie trénerského postu?

„V	polovici	januára	mužstvo	odštar-
tovalo	 zimnú	 prípravu	 už	 pod	
taktovkou	nového	lodivoda	Tomáša	
Susla,	ktorý	sedel	v	jesennej	časti	na	
lavičke	Krompách.“

Badať v tomto obdobı ́skleslejšiu nála-

du, alebo naopak, ste plnı ́odhodlania?

„Platí	to	druhé.	Chceme	dokázať	to	
isté,	 čo	 v	 minulom	 ročníku,	 keď	
nám	 tiež	 vari	 nikto	 neveril,	 že	 sa		
zachránime,	ale	predsa	sme	to	doká-
zali.“

Zodpovedá tomu aj vystuženie kádra?

„Z	 druholigových	 Košíc	 prišiel	 na	
hosťovanie	 Radovanovič.	 Stiahli	
sme	aj	ďalšieho	Srba	Dejana	Marko-
viča,	 ktorý	 je	 v	 štádiu	 riešenia	 a	
rovnako	 tréner	 pritiahol	 dvoch	
mladých	hráčov,	ale	kým	ešte	nie	sú	
definitívne	u	nás,	tak	nebudeme	ich	
mená	konkretizovať.“

Niečo vám, čo sa týka prı́padných 
posıĺ, nevyšlo?

„Hodlali	sme	skvalitniť	brankársky	
post.	 V	 novembri	 sa	 prisľúbil	
skúsený	Talian,	no	keď	mal	nastú-
piť	do	prípravy,	tak	cúvol,	čím	sme	
boli	 značne	 sklamaní.	 Takže	 tento	

MANAŽMENT SI DAL NÔŽ NA KRK
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„Určite. 	 Lenže	 predvlani	 sme	
končili	 rovnako	 predposlední	 s	
jedenástimi	 	bodmi,	no	na	jar	sme	
doma	vyhrali	šesť	duelov	a	neinka-
sovali	 sme	 ani	 gól	 a	 preto	 sme	 sa	
vyhupli	 na	 deviatu	 priečku.	 Ak	 sa	
nám	 podarí	 to	 isté	 aj	 tentoraz,	
musíme	 v	 lete	 vybudovať	 kvalita-
tívne	 vyrovnaný	 káder.	 Máme	 aj	
šikovných	dorastencov	a	verím,	 že	
do	tretice	by	sa	už	podobné	patálie	
nezopakovali.“

Teraz však máte bodové konto ešte o 
čosi chudobnejšie.:.

„To	je	pravda,	ale	vieme,	že	niektoré	
tímy	 z	 dolnej	 časti	 tabuľky	 majú	
veľké	 problémy,	 takže	 sa	 trošku	
spoliehame	aj	na	to.	Podstatné	však	
bude	ísť	od	zápasu	k	zápasu	naplno	
a	zbierať	body.“

Ako to vyzerá s prıṕadnými odchod-
mi?

„Jedine	 Šoltys	 zamieri	 zrejme	 do	
Marhane . 	 D lhodobejš ie 	 bo l i	
zranení	bratia	Tomkovci,	no	tí	sa	už	
zapojili	do	prípravy	a	od	nich	si	veľa	
sľubujeme.	 Snažíme	 sa	 o	 to,	 aby	 v	
základnom	 kádri	 bolo	 štrnásť	
našich	hráčov	a	k	tomu	pravidelne	
pribudli	štyria	Košičania.“

Prevzaté	z		webstránky	Futbalnet

post	 chceme	 ešte	 doriešiť,	 ale	 ak	
nezoženieme	 nikoho,	 zostaneme	
pri	gólmanoch	z	Košíc.“

Pristavme sa práve pri spolupráci s 
košickým klubom. Veľa ste si od toho 
sľubovali, ale jesenná časť bola do istej 
miery aj rozčarovanıḿ...

„Po	 intervenciách	 aj	 na	 úrovni	
primátora	 sme	 dostali	 prísľub	 od	
manažmentu	 FC,	 že	 budú	 chodiť	
kvalitnejší	hráči.	Aj	z	toho	dôvodu,	
že	nám	klub	chce	pomôcť,	aby	sme	
sa	zachránili.	Vlani	chodili	 takí,	čo	
menej	 trénovali	 a	 boli	 vyradení	 z	
kádra	 a	 preto	 spolupráca	 nebola	
podľa	 našich	 predstáv.	 Na	 jar	
hodláme	 docieliť	 to,	 aby	 chodili	
pravidelne	štyria	borci	z	košického	
tímu	na	výpomoc.“

Vidıt́ e reálne vaše šance na záchranu?

„Bude	 to	náročné,	vypadnúť	môžu	
až	 tri	 tímy,	 ale	 v	 hre	 je	 39	 bodov.	
Vyžrebovanie	máme	 celkom	 solíd-
ne,	 preto	 veríme,	 že	 sa	 v	 súťaži	
udržíme.“

A čo potom, ak to nevyjde?

„V	takom	prípade	sme	rozhodnutí	–	
prezident	klubu	i	ja	-	rezignovať	na	
svoje	funkcie.“

Takže to vnıḿate ako nôž na krku?

neznamená ešte žiadnu definitıv́u a 
športovú tragédiu. Na konci totiž bič 
plieska. Odjakživa a stále táto zásada 
platı.́ Niekedy až veľmi kruto, inokedy 
s radostným podtónom. Uvedomujú si 
to aj v treťoligových Giraltovciach, 

T.	Suslo	vie,	aké	krušné	chvíle	prídu	
na	jar	

Byť po „polčase“ na špici nemusı ́ nič 
znamenať pri konečnom účtovanı́. 
Rovnako tak po polovici súťaže byť 
niekde na chvoste pelotónu rovnako 

Kalkulačku možno nebude treba celkom „počúvať“
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návrh	prišiel	akurát	z	Giraltoviec.	S	
funkcionármi	 sme	 si	 prebrali	
zásadné	 veci,	 predostreli	 víziu,	 čo	
mieni	 dokázať	 klub.	 Pred	 nami	 je	
náročný	cieľ,	ale	ideme	do	toho	napl-
no.	Uvidíme,	 čo	z	 toho	bude	nako-
niec	–	v	júni.“

Ocitli ste sa niekedy v podobnej situá-
cii ako lodivod, keď ste sa ujali 
taktovky v potápajúcom sa tıḿe?

„Pokiaľ	asi	spomínam,	tak	toto	je	po	
prvý	raz.“

Manažér Jozef Mati povedal, že pokiaľ 
sa mužstvo nezachráni, tak on aj prezi-
dent odstúpia z funkcie. U vás je to iné, 
žiadny zázrak iste nikto nečaká, takže 
môžete viac zıśkať ako stratiť.

„Informáciu,	ktorú	ste	predostreli,	
poznám	i	ja.	Teda	názor	funkcioná-
rov,	že	buď		záchrana	alebo	koniec.	
Urob íme 	 vše tko 	 pre 	 to , 	 aby	
záchrana	vyšla.“

Spomıńa sa minulý ročnıḱ a vtedajšia 
spanilá jarná jazda MFK Slovan 
prináša štipku optimizmu...

„Viacerí	 boli	 na	 vypadnutie,	 ale	
trebárs	 Bardejovská	 Nová	 Ves	 i	
Giraltovce	dokázali	na	jar	neuveri-
teľné	veci	a	víťazstvá	sprevádzali	 i	
Plavnicu.	Podobná	situácia	sa	črtá	i	
tentoraz,	 opakuje	 sa	 postavenie	
spomínaných	tímov	vrátane	Krom-
pách.“

Určite aj vı́zia lepšej spolupráce s 
druholigovými Košicami zavážila pri 
vašom rozhodovanı.́

„Pravdaže.	Verím,	že	chlapci,	ktorí	z	
Košíc	 prídu,	 budú	 užitočnejší.	

ktoré nie sú po jeseni na tom dobre. 
Nástup nového trénera Tomáša Susla 
nemožno brať ako prıćhod dajakého 
futbalového  spasi teľa ,  a le  ako 
normálny ťah. O svojich pocitoch a 
zámeroch prezradil viac  v nasledujú-
com rozhovore.

Po odchode z Krompách ste nenazna-
čovali, že sa chcete čıḿ skôr dostať k 
ďalšiemu kormidlu...

„Predošlé	 pôsobisko	 som	 opustil	
preto,	 lebo	 som	 bol	 značne	 vyčer-
paný	z	časového	stresu,	dochádza-
nia	a	skĺbenia	mojej	pracovnej	roly	
s	 futbalom.	 Keď	 som	 v	 Krompa-
choch	skončil,	uvažoval	som	tak,	že	
to	 nechám	 otvorené	 a	 pokiaľ	 sa	
niečo	 naskytne	 blízko,	 čo	 ma	
nebude	tak		ubíjať	pri	dochádzaní	,	
tak	sa	tomu	nebudem	brániť.“

Keď vás oslovili Giraltovčania, ako ste 
na to reagovali?

„V	 prvom	 rade	 objavili	 sa	 viaceré	
ponuky,	ale	ostatné	boli	skôr	zame-
rané	výhľadovo	do	budúcnosti.	Bolo	
to	 len	 oťukávanie	 a	 konkrétny	
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zahrajú	tretiu	ligu.“

Mali ste už kalkulačku v ruke, aby ste 
vyrátali, koľko bodov bude treba na 
záchranu?

„Ja	 nie,	 ale	 pán	 Mati	 povedal,	 že	
potrebujeme	 získať	 27	 bodov,	 to	
znamená	 vyhrať	 deväť	 duelov	 z	
trinástich	 kôl.	 To	 znamená	 pred-
viesť	 naozaj	 nadštandardné	 výko-
ny,	 ak	 berieme	 do	 úvahy	 tímy,	 s	
ktorými	budeme	súperiť.	Osobne	sa	
domnievam,	že	toľko	bodov	nebude	
treba,	lebo	u	niektorých	rivalov	sú	
problémy,	 buď	 dlhšie	 trvajúce	
alebo	aktuálne.	V	každom	prípade	
treba	hrať	o	čo	najlepšie	umiestne-
nie	a	uvidíme,	ako	sa	to	celé	vykryš-
talizuje	nielen	v	našej	súťaži,	ale	aj	v	
druhej	lige.“

Prevzaté	z	webstránky	Futbalnet

Netvrdím,	že	v	jeseni	to	tak	nebolo,	
ale	niektorí	už	v	FC	nie	sú,	čo	chodili	
predtým	na	výpomoc.	Momentálne	
kvalita	Košičanov	išla	značne	hore	a	
to	 sa	 iste	 premietne	 aj	 do	 výkon-
nosti	 tých,	 čo	 nám	 budú	 chodiť	
pomáhať.“

C�o hodláte v tomto štádiu dostať do 
hláv zverencov?

„Mužstvo	je	mladé	a	niektorí	chlap-
ci-dorastenci	 	 majú	 jedinečnú	
šancu	 účinkovať	 v	 tejto	 súťaži.	
Takto	môžu	ukázať	svoju	kvalitu	aj	
perspektívu	do	budúcna	a	naznačiť	
tak,	 či	 neskôr	 môžu	 byť	 ťahúňmi	
klubu.	Preto	treba	dostať	hore	seba-
vedomie	 a	 dbáme	 tiež	 na	 to,	 aby	
tréningová	 dochádzka	 bola	 na	
patričnej	 úrovni.	 Pokiaľ	 si	 naklo-
níme	na	svoju	stranu	aj	šťastie,	tak	
tiež	 v	 budúcom	 ročníku	 si	 chlapci	
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