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                                                POZDR AV JA R I 
Buď	požehnaná	krásna	jarBuď	požehnaná	krásna	jar
buď	pozdravená,	Ty	nevesta	lásky	buď	pozdravená,	Ty	nevesta	lásky	
si	ešte	mladá,	veď	je	májsi	ešte	mladá,	veď	je	máj
a	vánok	Ti	češe	na	lúkach	a	vánok	Ti	češe	na	lúkach	
Tvoje	prvé	zelené	vlásky.Tvoje	prvé	zelené	vlásky.

Tie	vlásky	sú	kvety	BožieTie	vlásky	sú	kvety	Božie
snežienky,	fialky,	trávy	zelenésnežienky,	fialky,	trávy	zelené
čo	ešte	Ti	bude	krásna	jar?	čo	ešte	Ti	bude	krásna	jar?	
Do	leta	súdené?Do	leta	súdené?

Boh	daroval	mi	krásu,	život	všemožnýBoh	daroval	mi	krásu,	život	všemožný
bzukot	včiel,	čo	nosia	zlatý	medbzukot	včiel,	čo	nosia	zlatý	med
štebot	vtáčikov,	čo	zdobia	nebo	modréštebot	vtáčikov,	čo	zdobia	nebo	modré
a	v	riekach	a	v	riekach	
zas	trblietajú	sa	rybky	zlaté.zas	trblietajú	sa	rybky	zlaté.
No	čo	ešte	môžem	chcieťNo	čo	ešte	môžem	chcieť
veď	sú	to	dary,	od	Boha	veľkolepé.veď	sú	to	dary,	od	Boha	veľkolepé.

Keď	jarná	rosa	trblieta	sa	zránaKeď	jarná	rosa	trblieta	sa	zrána
jak	diamanty	v	trávejak	diamanty	v	tráve
pod	lesom	na	stráňach	pod	lesom	na	stráňach	
ďakujem	Ti	Pane,	za	tú	svetskú	krásuďakujem	Ti	Pane,	za	tú	svetskú	krásu
čo	daruješ	nám	ľuďom	čo	daruješ	nám	ľuďom	
každý	rok	a	s	láskou.každý	rok	a	s	láskou.

Chráňme	si	Zem	svoju,	prírodu	nádhernú	Chráňme	si	Zem	svoju,	prírodu	nádhernú	
lebo	Boh	nám	ju	stvoril	iba	razlebo	Boh	nám	ju	stvoril	iba	raz
veď	k	životu	potrebujeme	ju	každý	z	nás.	veď	k	životu	potrebujeme	ju	každý	z	nás.	
No	príroda	zas	naopakNo	príroda	zas	naopak
k	životu	jej,	ona	nepotrebuje	nás.k	životu	jej,	ona	nepotrebuje	nás.

Buď	požehnaná	krásna	jar
buď	pozdravená,	Ty	nevesta	lásky	
si	ešte	mladá,	veď	je	máj
a	vánok	Ti	češe	na	lúkach	
Tvoje	prvé	zelené	vlásky.

Tie	vlásky	sú	kvety	Božie
snežienky,	fialky,	trávy	zelené
čo	ešte	Ti	bude	krásna	jar?	
Do	leta	súdené?

Boh	daroval	mi	krásu,	život	všemožný
bzukot	včiel,	čo	nosia	zlatý	med
štebot	vtáčikov,	čo	zdobia	nebo	modré
a	v	riekach	
zas	trblietajú	sa	rybky	zlaté.
No	čo	ešte	môžem	chcieť
veď	sú	to	dary,	od	Boha	veľkolepé.

Keď	jarná	rosa	trblieta	sa	zrána
jak	diamanty	v	tráve
pod	lesom	na	stráňach	
ďakujem	Ti	Pane,	za	tú	svetskú	krásu
čo	daruješ	nám	ľuďom	
každý	rok	a	s	láskou.

Chráňme	si	Zem	svoju,	prírodu	nádhernú	
lebo	Boh	nám	ju	stvoril	iba	raz
veď	k	životu	potrebujeme	ju	každý	z	nás.	
No	príroda	zas	naopak
k	životu	jej,	ona	nepotrebuje	nás.

Autor:	Marta	Husivargová	Mašlejová
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Začal sa máj. Niektorı ́hovoria, že asi Začal sa máj. Niektorı ́hovoria, že asi 
najkrajšı́  mesiac v roku. Krásne najkrajšı́  mesiac v roku. Krásne 
rozkvitnutý, s prıj́emnými teplotami, rozkvitnutý, s prıj́emnými teplotami, 
s orgovánovou vôňou, otvárajúci s orgovánovou vôňou, otvárajúci 
okná, volajúci: Poďte von. Mám rada okná, volajúci: Poďte von. Mám rada 
toto začıńajúce obdobie, keď niektoré toto začıńajúce obdobie, keď niektoré 
mesiace v roku trávime viac vonku mesiace v roku trávime viac vonku 
ako v našich prıb́ytkoch. Mám rada ako v našich prıb́ytkoch. Mám rada 
momenty, keď som v dome, v ktorom momenty, keď som v dome, v ktorom 
je totálne ticho, pretože ostatnı ́členo-je totálne ticho, pretože ostatnı ́členo-
via rodiny sú vonku. Počujem len ich via rodiny sú vonku. Počujem len ich 
hlasy a brechot nášho psa. Podve-hlasy a brechot nášho psa. Podve-
černý futbal na záhrade bude každo-černý futbal na záhrade bude každo-
denným rituálom. A tak viem, že je denným rituálom. A tak viem, že je 
všetko ok. Tak ako má byť. Ako každý všetko ok. Tak ako má byť. Ako každý 
rok, minimálne do septembra. rok, minimálne do septembra. 

A potom si spomeniem, že sú tu isté A potom si spomeniem, že sú tu isté 
obmedzenia. Ale akosi sme sa už s obmedzenia. Ale akosi sme sa už s 
nimi zžili. Prijali ich. Naša zodpoved-nimi zžili. Prijali ich. Naša zodpoved-
nosť nám prináša aj isté úľavy, no nosť nám prináša aj isté úľavy, no 
najmä fakt, že máme pandémiu pod najmä fakt, že máme pandémiu pod 
kontrolou. Prvýkrát sme si ako kontrolou. Prvýkrát sme si ako 
redakčná rada vyskúšali online redakčná rada vyskúšali online 
zasadnutie. A dali sme tak pre vás zasadnutie. A dali sme tak pre vás 
dokopy toto čı́slo, spracovali témy dokopy toto čı́slo, spracovali témy 
zamerané na spolužitie s týmto ocho-zamerané na spolužitie s týmto ocho-
renıḿ. Napriek zavretým školám sú renıḿ. Napriek zavretým školám sú 

Začal sa máj. Niektorı ́hovoria, že asi 
najkrajšı́  mesiac v roku. Krásne 
rozkvitnutý, s prıj́emnými teplotami, 
s orgovánovou vôňou, otvárajúci 
okná, volajúci: Poďte von. Mám rada 
toto začıńajúce obdobie, keď niektoré 
mesiace v roku trávime viac vonku 
ako v našich prıb́ytkoch. Mám rada 
momenty, keď som v dome, v ktorom 
je totálne ticho, pretože ostatnı ́členo-
via rodiny sú vonku. Počujem len ich 
hlasy a brechot nášho psa. Podve-
černý futbal na záhrade bude každo-
denným rituálom. A tak viem, že je 
všetko ok. Tak ako má byť. Ako každý 
rok, minimálne do septembra. 

A potom si spomeniem, že sú tu isté 
obmedzenia. Ale akosi sme sa už s 
nimi zžili. Prijali ich. Naša zodpoved-
nosť nám prináša aj isté úľavy, no 
najmä fakt, že máme pandémiu pod 
kontrolou. Prvýkrát sme si ako 
redakčná rada vyskúšali online 
zasadnutie. A dali sme tak pre vás 
dokopy toto čı́slo, spracovali témy 
zamerané na spolužitie s týmto ocho-
renıḿ. Napriek zavretým školám sú 

žiaci a učitelia naďalej v kontakte, o žiaci a učitelia naďalej v kontakte, o 
ich činnosti si môžete prečı́tať na ich činnosti si môžete prečı́tať na 
našich stránkach. Téma o pestovanı ́našich stránkach. Téma o pestovanı ́
rastlıń má vždy zelenú, teraz ešte viac. rastlıń má vždy zelenú, teraz ešte viac. 
Záhradkárske okienko, samozrejme, Záhradkárske okienko, samozrejme, 
nechýba. Spracovali sme pre vás aj nechýba. Spracovali sme pre vás aj 
informácie, ako pracujú lekári našej informácie, ako pracujú lekári našej 
polikliniky, v akom režime funguje polikliniky, v akom režime funguje 
detské oddelenie. A k tomu aj zopár detské oddelenie. A k tomu aj zopár 
zaujı́mavých rozhovorov, ktoré sú zaujı́mavých rozhovorov, ktoré sú 
prácou mojich kolegov. Verıḿ, že sa prácou mojich kolegov. Verıḿ, že sa 
máte na čo tešiť. máte na čo tešiť. 

Túto chvıľ́u ticha som využila na napı-́Túto chvıľ́u ticha som využila na napı-́
sanie úvodnıḱa. Sıće spolu s našou sanie úvodnıḱa. Sıće spolu s našou 
malou slečnou, ale zvládli sme to. malou slečnou, ale zvládli sme to. 
Futbalisti sa už dovalili, tak sa Futbalisti sa už dovalili, tak sa 
vraciam do ďalšej pracovnej činnosti vraciam do ďalšej pracovnej činnosti 
a idem si vychutnať úlohy mamy. a idem si vychutnať úlohy mamy. 

P.S.: Nezabudnime na druhú májovú P.S.: Nezabudnime na druhú májovú 
nedeľu, je venovaná  darkyniam nedeľu, je venovaná  darkyniam 
nášho života... Milé naše mamky, nášho života... Milé naše mamky, 
prajeme vám všetko dobré, najmä prajeme vám všetko dobré, najmä 
pevné zdravie, aby sme vás čoskoro pevné zdravie, aby sme vás čoskoro 
mohli osobne vyobjıḿať... mohli osobne vyobjıḿať... 

Slnečné	a	voňavé	májové	dni	vám	Slnečné	a	voňavé	májové	dni	vám	
praje				praje				

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

žiaci a učitelia naďalej v kontakte, o 
ich činnosti si môžete prečı́tať na 
našich stránkach. Téma o pestovanı ́
rastlıń má vždy zelenú, teraz ešte viac. 
Záhradkárske okienko, samozrejme, 
nechýba. Spracovali sme pre vás aj 
informácie, ako pracujú lekári našej 
polikliniky, v akom režime funguje 
detské oddelenie. A k tomu aj zopár 
zaujı́mavých rozhovorov, ktoré sú 
prácou mojich kolegov. Verıḿ, že sa 
máte na čo tešiť. 

Túto chvıľ́u ticha som využila na napı-́
sanie úvodnıḱa. Sıće spolu s našou 
malou slečnou, ale zvládli sme to. 
Futbalisti sa už dovalili, tak sa 
vraciam do ďalšej pracovnej činnosti 
a idem si vychutnať úlohy mamy. 

P.S.: Nezabudnime na druhú májovú 
nedeľu, je venovaná  darkyniam 
nášho života... Milé naše mamky, 
prajeme vám všetko dobré, najmä 
pevné zdravie, aby sme vás čoskoro 
mohli osobne vyobjıḿať... 

Slnečné	a	voňavé	májové	dni	vám	
praje				

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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Práce na starej budove mestského 
úradu, ktoré realizuje firma GMT 
projekt, s. r. o., Prešov, sú v plnom 
prúde. Reálne by sa táto rekonštruk-
cia mala ukončiť do konca novembra. 
Avšak každá stavba má svoje špeci-
fiká a taktiež stavebné práce ovplyv-
ňuje vývoj novodobej pandémie. 
Spýtali sme sa	 Ing.	 Emila	 Matiho, 
vedúceho oddelenia výstavby, ako 
tento projekt pokračuje.

„Na budove mestského úradu sa vybú-
rali staré nepotrebné konštrukčné 
prvky (okná, dvere, podlahy, omiet-
ky...). Pripravujú sa podkladové 

konštrukcie pre realizáciu hydroizo-
lácie suterénu proti tlakovej vode a 
zemnej vlhkosti. Realizujú sa nové 
stropy kombináciou drevených a 
oceľových trámov. Opravujú sa poško-
dené tehlové steny v suteréne. Budujú 
sa podlahové betónové vrstvy pre 
založenie podlahových konštrukciı ́v 
nadzemnej časti budovy,“ informoval 
nás pán Mati. 

V zmysle podpory marginalizovaných 
skupı́n firma GMT projekt, s. r. o., 
zamestnáva piatich občanov z tejto 
skupiny,  ktorı́  spl� ňa l i  ná le ž i t é 
podmienky. 
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množstvo zmien a kompromisov a 
výrazne sa dotkla aj fungovania škôl. 

Koronavı́rus zmenil naše školstvo. 
Mimoriadna situácia si vyžiadala 

Učebňa	terajšej	biológie	pred	rekonštrukciouUčebňa	terajšej	biológie	pred	rekonštrukciouUčebňa	terajšej	biológie	pred	rekonštrukciou

Učebňa	po	rekonštrukciiUčebňa	po	rekonštrukciiUčebňa	po	rekonštrukcii
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hodnote	200	000	eur,	práve	prebieha	
verejné	 obstarávanie	 na	 dodávateľa	
stavebných	 prác	 a	 následne	 bude	
podpísaná	 zmluva	 s	 úspešným	 uchá-
dzačom.“	

Atmosféru a celkovú kultúru v škole 
netvoria len žiaci a učitelia. Určitý 
podiel má na tom vybavenie a zaria-
denie tried, v ktorých sa deti učia, ale 
aj spoločných priestorov škôl. 

„Cez	letné	prázdniny	plánujeme	rekon-
š trukc iu 	 pod lahy 	 v 	 te locv ičn i .	
Prebehne	modernizácia	učební	fyziky,	
chémie,	 technickej	 výchovy,	 ale	 aj	
rekonštrukcia	ďalších	tried,	to	všetko	s	
ukončením	 prác	 do	 konca	 školského	
roka.	V	pavilóne	C	je	vo	všetkých	trie-
dach	 optický	 internet	 a	 v	 pavilóne	 B	
wifi.“

D� akujem Vám za Váš čas a pevne 
verıḿ, že všetky plánované aktivity 
nenarušı ́vývoj pandémie.

Text:		Mária	Osifová	
foto:	L.	Lukáč,	O.	Sopko

Počas prerušeného vyučovania v 
školách sa žiaci učia na diaľku z 
pohodlia svojho domova. Chýbajú im 
však spolužiaci, učitelia a nenahradi-
teľná školská atmosféra. Základná 
škola na Budovateľskej ulici však 
nezıv́a prázdnotou. Z� iakov vystriedali 
robotnıći, ktorı ́začali rekonštrukčné 
práce podieľajúce sa na zmodernizo-
vanı́ objektov. Podrobnosti nám 
priblı́žil Mgr.	 Róbert	 Mihalenko, 
poverený vedenıḿ školy. 

„Momentálne	prerábame	v	pavilóne	A	
dievčenské	toalety,	ktoré	budú	spĺňať	
prísnejšie	 kritériá.	 V	 druhej	 etape	
plánujeme	 rekonštrukciu	 školskej	
kuchyne,	podláh	a	elektrických	rozvo-
dov,	 nové	 stierky	 a	 výmenu	 starých	
spotrebičov	za	nové	v	predpokladanej	
hodnote	50	000	eur.	Túto	rekonštruk-
ciu	 plánujeme	 uskutočniť	 počas	
letných	prázdnin.	Ďalej	máme	v	pláne	
zateplenie	 pavilónu	 A	 a	 výmenu	
strechy.	Bola	schválená	žiadosť	o	dotá-
ciu	 z	 environmentálneho	 fondu	 v	

fungovanie spoločnosti na celosveto-
vej úrovni. Opatrenia proti šíreniu 
tohto vírusu, ktoré boli prijaté vládou 
SR, výrazne ovplyvnili chod mnohých 
podnikov, prevádzok a inštitúcií, 
školy nevynímajúc. 

Takpovediac zo dňa na deň sa zmenila 
organizácia vyučovania aj v Spojenej 
škole v Giraltovciach. Keď sa 13. 
marca 2020 prerušilo vyučovanie, 

Situácia v dnešnom svete ovplyvnila 
hádam každého z nás. Nezamýšľali 
sme sa nad tým, či môže niečo ovplyv-
niť chod našich životov natoľko, že 
nemôžeme ísť kam, chceme a robiť to, 
na čo sme boli zvyknutí. A predsa je aj 
v dnešnom modernom svete niečo, čo 
nás všetkých dokáže spomaliť alebo 
dokonca zastaviť. Koronavírus zasia-
hol do našich životov a ovplyvnil 

Učí m e n a di aľ k uUčí m e n a di aľ k uUčí m e n a di aľ k u
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päť rokov. EduPage ponúka integro-
vané riešenie pre elektronické fungo-
vanie škôl. Obsahuje nielen elektro-
nické triedne knihy, elektronické 
žiacke knižky, ale aj  možnosť zadávať 
úlohy a viesť výučbu elektronicky. A 
práve túto možnosť využívajú aj naši 
pedagogickí zamestnanci naplno. 
Prostredníctvom spomínanej plat-
formy sprístupňujú žiakom učivo, 
zadávajú a kontrolujú úlohy, dokážu 
flexibilne zhodnotiť prácu žiakov a 
poskytnúť im spätnú väzbu. Závisí 
individuálne od každého učiteľa, ako 
si nastaví spôsob fungovania a komu-

nikto z nás netušil, na akú dlhú dobu 
to bude. Verili sme, že sa čoskoro opäť 
vrátime na pracoviská a výučba bude 
pokračovať. No ani s odstupom času 
nie je jasné, kedy sa žiaci opäť vrátia 
do školských lavíc. Daná situácia si 
vyžadovala takmer okamžité prispô-
sobenie sa aktuálnym podmienkam 
tak, aby vzdelávací proces mohol 
pokračovať.

Od septembra školského roka 
2019/2020 organizačná zložka ZŠ 
funguje elektronicky prostredníc-
tvom portálu EduPage. Organizačná 
zložka gymnázium takto funguje už 

Online	vyučovanie	matematiky	šiestakovOnline	vyučovanie	matematiky	šiestakovOnline	vyučovanie	matematiky	šiestakov
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nikácie so svojimi žiakmi, náročnosť, 
ako aj kvantitu obsahu vzdelávania. 
Výhodou tejto vzájomnej elektronic-
kej interakcie je aj možnosť rodičov 
vyjadriť sa, ak im v obsahu alebo 
spôsobe výučby nie je niečo jasné. 
Prácu žiakov učitelia priebežne 
hodnotia, avšak nie klasifikačnými 
stupňami. Priebežné slovné hodnote-
nie bude, samozrejme, zohľadnené v 
celkovom koncoročnom hodnotení. 

Hádam nikto z nás sa neodváži pove-
dať, dokedy bude táto situácia trvať, 
no všetci veríme, že ju spoločnými 
silami zvládneme. Týmto by som 
chcela poprosiť rodičov o spoluprácu, 
trpezlivosť a porozumenie. Uvedo-
mujeme si, že aj im sa otočil zabeh-

nutý život takpovediac naruby. 
Nemajú to jednoduché. No aj pre 
učiteľov je táto situácia nová. 
Dištančné vzdelávanie je pre nich 
náročné tak na prípravu, realizáciu, 
ako na aj spätné ohodnotenie. Aj v 
tejto situácii si neprestávajme vážiť 
jeden druhého, pretože to robíme -  v 
konečnom dôsledku - pre dobro 
našich detí a zdravie nás všetkých. 

Na záver sa chcem poďakovať rodi-
čom aj učiteľom za vzájomnú 
spoluprácu a zaželať vám veľa trpezli-
vosti, ohľaduplnosti, optimizmu a 
predovšetkým pevné zdravie, pretože 
zdravie je predpokladom všetkého.

Text:	Silvia	Goliašová,	
foto:	Zarah	Chanas

Ako	našu	 súčasnú	 realitu	 vnímajú	
žiaci,	 hovorí	Viktória	Rozputinská,	
žiačka	súkromnej	základnej	školy.

„Prázdniny! Yes! Konečne!“ Prvé 
slová, ktoré zazneli po vyhlásení 
karantény. Lenže rýchlo som pocho-
pila, že to nie sú prázdniny, aké som 
očakávala, ale že budú spojené aj s 
učením.

Tento čas je naozaj ťažký. Každý sa 
sťažuje a nič si neváži. Som si istá, že 
vírus tu nie je nadarmo. Všetko sa točí 
okolo neho, koronavírus, ako mu 
všetci hovoria, mení naše životy. Má to 
len svoje negatíva, alebo aj pozitíva? 

Karanténa. Význam tohto donedávna 
zriedkavého slova už poznajú aj tí 
najmenší. Všetci ju totiž na vlastnej 
koži už takmer dva mesiace zažívame. 
Je to skúška nielen našej trpezlivosti a 
zodpovednosti, ale aj kreativity a 
možno občas aj trochu nadľudskej 
schopnosti vidieť i v tom zlom čosi 
pozitívne. Všetci sme boli zo dňa na 
deň vytrhnutí zo sveta plánov a 
pohľadov do budúcnosti, aby sme sa 
takmer z minúty na minútu ocitli v 
realite tu a teraz, ktorá všetkým týmto 
plánom dala jasnú červenú. Každý sa s 
touto situáciou vyrovnáva po svojom.

Ako koronavírus ovplyvňuje naše životy... Ako koronavírus ovplyvňuje naše životy... Ako koronavírus ovplyvňuje naše životy... 
SPOLU TO ZVLÁDNEME!SPOLU TO ZVLÁDNEME!SPOLU TO ZVLÁDNEME!
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všetko to musí stmeliť moja mama, 
mimochodom tiež učiteľka, takže 
vidím pohľad aj z tej druhej strany. 
Chýbajú mi spolužiaci, chýba mi škola 
a prajem si, aby sa to už čím skôr skon-
čilo. 

Pohľad	učiteľa	a	zároveň	rodiča	
prváčky	prináša																																					

Mgr.	Andrea	Kytíková.

Pozitívne je napríklad to, že sme 
doma. Kedy inokedy by sme trávili 
toľko času s rodinou ako teraz? Tento 
čas si treba vážiť a treba myslieť aj na 
ostatných. Preto nepreseďte celé dni s 
mobilom v ruke prezerajúc si 
Instagram, ale radšej sa zahrajte so 
súrodencami či zapnite Messenger, 
zavolajte starým rodičom a opýtajte 
sa ich, ako sa majú. Vyjdite von do 
prírody a načerpajte z nej energiu! 
Lebo ona dáva silu a povzbudzuje 
naše pozitívne myslenie.

Toto obdobie by mohlo ukázať 
mnohým, aké je vzdelanie vzácne a že 
bez učiteľov to nie je ono. Hocikedy 
mám toľko otázok, až sa v nich 
utápam a neviem, čo mám robiť a až 
teraz vidím, akí sú učitelia dôležití. 
Niekedy je taká dusná atmosféra v 
rodine, že každý je nervózny, každý na 
každého kričí, nemá to organizáciu a 

Mnohí rodičia sa museli stať zo dňa 
na deň učiteľmi, bez ohľadu na to, či 
majú k tejto role blízko alebo nie. Situ-
ácia nám však veľmi nedáva na výber 
a jediná cesta je nazerať na toto obdo-
bie ako na jedinečnú príležitosť dať 
svojim deťom čosi navyše.

Nie je totiž až také podstatné, čo sa 
deje, ale ako sa na danú vec pozeráme. 
Pre niekoho je tá istá karanténa väze-
ním, pre iného zas jedinečným časom 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

10

jednu výhodu – ak sa veľmi nudia, 
môžu si zahrať na hudobnom nástroji 
a zmysluplne stráviť tento nečakane 
voľný čas. Preto som veril, že to ani 
žiaci, ani učitelia nevzdajú a zdarne to 
zvládneme.

Hneď v prvých dňoch prerušeného 
vyučovania sme sa začali kontaktovať 
so žiakmi a dávať im buď novú úlohu, 
alebo pomáhať im pri cvičenı ́už zada-
nej látky. Každý vyučujúci využil svoje 
možnosti  a  skúsenosti  a  preto 
spôsoby kontaktu so žiakmi boli 
rôzne – od telefonátov cez SMS, Face-
book (samozrejme Messenger), What-
sapp, Viber, mail a Skype, cez ktorý už 
aj prebiehajú online porady. 

Z� iaci nám postupne začali posielať 
zvukové nahrávky svojich výkonov, 
neskôr videá, ktoré vyučujúci komen-
tovali a tak spoločne pracovali na zlep-
šenı́ výkonov žiakov. Výtvarnı́ci a 
tanečnıći si vytvorili vlastné skupiny 
na Facebooku, cez ktoré posielali zada-

Počas	 jarných	prázdnin	som	začal	
tušiť,	čo	nás	to	asi	čaká...

9.	marca	2020	som	vydal	pokyny,	v	
ktorých	som	žiadal	žiakov	a	učite-
ľov,	 aby	 dodržiavali	 prísne	 hygie-
nické	opatrenia.	V	piatok	13.	marca	
som	 vyhlásil	 riaditeľské	 voľno,	
ktoré	 pokračovalo	 od	 16.	 marca	
opatrením	ministerky	školstva.

Bolo nám všetkým jasné, že sa začalo 
mimoriadne náročné obdobie. Mali 
sme rozbehnuté prı́pravy na rôzne 
súťaže a žiaci, ktorı ́sa na ne chystali, 
mali repertoár takmer dokončený. 
Naozaj sme to už potrebovali iba 
vyšperkovať. Zrazu sa všetko zasta-
vilo a žiaci - a veru aj kolegovia - mohli 
stratiť motiváciu. Nehovoriac o tom, 
že v 2. polroku dostali všetci ostatnı ́
žiaci nový program, ktorý bol zatiaľ 
vo februári „nahodený“ a bolo s nıḿ 
veľa práce. Uvedomovali sme si však, 
že žiaci základných umeleckých škôl 
(čiže aj našej giraltovskej zušky) majú 

kým pre svoje deti v týchto neľahkých 
časoch budeme, či len kuchárkami a 
gazdinkami, alebo aj ,,parťákmi“ na 
zábavu a priateľmi.

Deti totiž rýchlo zabudnú, čo v ktorý 
deň jedli, ale nikdy nezabudnú, ako sa 
počas tejto mimoriadnej situácie cíti-
li. 

Viktória	Rozputinská,	8.	A		&														
Mgr.	Andrea	Kytíková

Súkromná	ZŠ	Giraltovce

voľna a priestorom na dlho odkla-
dané aktivity. Tak či onak, základ efek-
tívneho fungovania je premyslený 
denný režim, ktorý zahŕňa čas na 
povinnosti i zábavu a robí tak toto 
naše fungovanie zmysluplným a efek-
tívnym. 

Karanténa nám ukázala, aká vzácna je 
možnosť sociálnych kontaktov, lebo 
mnohým deťom chýbajú najviac 
práve kamaráti. Aj tu je len na nás, 

Základná umelecká škola v Giraltovciach a prerušené vyučovanieZákladná umelecká škola v Giraltovciach a prerušené vyučovanieZákladná umelecká škola v Giraltovciach a prerušené vyučovanie

KORONAVÍRUS V GIRALTOVSKEJ ZUŠKORONAVÍRUS V GIRALTOVSKEJ ZUŠKORONAVÍRUS V GIRALTOVSKEJ ZUŠ
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né, toho zameškaného až tak veľa 
nebude. Do tohto vyučovania sa 
snažıḿe vnášať aj humor a zábavu. 
Kolegovia majú pokyn, aby dávali 
radšej menej úloh, ale kvalitných a 
aby sa zamerali naprıḱlad aj na hru 
ľudových piesnı́ a tanečnej hudby. 
Táto doba nám priniesla nové postupy 
a prıśtupy k vyučovaciemu procesu 
ZUS�  a verıḿ, že všetky terajšie skúse-
nosti potom zovšeobecnıḿe a využi-
jeme (alebo aj nie, ak budú záporné) v 
našej ďalšej pedagogickej praxi. 
Dúfam, že som povzbudil kolegov aj 
myšlienkou: „Verı́m vám a hlavne 
verı́m našim deťom. Všetci vieme, 
akých máme žiakov a dôverujme im, 
že nechcú na nás a na vedomosti u nás 
zıśkané zabudnúť.“ Toto nie je iba taká 
krásna fráza – toto je moje presvedče-
nie. 

A viete, čo nám chýba najviac? Osobný 
kontakt nielen s kolegami, ale hlavne  
s našimi deťmi – žiakmi...

Mgr.	Peter	Zajac,	DiS.	art.,												
riaditeľ	školy

nia a témy. Podobne so žiakmi pracujú 
aj vyučujúci hudobnej náuky. Na škol-
skú stránku na Facebooku vkladáme 
nahrávky tanečných a hudobných 
výkonov, ktoré by si mali žiaci pozrieť 
a nechať sa inšpirovať. Vyučujúci 
pracujú so žiakmi stále viac cez inter-
net a žiaci majú video hodiny podľa 
pôvodného rozvrhu. 

Podobne ako my pracuje väčšina ZUS�  
na Slovensku a aj v C�eskej republike, 
preto sme sa niekedy nechali inšpiro-
vať aj nimi. Musıḿ však skonštatovať, 
že sme patrili k tým školám, ktoré sa 
mimoriadne rýchlo zaktivizovali. 
Tento spôsob práce je mimoriadne 
náročný, veď si len musıḿe uvedomiť, 
že nie každý žiak má rýchly prenos dát 
– kvalita zvuku aj obrazu kolı́še a 
niekedy je utrpenie počuť, čo to 
vychádza z reproduktorov. Zároveň 
sme ale zistili, v akom stave majú žiaci 
nástroje doma. Všetko však zvládame 
a som presvedčený, že aj keď po 
návrate do školy začneme opäť 
naplno zaberať a dobiehať zameška-
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5 - 6 rokov

10 - 11 rokov

12 - 13 rokov

Odporúčané očkovanie  sa realizuje 
po dôkladnom zváženı́ prı́nosu v 
súčasnej epidemiologickej situácii a 
na základe pevných pravidiel. V tomto 
obdobı ́bude ambulancia kontaktovať 
rodičov a pozývať na preventıv́ne 
prehliadky uvedené skupiny detı.́

Rodičom budú položené otázky:

- Máte vaše dieťa, vy alebo iná vám 
blıźka osoba pozitıv́nu cestovateľskú 
anamnézu – pricestovali ste (vaše 
dieťa, vy alebo iná vám blıźka osoba) 

za ostatných 21 dnı ́ zo zahraničia❓ 

(Za rizikové krajiny sa považujú 
VS�ETKY krajiny.)

-Boli ste vaše dieťa, vy alebo iná vám 

Všeobecná ambulancia pre deti a 
dorast MUDr. Hrinka a MUDr. Lukáčo-
vej sprı́stupnila nedávno svoj FB 
profil, na ktorom máte možnosť 
zı́skať všetky potrebné informácie 
spojené s chodom ambulancie. Obaja 
lekári pracujú v riadnom pracovnom 
čase. Ich činnosť bežı́ kontinuálne. 
Informácie o preventıv́nych prehliad-
kach počas pandémie vám prinášame 
aj v našom mesačnıḱu.   

Preventıv́ne prehliadky sa vykoná-
vajú u dojčiat a batoliat, najmä tie, 
ktoré sú spojené s povinným očkova-
nıḿ, v 3., 5., 12. a 15. mesiaci života.

D� alej sa vykonávajú  preventı́vne 
prehliadky detı ́v predškolskom a škol-
skom veku,  najmä tie, ktoré sú 
spojené s povinným očkovanıḿ:

4 - 5 rokov (zavedené od januára 
2020)

PREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉPREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉPREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉPREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉPREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉPREVENTÍVNE PREHLIADKY PRE DETI OPÄŤ SPUSTENÉ
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Ak rodičia odpovedia na všetky vyššie 
uvedené otázky NEGATI�VNE, je dieťa 
pozvané na preventıv́nu prehliadku V 
PRESNE STANOVENOM C�ASE.

Ak nie je u dieťaťa zistená dočasná 
alebo trvalá kontraindikácia očkova-
nia, vykoná sa prı́slušné očkovanie 
(povinné aj odporúčané).

Sestričky z ambulancie budú rodičov 
detı,́ ktorých sa to týka, kontaktovať 
telefonicky. Ak máte záujem o očkova-
nie vašich detı,́ môžete sa v pracovnej 
dobe ozývať aj spontánne (ambulan-
cia nemá k dispozıć iı ́ telefónne čıśla 
všetkých pacientov, niektoré nie sú 
aktuálne). Je potrebné dodržiavať 
p r e s n e  d o h o d n u t ý  č a s  a  m a ť 
ochranné oblečenie: rúška a rukavice. 
Do ambulancie vchádza s dieťaťom 
len jeden rodič.

Lekári z ambulancie tiež ďakujú všet-
kým priaznivcom, ktorı ́im v minulých 
dňoch pomohli so zabezpečenı́m 
ochranných pomôcok.

Spracovala:	Michaela	Marcinová

blıźka osoba v kontakte s osobou s 
potvrdenou alebo podozrivou z infek-
cie koronavıŕusom v priebehu ostat-

ných 21 dnı❓́

- Ste vaše dieťa, vy alebo iná vám 
blı́zka osoba v nariadenej karanté-

ne❓ (Nariadenej RU� VZ alebo na 

základe opatrenı ́vlády SR.)

- Máte vaše dieťa, vy alebo iná vám 
blıźka osoba prıźnaky akútnej infek-
cie dýchacı́ch ciest teraz alebo za 

posledných 21dnı❓́

- Boli ste vaše dieťa, vy alebo iná vám 
blıźka osoba v kontakte s osobou s 
akútnou infekciou dýchacıćh ciest v 

posledných 21 dňoch❓

Lekári žiadajú rodičov a zákonných 
zástupcov svojich pacientov, aby neza-
tajovali tieto informácie, je to veľmi 
dôležité. Ak je niekto z rodičov 
z a m e s t n a ný  v  z a h ra n i č ı́  ( a j  v 
C�echách) a bol v priebehu posledných 
21 dnı ́za hranicami, tak všetci, ktorı ́s 
nıḿ boli v kontakte, sú automaticky 
14 dnı ́v karanténe. Deti z týchto rodıń 
nemôžu byť očkované.

Otvorili COVID oddelene a zaviedli mobilné testovanie 
SVIDNÍCKA NEMOCNICA: 

nice	realizujú	výtery	z	hrdla	a	nosa	
indikovaným	 pacientom,	 ktorých	
na	otestovanie	určí	RÚVZ. 

Testovanie prebieha každý pracovný 
deň a dosiaľ bolo otestovaných 46 
pacientov (zatiaľ 36 negatívnych 

Pred	 svidníckou	 nemocnicou	 je	 v	
spolupráci	s	Regionálnym	úradom	
verejného	 zdravotníctva	 vo	 Svid-
níku	 od	 začiatku	 apríla	 zriadené	
mobilné	 odberové	 miesto	 pre	
testovanie	pacientov	na	koronaví-
rus.	Zdravotníci	svidníckej	nemoc-
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nice sa nachádza na štvrtom poschodí 
hlavného lôžkového pavilónu, pričom 
pacienti majú vstup iba cez komuni-
kačné priestory koronavírus ambu-
lancie. Nemocnica vyčlenila v prvej 
fáze na tento účel 60 lôžok. Personál 
tohto oddelenia používa predpísané 
ochranné osobné pracovné pro-
striedky. Tzv. červené oddelenie bude 
prevádzkované v sprísnenom režime 
aj čo sa týka zásobovania, dovozu 
stravy pre pacientov či vývozu infekč-
ného odpadu. V súčasnosti je pacient 
po potvrdení pozitivity na ochorenie 
COVID-19 transportovaný na najbliž-
šie pracovisko infektológie, alebo, ak 
má ochorenie ľahký priebeh, ostáva v 
domácom liečení. Ak budú kapacity 
týchto pracovísk naplnené, bude 
pacient hospitalizovaný na COVID 
oddelení aj svidníckej nemocnice.

Jana	Fedáková,	

Komunikačná	špecialistka	ProCare	a	
Sveta	zdravia

výsledkov testov). U nikoho  z testo-
vaných sa dosiaľ ochorenie COVID-19 
nepotvrdilo. Nemocnice siete Svet 
zdravia vrátane svidníckej nemocnice 
po vyhlásení núdzového stavu pre 
lôžkové zdravotnícke zariadenia akti-
vovali svoje pandemické plány a 
reprofilovali vybrané časti lôžkových 
oddelení na COVID oddelenia. „Ide o 
takzvané červené zóny lôžkových 
častí oddelení, ktoré slúžia na hospi-
talizáciu pacienta s podozrením na 
koronavírus. Pacient je v tejto izolo-
vanej časti oddelenia hospitalizovaný 
do okamihu finálneho výsledku testo-
vania. Keďže naše všeobecné nemoc-
nice sa stále musia postarať aj o nein-
fekčných pacientov, napríklad po ciev-
nej mozgovej príhode či úraze, v maxi-
málne možnej miere ich musíme odde-
l iť  od r iz ikových pacientov,“  
vysvetľuje medicínsky riaditeľ siete 
nemocníc a siete polikliník ProCare 
Svet zdravia Róbert Hill. 

COVID oddelenie svidníckej nemoc-

ny, ktoré okrem mora majú všetky 

prírodné a umelo vytvorené podmienky 

pre rozvoj turizmu a všetkých aktivít, 

ktoré s ním súvisia.

Severovýchod Slovenska patrí medzi  

atraktívne regióny disponujúce krásami 

prírody, nenarušeným prírodným 

prostredím,  kultúrnymi a historickými 

pamiatkami či inými zaujímavosťami         

V súčasnej ťažkej dobe spôsobenej koro-

navírusom len málo ľudí premýšľa nad 

tým, kam ísť v lete na dovolenku. Objed-

návať si pobyty v zahraničí a platiť zálo-

hové platby je veľmi riskantné a 

nepredvídateľné. Preto sa očakáva rast 

domáceho cestovného ruchu, z ktorého 

by mali profitovať naši poskytovatelia 

služieb. Veď Slovensko patrí medzi kraji-

REGIONÁLNE INFORMAČNÉ CENTRUM REGIONÁLNE INFORMAČNÉ CENTRUM 

OPÄŤ V PREVÁDZKE OPÄŤ V PREVÁDZKE 

REGIONÁLNE INFORMAČNÉ CENTRUM 

OPÄŤ V PREVÁDZKE 
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z pohľadu cestovného ruchu.  Ruku na 

srdce – koľkí z nás poznajú prostredie, v 

ktorom žijeme a je nám veľmi blízko? 

Iste budete prekvapení, koľko vzácnych 

pamiatok ocenených a zapísaných vo 

svetovom kultúrnom dedičstve 

UNESCO, chránených území, národných 

parkov, múzeí, galérií, pamätníkov 

vojnových udalostí, možností pozorova-

nia hviezdnej oblohy pri  návšteve hvez-

dární a  atrakcií pre deti sa v severový-

chodnej časti Slovenska nachádza. 

Nielen Tatry a pobyty pri mori sú 

meradlom životnej úrovne ľudí, no 

priznať sa k dovolenke v domácich regi-

ónoch Slovenska akoby sme sa hanbili. 

Chýba nám hrdosť na našu prírodu, 

našu krajinu a všetko, čo sa v nej nachá-

dza. 

Veľa nedostatkov je aj v manažmente 

cestovných kancelárií, agentúr a iných 

sprostredkovateľov služieb cestovného 

ruchu, ktorí sa zameriavajú na zahrani-

čie a na domáce ponuky akoby zabudli.

Na predajných pultoch týchto organizá-

cií okrem propagačných materiálov a 

suvenírov nenájdete konkrétne 

produkty na dlhodobé alebo krátko-

dobé domáce pobyty. Regionálna infor-

mačná kancelária v Giraltovciach preto 

vypracovala metodiku tvorby produk-

tov i konkrétne ponuky na pobyty v 

Hornom Šariši v  publikácii Návratom k 

tradíciám vidieka obnovíme cnosti 

našich predkov na Hornom Šariši, kde si 

môžete pobyty vybrať alebo si ich 

vytvoriť podľa vlastných predstáv od 4. 

4. 2019. Okrem publikácie si už teraz 

môžete v RITC kúpiť suveníry, knihy o 

vojnových udalostiach počas bojov na 

Dukle a iné materiály o Giraltovciach ich 

a okolí. 

Ing. Ľubomír Filo, riaditeľ Vidiek, n. o.
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slov zasahovali príslušníci z hasič-
ských staníc Giraltovce a Stropkov a z 
Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru vo Vranove n/T (z 
hasičskej stanice Hanušovce nad 
Topľou), ktorí požiar zlikvidovali 
jedným vysokotlakovým prúdom. 
„Pri požiari boli použité autonómne 
dýchacie prístroje. Následkom 
požiaru došlo k zraneniu jednej osoby 
(bola intoxikovaná splodinami hore-
nia). Príčina vzniku požiaru je v 
štádiu vyšetrovania,“ dodala.

V Giraltovciach na Dukelskej ulici sa 
začiatkom minulého mesiaca rozho-
rela izba v jednej z bytoviek. 

„Dňa 3. apríla 2020, krátko po 14.00 
hod., bol ohlásený požiar v bytovom 
dome na Dukelskej ulici v Giraltov-
ciach. Po príchode na miesto udalosti 
bolo zistené, že ide o požiar bytu na 
druhom nadzemnom podlaží troj-
podlažného bytového domu, v 
ktorom sa už nenachádzali žiadne 
osoby. Na mieste udalosti zasahovali 
p r í s l u š n í c i  
Okresného riadi-
teľstva Hasič-
ského a záchran-
ného zboru vo 
Svidníku,“ infor-
m ova l a  M i ro-
slava Knišová z 
Krajského riadi-
teľstva HaZZ v 
P r e š o v e .  N a  
mieste podľa jej 

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Byt	v	Giraltovciach	zachvátil	požiar

vykonávané úkony a v zákonnej 
lehote rozhodne o ďalšom postupe,“ 
informoval prešovský hovorca KR PZ 
Igor Pavlik, vedúci oddelenia komuni-
kácie a prevencie. Ešte pred piatimi 
rokmi svätili v obci betónové sochy z 
dielne známeho rodáka z obce Kračú-

V	 obci	 Kračúnovce	 sa	 dopustili	
vandalizmu.	Istý	páchateľ	sa	pokú-
sil	 zničiť	 sochu	 pápeža,	 keď	 ju	
zvalil.	

„Obvodné oddelenie policajného 
zboru v Giraltovciach predmetné 
oznámenie prijalo, momentálne sú 

V	Kračúnovciach	vyvrátili	sochu	pápeža
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novce. Televízny redaktor spravodajstva 
Martin Jedinák postupne vytvoril súsošie 
svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, 
patróna kračúnovského kostola Mikuláša a 
pápeža Františka. Umiestnili ich v záhrade 
svätých pri kostole v dobrej viere, že diela 
vydržia zopár desiatok rokov. „Rozhodol som 
sa, že urobím niečo trvácnejšie, čo by pretr-
valo roky. Odhadujem, že by to mohlo vydržať 
aj 50 rokov. Je to kvalitný vode odolný liaty 
betón,“ prezradil nám reportér TV Markíza v 
roku 2015. Na makety sôch vtedy použil mate-
riály ako montážna pena, polystyrén a plaste-
lína. 																																																								(redakcia)	

tencie pri jarnom upratovaní. TSP a 
TP v súčinnosti s členmi MOPS moti-
vovali obyvateľov ulice k uprataniu 
bytových a nebytových priestorov a 
priestranstiev okolo obydlí a byto-
vých domov a tiež k umytiu okien a k 
separácii odpadu. TSP a TP a tiež 
členovia MOPS  rozdali do každej 
domácnosti žlté vrecia na plastový a 
zelené na sklenený odpad.

Preventívna skupinová aktivita sa 
uskutočnila v marginalizovanej 
rómskej komunite na Kukučínovej 
ulici v Giraltovciach.

V prvý deň sa kompetentní (primátor 
mesta Mgr. Ján Rubis, prednosta MsÚ 
Ing. Pavol Tchurik, členovia MOPS, 
TSP a TP) stretli na Kukučínovej ulici, 
kde primátor a prednosta po zhodno-
tení situácie rozdelili úlohy a kompe-

Jarné	upratovanie	na	Kukučínovej	ulici	
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rýchlo zaplnili. Separáciou  naplnili 
žlté a zelené vrecia plastovým a skle-
neným odpadom.

Takto vyčistená Kukučínova ulica 
bola pripravená na veľkonočné svia-
točné dni. (Aj keď toho roku s naria-
denými ochrannými opatreniami.)   

Prínosom	tejto	skupinovej	aktivity	
je,	že	sa	uprataním	bytových	a	neby-
tových	priestorov	a	priestranstiev	
okolo	 obydlí	 a	 bytových	 domov	
skvalitnilo	 bývanie	MRK	 a	 tiež	 sa	
urobili	 opatrenia	 na	 zamedzenie	
šírenia	koronavírusu	a	iných	víru-
sových	chorôb	v	komunite.				

Na druhý a tretí deň bolo obyvateľom 
Kukučínovej ulice poskytnuté nára-
die požičané od koordinátora aktivač-
ných prác,  metly, lopaty, hrable a fúri-
ky. Taktiež boli  v komunite umiest-
nené dva veľkokapacitné kontajnery, 
kam mali obyvatelia ulice možnosť 
uložiť všetok nepotrebný TKO. TSP a 
TP opakovane motivovali klientov k 
využitiu tejto jedinečnej možnosti 
upratať bytové a nebytové priestory, 
ale aj priestranstvá okolo obydlí a 
bytových domov. Obyvatelia túto 
možnosť  s nadšením využili a obidva 
veľkokapacitné kontajnery veľmi 

vôbec nič som necı́til, dokonca ani 
prı́pravky v nemocnici,“ spomı́na 
Anton, ktorému sa vrátil čuch až na 
tretı́ týždeň. Manželke Márii bolo 
dokonca aj zle od žalúdka. „Našťastie 
sa však uzdravila skôr, ženy sú inak 
stavané. Na základe mnohých skúse-
nostı ́ si čoraz viac uvedomujem, že 
vydržia oveľa viac než my, chlapi,“ 
tvrdı ́ dôchodca. Ich imunitu pravde-
podobne naštrbili antibiotiká, ktoré 
užıv́ali krátko pred infikovanı́m sa 
koronavıŕusom. 

VIERA,	NÁDEJ,	LÁSKA

S�ťastıḿ v nešťastı ́manželov bolo, že 
zdieľajú všetko spoločne. „Nebolo 
nám všetko jedno, aj vzhľadom na 
vyššı ́ vek. Na psychike ešte pridalo, 

Miluj,	 modli	 sa	 a	 pracuj	 –	 týmto	
pravidlom	sa	riadili	nakazení	Rimá-
kovci.

Od	 nakazeného	 Giraltovčana,	
ktorý	 sa	 infikoval	 v	 zahraničí,	 sa	
koronavírusom	nakazili	aj	manže-
lia	Anton	(71)	a	Mária	(66)	Rimá-
kovci,	 ktorí	 boli	 hospitalizovaní	 v	
prešovskej 	 nemocnici 	 medzi	
prvými	nakazenými	z	celého	kraja.		

Aj napriek skvelej starostlivosti zdra-
votnıćkeho personálu tam prežıv́ali 
najhoršie dni svojho života, ktoré 
neprajú zažiť nikomu. „Mali sme 
všetky prıźnaky. Cıt́il som sa zle, bol 
som unavený a malátny. Bolela ma 
hlava, svaly a celé telo. Napokon som 
dostal teploty a stratil som čuch, 

V boji s koronavírusom nám pomáhal aj medV boji s koronavírusom nám pomáhal aj medV boji s koronavírusom nám pomáhal aj med
GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:
V boji s koronavírusom nám pomáhal aj medV boji s koronavírusom nám pomáhal aj medV boji s koronavírusom nám pomáhal aj med
GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:GIRALTOVSKÍ MANŽELIA:
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ktorý majú z vlastnej produkcie a 
doma ho denne konzumujú. Počas 
hospitalizácie im však veľmi chýbal. 
„Na med sme zvyknutı,́ jeme ho denne 
a ročne naša rodina spotrebuje aj sto 
kı́l medu, je pre nás nevyhnutným 
liekom na všetko. Verı́me, že nám 
pomohol  naštartovať imunitu, 
rovnako užıv́ame aj peľ a propolis. 
Pomáhajú nám aj probiotiká, aloe 
vera či kolostrum,“ tvrdia giraltovskı ́
manželia, ktorı ́už mohli stráviť Veľkú 
noc doma. Po prepustenı ́z nemocnice 
boli ešte dva týždne v domácej karan-
téne, tá sa im skončila od 22. aprıĺa.

VD� AC�NI� ZA VS�ETKO

Manželia Rimákovci prežıv́ajú neopı-́
sateľné pocity. Majú nesmiernu 
radosť z toho, že sú už vyliečenı ́ a 
hreje ich teplo domova v kruhu rodi-
ny. Zdravotnıḱom sú za všetko vďačnı.́ 
„Na to, že sme v Prešove ležali medzi 
prvými s touto diagnózou, tıḿ sa o 

keď sme sa dozvedeli, že pacientka, 
ktorá ležala vedľa nás, zomrela v 
rovnaký deň, ako ju na oddelenie 
priviezli. Bolo to strašné, no aspoňže 
sme mali jeden druhého, to nám 
pomáhalo, keďže nik z nás nebol v 
chorobe sám,“ priznal sa Giraltovčan. 
Pomohli im láska aj viera. „V nemoc-
nici sme počúvali sväté omše, veľa 
sme čı́tali, televı́ziu nám nekázali 
sledovať, aby sme to nemali po 
psychickej stránke ešte náročnejšie. 
Pomáhalo nám tiež, že nás mnohı ́
ľudia kontaktovali a povzbudzovali 
nás, ozvali sa nám nielen známi Slová-
ci, ale aj mnohı ́ ľudia zo zahraničia, 
ktorých sme dlhé roky nevideli. 
Dokonca za nás dávali slúžiť aj omše, 
veľmi nás to posilnilo.“ 

ZÁZRAČNÝM	LIEKOM								
BOL	MED	

Synovia im do nemocnice poslali med, 
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Najväčšı́m prekvapenı́m však bolo, 
keď sa vrátili domov. Synovia im upra-
tali, vyčistili a vydezinfikovali celý 
dom, všetko potrebné nakúpili, 
vyprali a vyleštili. „C�akali nás v krás-
nom čistom prostredı,́ sme radi, že 
sme doma.“

Martina	Cigľárová,	
foto:	internet,	mysaris.sk,	noviny.sk

nás staral ozaj perfektne. Ich prıśtup a 
starostlivosť boli na vysokej úrovni. 
Už od samého začiatku, keď nás prijı-́
mali, boli neustále pri nás, bola to od 
nich veľká obeta. Touto cestou ďaku-
jeme všetkým lekárom, sestričkám, 
sanitárom a ďalšı́m pracovnı́kom, 
ktorı ́ sa o nás po celý čas prıḱladne 
starali,“ konštatuje aj pani Rimáková. 

začiatku	vypuknutia	choroby	vyko-
naných,	 zúčastnili	 sa	 ich	 aj	 deti	 a	
mládež	 (pod	 18	 rokov)	 z	 týchto	
okresov?

Testovaných bolo 205 ľudı,́ z toho z 
okresu Svidnıḱ 157 a z okresu Strop-
kov 48. Bolo testovaných osem osôb 
mladšıćh než 18 rokov.

V	médiách	sa	čoraz	častejšie	obja-
vujú	informácie	aj	o	nových,	nety-
pických	 príznakoch	 ochorenia.	 O	
aké	ďalšie	okrem	tých	základných	
ide?  

K základným prı́znakom ochorenia 
patria horúčka nad 38 °C, kašeľ, 
sťažené dýchanie, bolesť svalov, 
bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata 
čuchu a chuti. Veľa pozitıv́ne testova-
ných nemá žiadny z týchto  prıźnakov. 
Vıŕus sa prenáša kvapôčkami sekrétu 
pri kašli, kýchanı́  a rozprávanı́ . 
Ohrozuje osoby, ktoré sú v blıźkom 
alebo dlhšie trvajúcom kontakte s 
nakazeným. Infekcia sa prenáša aj 
pomocou kontaminovaných predme-

RÚVZ	 Svidník	 eviduje	 dokopy	 v	
rámci	 dvoch	 okresov	 (Svidník	 a	
Stropkov)	13	pozitívnych	prípadov	
ochorenia	COVID-19.	Medzi	naka-
zenými	 boli	 piati	 Giraltovčania,	
ktorí	 sú	 už	 v	 súčasnosti	 zdraví.	
Aktuálne	 pribudlo	 v	 regióne	 päť	
nových	nakazených.	Ďalší	nie	 je	v	
štatistikách,	 ale	 nachádza	 sa	 v	
karanténnom	 stredisku	 –	 v	 inter-
náte	vo	Svidníku.	O	súčasnej	situá-
cii	sme	sa	rozprávali	s	regionálnou	
hygieničkou	 zo	 Svidníka	 Helenou	
Hrebeňakovou.	

Koľko	je	momentálne	nakazených	
ľudí	v	regióne?	Akým	spôsobom	sa	
infikovali	a	koľkí	 sa	už	z	 choroby	
vyliečili?

V okresoch Svidnıḱ a Stropkov evidu-
jeme 13 chorých na COVID-19, z toho 
sa ôsmi vyliečili. Desiati pacienti mali 
pozitıv́nu cestovateľskú anamnézu, 
traja pacienti boli v kontakte s 
chorým. 

Koľko	 testov	 už	 bolo	 dokopy	 od	

SKVELÁ SPRÁVA: SKVELÁ SPRÁVA: SKVELÁ SPRÁVA: Nakazení piati Nakazení piati 
Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!

Nakazení piati 
Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!
SKVELÁ SPRÁVA: SKVELÁ SPRÁVA: SKVELÁ SPRÁVA: Nakazení piati Nakazení piati 
Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!

Nakazení piati 
Giraltovčania s koronavírusom sa uzdravili!
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Spôsob, ako o takéto vyšetrenie 
požiadať, je zverejnený na stráne 
www.korona.gov.sk. Samoplatcovia 
sa môžu dať otestovať v súkromných 
laboratóriách. 

Ako	 prebiehalo	 testovanie	 u	
medializovaného	 muža,	 ktorý	 sa	
nachádzal	 v	 karanténnom	 zaria-
dení	 vo	 Svidníku	 ako	 repatriant?	
Test	 mal	 pozitívny	 alebo	 negatív-
ny?	Spadá	do	štatistík	RÚVZ	vo	Svid-
níku?

tov. C�o sa týka závažnosti priebehu 
ochorenia, najrizikovejšie je u star-
šıćh ľudı.́ Veľmi dôležitá je prevencia, 
t. j. nosenie rúška, časté umývanie 
rúk. Ak má niekto prıźnaky ochore-
nia, mal by zostať doma a telefonicky 
kontaktovať svojho lekára, ktorý mu 
určı́ postup liečby. Dôležité je, aby 
ľudia dodržiavali nariadené karan-
ténne opatrenia a správali sa zodpo-
vedne. Všetky informácie o koronavı-́
ruse sú na oficiálnej webovej stránke 
www.korona.gov.sk, na weboch 
ministerstva zdravotnıć-
tva www.health.gov.sk a 
U� VZ SR www.uvzsr.sk, 
ale aj na prıślušných regi-
onálnych úradoch VZ.

A k ý m 	 s p ô s o b o m	
momentálne	 prebieha	
t e s t o v a n i e 	 ľu d í 	 s	
podozrením	 na	 koro-
navírus	 a	 kde	 všade	
otestujú	 ľudí	 z	 týchto	
okresov	 (Svidník	 a	
Stropkov)?

Na mobilnom odbero-
vom mieste, ktoré je zria-
dené pri Nemocnici vo 
Svidnı́ku ,  testovanie 
prebieha v pracovných 
dňoch od 10.30 do 11.30 
hod. na základe indikácie 
obvodným lekárom a 
epidemiológom. Každý, 
kto má prı́znaky alebo 
podozrenie na ochore-
nie, môže požiadať o 
vyšetrenie aj formou elek-
tronického formulára. 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

22

uvedenú pozitıv́nu osobu, ktorá sa 
spolu s ďalšı́mi spolubývajúcimi z 
izby karanténneho zariadenia nachá-
dzala v byte, do ktorého sa dopravili 
súkromným autom. Tento spôsob 
zvolili preto, aby do ukončenia 14-
dňovej karantény neohrozili svojich 
prı́buzných. Do určeného nového 
karanténneho zariadenia sa takisto 
dopravili vlastným autom. Dotyčné 
osoby sa správali veľmi zodpovedne, 
od opustenia karanténneho zariade-
nia vo Svidnıḱu sa s nikým nestretli. 
Tento pacient nie je započıt́avaný do 
štatistıḱ RU� VZ vo Svidnıḱu. S� tatistiky 
sú vedené podľa miesta trvalého   
pobytu.

Martina	Cigľárová,	
foto:	www.ruvz.sk

Testovanie repatriantov prebiehalo 
štandardným spôsobom. Odber 
zabezpečovali prıślušnıći Hasičského 
a záchranného zboru v súčinnosti s 
RU� VZ. RU� VZ sa 19. 4. pri komunikácii 
s prevádzkovateľom karanténneho 
zariadenia riadil výsledkami zo systé-
mu, ktorý ich uvádzal ako negatıv́ne. 
Prevádzkovateľ  zariadenia  na 
základe uvedenej informácie vydal 
pre všetkých repatriantov výstupný 
list o ukončenı ́povinnej karantény v 
zariadenı́ s poučenı́m o domácej 
izolácii. RU� VZ boli 20. 4. doručené 
protokoly o vyšetrenı,́ v ktorých bolo 
uvedené, že jeden z repatriantov má 
pozitıv́ny výsledok testu, čo sme si 
okamžite overovali a následne bezod-
kladne telefonicky kontaktovali 

v ohrození ochorením COVID-19 v ohrození ochorením COVID-19 v ohrození ochorením COVID-19 
NAŠ I RO DÁCINAŠ I RO DÁCINAŠ I RO DÁCI

v ohrození ochorením COVID-19 v ohrození ochorením COVID-19 v ohrození ochorením COVID-19 
NAŠ I RO DÁCINAŠ I RO DÁCINAŠ I RO DÁCI

skúška nás samých, akí vlastne v neve-
selých časoch sme.

Rok 2020 sa neradostne zapíše do 
dejín ľudstva. Globálna pandémia 
dokonale odha-
lila našu zraniteľ-
nosť, nepriprave-
nosť kompetent-
ných pohotovo 
r i e š i ť  m i m o-
riadne situácie, 
ale aj solidaritu 
bežných ľudí a 
ochotu nezištne 
pomôcť druhým. 
Áno, je to veľká 
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V minulom čísle sme vám ponúkli 
svedectvá niekoľkých našich rodákov, 
ktorých koronakríza zastihla v kraji-
nách, kde pôsobia. Medzitým sa nám 
ozvali zo zahraničia ďalší. V nejednom 
prípade prežili svoje vlastné krušné 
chvíľky. A v nejednom prípade 
nemohli ani prísť domov na Sloven-
sko a tráviť s blízkymi veľkonočné 
sviatky.

Veľa našincov uviazlo v Rakúsku, kde 
bolo v tirolskom stredisku Ischgl silné 
epicentrum výskytu vírusu Covid-19.

Zuzana	Vojčeková	
(Sölden, Rakúsko):

„Kríza	ma	zastihla	v	pracovnom	nasa-
dení	 v	 lyžiarskom	 stredisku	 Sölden,	
ktoré	je	ešte	aj	teraz	uzavrené	ako	tzv.	
„červená	zóna“.	Zimnú	sezónu	tu	pred-
časne	 ukončili	 a	 nikto	 nevedel,	 čo	 sa	
bude	diať,	pretože	pre	každého	to	bola	
úplne	nová	skúsenosť.	S	nosením	rúšok	
som	sa	v	Rakúsku	vôbec	nestretla	a	to	
dokonca	ani	na	policajnej	stanici,	keď	
sme	 zisťovali,	 či	 môžeme	 opustiť	

oblasť.	 Najsilnejším	 momentom	 bol	
presun	v	konvoji	s	policajnou	eskortou	
smerom	na	Slovensko.	Po	príchode	na	
Slovensko	nás	hneď	ubytovali	v	karan-
ténnom	stredisku	v	Pezinku	v	internáte	
tamojšej	policajnej	akadémie,	kde	nám	
odobrali	 testovacie	 vzorky.	 Strávila	
som	 tam	 sedem	dní	 a	 na	 veľkonočné	
sviatky	 som	 sa	 nakoniec	 dostala	
domov,	 kde	 som	 musela	 zvyšných	
sedem	dní	dokončiť	povinnú	izoláciu.

Mimochodom, Rakúšania nasledovali 
náš vzor a začali nosiť rúška od 6. aprí-
la, keď už mali potvrdených viac ako 
12-tisíc pozitívnych prípadov.

Barbara	Vinc
(Karlštejn, Česko)

„O	prvých	prípadoch	sme	sa	dozvedeli,	
keď	sme	boli	na	dovolenke.	Po	príchode	
do	 domáceho	 prostredia	 sa	 začali	
obmedzenia	-	v	Čechách	oproti	Sloven-
sku	 nastupovali	 o	 dosť	 pomalšie.	 Do	
platnosti	prišla	povinnosť	nosiť	rúška	

na	 verejnosti,	 čo	
ľudia	 dodržiavali	
a s i 	 l en 	 vďaka 	
hrozbe	 vysokej 	
pokuty	 a	 krízové	
linky	 boli	 preťa-
žené	 udávaním	
tých,	ktorí	to	poru-
šovali.	 V	 nosení	
rúšok	 nám	 naša	
rodná	krajina	 išla	
p r í k l a d om . 	 V 	
o b c h o d o c h 	
nastala	 panika,	
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ľudia	si	robili	zásoby	potravín	a hneď	
vykúpili	 dezinfekčné	 prostriedky,	
konzervy	 a	 toaletný	 papier.	Mňa	 ako	
mamičku	karanténa	veľmi	nepostihla,	
rekreačné	 aktivity	 sú	 povolené.	 Aj	
počas	 sviatku	 Veľkej	 noci	 sme	 mali	
rekreačné	 aktivity	 a	 stretávanie	 sa	
povolené,	 s	 tým,	 že	 polícia	 strážila	
dovolené	 odstupy.	 Práca	 môjho	
manžela	Jakuba,	veterinára	veterinár-
nej	 nemocnice	 v	 Prahe,	 prebiehala	 v	
obmedzenom	 režime.	 Prijímali	 iba	
akútne	prípady	a	preventívne	očkova-
nia	a	zákroky	ako	kastrácie	 sa	rušili.	
Môj	manžel	si	dal	na	vlastné	náklady	
spraviť	testy	na	Covid-19.“		

Veterinár Jakub dostal netradičné 
rúško od majiteľa ošetreného psíka. 
Ich firma sa predtým zameriavala na 

šitie pracovných odevov, prioritou sú 
teraz aj takéto zábavné rúška. 

 

O dramatické situácie nebola núdza 
ani v krajine galského kohúta.

Zuzana	Cigánová	
(Lyon, Francúzsko):

„Mňa	situácia	zastihla	počas	hospitali-
zácie	 v	 lyonskej	 nemocnici.	 Najprv	
Francúzi	 narýchlo	 zmenili	 pravidlá	
navštevovania	pacientov	a	to	bolo	pre	
mňa	kruté,	keďže	som	nemohla	byť	s	
mojimi	 deťmi.	 Opatrenia	 sa	 tu	 prijí-
mali	 tradične	 s	 oneskorením,	 ale	
domáci	 ich	 aj	 napriek	 hrozbe	 pokút	
brali	 dosť	 benevolentne.	 Osobne	 mi	
najviac	chýba	kontakt	s	okolím	a	cítim	
trochu	nervozitu	rodinných	príslušní-
kov.	Verím	však,	že	až	pandémia	pomi-
nie,	všetko	sa	vráti	do	normálu.“
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bovala	 pomoc	 z	 Číny	 a	 dokonca	 aj	 z	
Ruska.	Myslím	si,	že	všetko	zlé	je	aj	na	
niečo	 dobré	 –	 začneme	 si	 viac	 vážiť	
prácu	zdravotníkov,	učiteľov,	predava-
čov	v	obchodoch	aj	na	čerpacích	stani-
ciach	a	taktiež	samých	seba.“

Koronavírus neobišiel ani Veľkú 
Britániu. Dokonca sa ním infikoval aj 
britský premiér Boris Johnson a skon-
čil na jiske. Kráľovná Alžbeta II. sa 
prihovorila k národu mimoriadnym 
prejavom, iba  štvrtým od jej koruno-
vácie v roku 1952. 

Petra	Schwartzová 

(Sheffield, Veľká Británia):

„Zarazila	 ma	 laxnosť	 obchodných	
reťazcov.	Iba	Tesco	si	dalo	záležať	na	
akých–takých	opatreniach,	aj	v	dezin-
fekcii	nákupných	vozíkov,	aj	v	dodržia-
vaní	odstupov	medzi	 kupujúcimi.	Kto	
tu	 v	 Sheffielde	 nosí	 rúško,	 je	 považo-
vaný	za	uleteného.“

Zo začiatku to vyzeralo, že pokoj majú 
v Spojených štátoch, avšak tesne pred 
veľkonočnými sviatkami sa vírus 
začal šíriť ako divoký oheň aj tam a 
ložiskom nákazy boli štát aj mesto 
New York. Štyridsať kilometrov od 

tejto metropoly žije a pracuje Peter	
Krupa (Norwalk, štát Connec-
ticut, USA):  „V	 Spojených	 štátoch	

žije	viac	než	300	miliónov	obyvateľov,	
preto	sa	 informácie	šírili	na	začiatku	
skôr	delikátne,	aby	nevznikla	zbytočná	
panika.	Páčila	sa	mi	solidarita	obyčaj-
ných	ľudí,	ktorí	začali	z	garáží	vyberať	
zaprášené	šijacie	stroje	a	šiť	ochranné	
prostriedky	pre	ľudí	v	prvej	línii.	Moja	
manželka	 je	 zdravotná	 sestra	 a	 v	
nemocnici	 mali	 zúfalý	 nedostatok	
masiek	 N95,	 ktoré	 ľudia	 každý	 deň	
odniekiaľ	prinášali.	Aj	Amerika	potre-

V apríli sa USA dostali na čelo globál-
neho rebríčka v počte infikovaných aj 
obetí. A sú to čísla, nad ktorými človek 
len neveriacky krúti hlavou. Zašlo to 
až tak ďaleko, že 18. apríla boli 
hermeticky dočasne uzavrené 
hranice medzi USA a Kanadou.

V čase písania tohto textu bol celosve-
tový počet nakazených 2 423 498. 
Slovensko je aktuálne v Top 5 krajín 
EÚ, ktoré si číselne poradili s infek-
ciou najlepšie a to aj vďaka nadštan-
dardne striktným opatreniam. Pred 
nami sú Malta, Lotyšsko, Cyprus a 
Bulharsko, ktorí sú zatiaľ na trojcifer-
ných hodnotách. Zatiaľ. Tradične libe-
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držíme palce, aby sa im nebezpečné 
vírusy vyhýbali a aby sa čoskoro 
mohli ukázať doma bez dvojtýždňo-
vých pobytov v karanténnych zaria-
deniach. Už aby to všetko bolo za 
nami.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	WHO,	archív

rálnejšie založené krajiny západnej 
Európy sú na tom podstatne horšie. 
Bodaj by nie, keď sa v mestách ešte aj 
po vypuknutí krízy veselo usporiadali 
pouličné korona	street	párty.	

Nás teší, že všetci piati Giraltovčania 
sa úspešne z korony vyliečili a želáme 
im definitívne zotavenie. A našim 
rodákom tam kdesi ďaleko tiež 

renia	COVID-19?	Prezraď	nám,	čo	
považuješ	za	svoju	najväčšiu	moti-
váciu...	

K dobrovoľníckej práci som sa dostal 
na základe vlastného vnútorného 
presvedčenia a snahy pomôcť preko-
nať tuto situáciu, byť oporou ľudom v 
núdzi, ktorí sa ocitli v situácii mne 
podobnej, keď som ešte ako repa-
triant dobrovoľne okupoval priestory 
karantény v Gabčíkove. To je zároveň 
aj moja motivácia, vykonávať túto 
činnosť, ktorej odmenou je čo i len 
náznak úsmevu na tvári človeka, 
ktorému by som pomôcť mohol. 
Kontaktoval som Asociáciu samaritá-
nov Slovenskej republiky, v rámci 
ktorej ma následne pokynmi naviedli 
k tomu, ako sa môžem stať súčasťou 
ich organizácie. Vzhľadom na situá-
ciu, ktorá postihla našu krajinu, to 
nebol zložitý proces. Ďakujem im, že 
mi pomohli tak rýchlo sa zaradiť do 
dobrovoľníckej činnosti, nech môžem 
využívať energiu, ktorú v sebe mám, 
na veci užitočné.

VLADIMÍR	MAĎORÁN	z	Giralto-
viec	 sa	 stal	 dobrovoľníkom	 v	
boji	 proti	 COVID-19:	 Mojím	
hnacím	 motorom	 je	 nezlomná	
vôľa	prekonať	všetky	prekážky.

Pre	ľudí	prichádzajúcich	na	Sloven-
sko	 zo	 zahraničia	 zriadila	 prešov-
ská	 župa	 štyri	 nové	 karanténne	
zariadenia	–	v	Bardejove,	Poprade,	
Svidníku	a	vo	Vranove	nad	Topľou.	
Jedným	 zo	 stredísk,	 ktoré	 repa-
triantom	 slúži	 od	 apríla	 počas	
pandémie	COVID-19,	 je	aj	 internát	
Strednej	odbornej	školy	drevárskej	
vo	 Vranove	 nad	 Topľou.	 O	 svojich	
prvých	 skúsenostiach	 s	 dobrovoľ-
níckou	 prácou	 v	 ňom	 nám	 poroz-
prával	Giraltovčan	Vladimír	Maďo-
ran	 (29),	 ktorý	 sa	 predtým	 sám	
ocitol	v	podobnej	situácii,	 teda	bol	
repatriantom	v	 stredisku	Gabčíko-
vo.

1.	Čo	ťa	priviedlo	k	dobrovoľníckej	
práci	a	pomoci	ľuďom	v	karantén-
nom	stredisku	v	čase	šírenia	ocho-

AKO SA Z BÝVALÉHO REPATRIANTA STAL DOBROVOĽNÍK...AKO SA Z BÝVALÉHO REPATRIANTA STAL DOBROVOĽNÍK...AKO SA Z BÝVALÉHO REPATRIANTA STAL DOBROVOĽNÍK...
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dentov v tomto zariadení. Čiže som 
taká administratívno-informačná 
zložka nášho tímu ASSR. Tiež pomá-
ham členom DHZ s prípravou pri 
rozvoze stravy, inštruujem ich, ak 
niekto z ubytovaných má požiadavku 
na doplnenie hygienických potrieb,  
ak im rodinní príslušníci či známi 
donesú zásoby a pod. Taktiež sa ich 
snažím informovať stále, keď mám 
nejaké nové informácie, napríklad, že 
stojím pod balkónmi, zapískam, oni 
povychádzajú a komunikujeme spolu. 
Okrem toho je potrebné trošku s nimi 
i posrandovať, upokojiť ich. Denný 
režim sa začína cca o 7.00 hod. a 
začína sa príprava roznesenia raňa-
jok. O 12.15 je obed a o 18.00 večera. 
Medzitým sú to rôzne administratív-
ne, informačné a hygienické úkony v 
podobe doplňovania a aktualizácie 
záznamov, tabuliek, dezinfekcia 
priestorov a pod.

4.	 Spolupracuješ	 so	 záchrannými	
zložkami,	 najmä	 s	 ASSR...	 Ako	
hodnotíš	 vzájomnú	 spoluprácu	 a	
ich	pôsobenie	v	súvislosti	s	ochore-
ním?

Spolupráca so všetkými zložkami - a 
to či HaZZ, DHZ, PZ SR  - je na vysokej 
úrovni. Nachádzame vzájomné 
porozumenie s každým jedným 
členom týchto zložiek. Všetci sme voči 
sebe maximálne ústretoví a nápo-
mocní. Nervozita a stres by nikomu 
nepomohli. Počas tých prvých dní 
môjho pôsobenia v tomto stredisku 
som sa doposiaľ nestretol s nejakým 
negatívnym názorom u jednotlivých 

2.	Vedel	si	vtedy,	keď	si	sa	rozhodol	
pre	 dobrovoľníctvo,	 čo	 všetko	 to	
obnáša?	 Informácií	 o	 tejto	 forme	
pomoci	ešte	v	tom	čase	v	médiách	
veľa	 nebolo.	 Nemal	 si	 obavy	 z	
možnej	nákazy? 

Vedel som si približne predstaviť, čo 
táto činnosť obnáša a od svojej pred-
stavy som vôbec nebol ďaleko. 
Obavy? Ak by som mal vychádzať z 
nejakých obáv o svoje zdravie, tak to 
by som ani na benzínku nemohol ísť 
tankovať. Podstatné je, že sa tu dodr-
žujú prísne bezpečnostné a hygie-
nické opatrenia na minimalizovanie 
rizika prenosu nákazy Covid-19. Ale v 
konečnom dôsledku je to na zodpo-
vednosti každého občana tohto štátu, 
ako sa k tejto situácii postaví. Moje 
obavy pominuli s narastajúcou silou 
vôle a motiváciou ísť do toho, taktiež 
aj s vierou vo svoje schopnosti. Keďže 
po návrate z Belgicka, kde situácia 
nebola priaznivá, mi výsledok testo-
vania na prítomnosť SARS-CoV-2 
vyšiel negatívny a taktiež som už bol 
testovaný počas môjho pôsobenia v 
karanténnom zariadení SOŠ Vranov 
nad Topľou tiež s negatívnym výsled-
kom, nadobudol som presvedčenie, 
že opatrenia, ktoré vykonávam, vyko-
návam správne...

3.	 Čo	 je	 náplňou	 tvojej	 práce,	 čo	
všetko	 tam	máš	na	 starosti?	 Skús	
nám	 približne	 opísať	 tvoj	 denný	
režim/harmonogram	 dobrovoľní-
ka.	

Hlavnou náplňou mojej práce je 
registrovanie a odregistrovanie rezi-
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pokojní, resp. snažia sa byť, tak to 
robím dobre. Snažím sa im byť fakt v 
rámci možností, ktoré mám, čo 
najviac nápomocný a vyhovieť im, 
informovať ich o dianí. Najzaujíma-
vejší element tejto mojej činnosti je 
spoznávanie nových charakterov 
jednotlivých postáv vystupujúcich v 
tomto príbehu, ktorý zasiahol naše 
osudy. A hnací motor? Tým je moja 
nezlomná vôľa prekonať všetky 
prekážky, ktoré mi život  pripraví, 
pretože skôr než umrie nadej, umiera 
vždy viera. A tú ja nestratím.

6.	Počas	karantény	v	stredisku,	kde	
si	sa	predtým	ocitol,	si	si	začal	plniť	
aj	svoj	umelecký	sen	a	tým	je	písa-
nie	básní.	Plánuješ	pokračovať	vo	
vlastnej	tvorbe?	

To, že mám takúto vlastnosť, ktorá mi 
dovoľuje štylizovať myšlienky do 
básní, som si uvedomil už skôr, resp. 
bolo mi to povedané. Doteraz som sa 
však tomu nijako zvláštne nevenoval, 
resp. nezverejňoval som to. Avšak po 
príchode do Gabčíkova som sa rozho-
dol písať a následne na sociálnej sieti 
zverejňovať moju tvorbu s víziou, že 
snáď aspoň zopár ľudí to nakopne a 
zľahči im situáciu, v ktorej sa ocitli. Ak 
sa mi to v budúcnosti podarí, rád by 
som vydal aj svoju knihu.

Martina	Cigľárová 

Vladimírovi „Modikovi“ Maďoránovi 
veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a 
prajeme mu  veľa zdravia, síl, energie, 
trpezlivosti a vytrvalosti pri vykoná-
vaní tejto dobrovoľnej činnosti. 

príslušníkov. Veľmi pekne im ďaku-
jem za to, že sa aktívne zúčastňujú a 
pomáhajú prekonať krízu, ktorú 
Covid-19 vniesol do našich životov.

5.	 Spĺňa	 táto	 dobrovoľnícka	
činnosť	tvoje	očakávania?	Čo	je	pre	
teba	to	najkrajšie	a	najzaujímavej-
šie	 pri	 tejto	 práci,	 taký	 „hnací	
motor“	a	čo,	naopak,	považuješ	za	
najťažšie?	

Očakávania som nemal žiadne, okrem 
jedného. A to, že mi to prinesie novú 
skúsenosť a inšpiráciu do života, čo je 
zatiaľ do bodky naplnené. Najkrajší 
pri tejto práci je naozaj úsmev ľudí, 
ktorí sú tu ubytovaní. Viem, že ak sú 
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SAMOSPRÁVA	POSKYTLA	SVOJE	
INTERNÁTY

„O pomoc v súvislosti s repatriáciou 
sme boli požiadanı ́ krıźovým riade-
nı́m Ministerstva  vnútra  SR a 
vnıḿame to ako povinnosť voči našim 
spoluobčanom. Prešovský kraj chce 
aktıv́ne pomáhať v boji proti nákaze. 
Aj keď je situácia v kraji relatıv́ne 
pokojná, musıḿe byť pripravenı ́aj na 
krıźové situácie, určite chceme byť 
maximálne ústretovı́. Celý proces 
registrácie a umiestňovania prebie-
hal bez väčšıćh problémov za prıś-
nych bezpečnostných i hygienických 
podmienok.  Keďže navrátilci prices-
tovali do zariadenı́ individuálnou 
dopravou, boli umiestenı ́separovane 
od ostatných. Podstatné je, že je 
pritom vylúčený akýkoľvek kontakt s 
verejnosťou, keďže karanténne 
centrá sú uzavreté a pod stálym 
dohľadom polıćie,“ uviedol predseda 
PSK Milan Majerský. Z� upan vyzdvihol 
najmä nasadenie vedenia internátov, 
riaditeľov a zamestnancov, ktorı ́
počas sviatkov boli v pohotovosti 24 

Pre	 občanov	 vracajúcich	 sa	 na	
Slovensko,	ktorí	požiadali	o	štátom	
organizovanú	repatriáciu,	vyčlenil	
Prešovský	 samosprávny	 kraj	
sedem	 ubytovacích	 zariadení	 v	
školských	internátoch	v	súčasnosti	
kvôli	 prerušeniu	 výučby	 prázd-
nych.	 Slováci	 zo	 zahraničia	 do	
karanténnych	 zariadení	 prichá-
dzali	postupne	od	štvrtka	9.	apríla	
a	počas	veľkonočných	sviatkov	za	
asistencie	policajných	zložiek.	

Od Veľkej noci bolo v štyroch vyčlene-
ných zariadeniach PSK ubytovaných 
330 navrátilcov zo zahraničia, ktorı ́
museli strpieť povinnú karanténu a 
pobyt minimálne do vyhodnotenia 
výsledkov testovania na COVID-19. Z 
toho bolo 42 repatriantov v štvorpos-
chodovom internátnom objekte SOS�  
polytechnickej a služieb vo Svidnıḱu. 
Ide o ubytovanie zabezpečené bunko-
vým systémom s 3 alebo 4 posteľami, 
pričom kapacita ubytovne je 90 lôžok. 
(V Poprade ich bolo ubytovaných 168, 
v Bardejove 73 a  Vranove nad Topľou 
47.) 

Bez vzájomnej koordinácie
by nápor nebolo možné zvládnuť 

ŽUPANŽUPAN
PSK:PSK:

ŽUPAN
PSK:
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od donášky stravy cez pravidelnú 
dezinfekciu priestorov,  s lužby 
práčovne, upratovania a spracovania 
nebezpečného odpadu až po materi-
álne zabezpečenie, ako sú ochranné 
zdravotnı́cke pomôcky, hygienické 
b a l ı́ č k y  a  p o d .  P r e š o v s k ý 
samosprávny kraj im s tým pomáhal. 
„Pre každé zariadenie sme na prvotný 
prıj́em repatriantov poskytli respirá-
tory, rúška, overaly i ochranné 
tvárové štıt́y. Nemôžeme sa tu spolie-
hať na štát, musıḿe konať. Systém 
zásobovania ochrannými prostried-
kami stále nie je ideálny, rovnako ani 
koordinácia úloh, naprıḱlad s okres-
nými úradmi pri prijıḿanı ́repatrian-
tov či s regionálnymi úradmi verej-
ného zdravotnı́ctva pri samotnom 
testovanı.́ Ide  nám o čas a hlavne zdra-
vie nás všetkých,“ dodal predseda M. 
Majerský. Aj po vyprázdnenı ́ubytova-
cıćh zariadenı ́ sa vykonávajú dezin-
fekčné a upratovacie práce. Okrem 
toho sa spisujú škody, ktoré vznikli 
zariadeniam počas pobytu repatrian-
tov.

PO	TESTOVANÍ	DOMÁCA	KARAN-
TÉNA

V izolácii trávia navrátilci minimálne 
6 dnı,́ potom sú testovanı ́na prıt́om-
nosť vıŕusu COVID-19. Ak sú vzorky 
negatıv́ne, idú do domácej karantény 
a ak pozitıv́ne, ostávajú naďalej v 
karanténnom zariadenı,́ prıṕadne sa 
rozhodne podľa ich zdravotného 
stavu. U jedného repatrianta zo svid-
n ı́ c k e h o  z a r i a d e n i a  s a  a ž  p o 
prepustenı ́ potvrdil pozitıv́ny výsle-
dok testovania. Nakazený bol však po 

hodıń denne. „Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorı ́sa aktıv́ne podieľali na 
tom, aby mali navrátilci zabezpečené 
všetko, čo potrebujú. Vo vzťahu k 
týmto občanom vynaložili maximálne 
úsilie a pracovali v nasadenı ́ takmer 
24 hodı́n denne aj počas sviatkov. 
Mrzı ́ ma však, že niektorı ́repatrianti 
sa za túto pomoc odvďačili poškode-
nı́m nábytku alebo odcudzenı́m 
posteľnej bielizne či kuchynského 
riadu v zariadenı,́“ skonštatoval pred-
seda PSK Milan Majerský. Rovnako 
ide o pomoc členov krıźového štábu 
U� radu PSK ako aj ďalšıćh zaintereso-
vaných zložiek. Súčinnosť poskytli 
predovšetkým dobrovoľnı́cke tı́my, 
Asociácia samaritánov SR, Slovenský 
C�ervený krı́ž  a dobrovoľnı́ hasiči. 
„Bez vzájomnej koordinácie a pomoci 
by takýto nápor nebolo možné zvlád-
nuť. Rovnako aj bez pochopenia ľudı,́ 
ktorı ́ sa ocitli v karanténe a ktorým 
štát rovnako ako aj my - podáva 
pomocnú ruku. Nie je to pre nikoho 
komfortná, štandardná situácia a aj 
pre naše školské zariadenia celkom 
nová skúsenosť. Som presvedčený, že 
všetky zúčastnené strany robia maxi-
mum,“ povedal M. Majerský. 

HYGIENA	NA	PRVOM	MIESTE

Všetky tieto zariadenia spln� ̌ ali prıś ne 
epidemiologické kritériá a požia-
davky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky o zabezpečenı́ činnosti 
spojenej s ubytovanıḿ, stravovanıḿ a 
hygienou. Vedenie školských interná-
tov si pre  karanténne centrá vo 
svojich ubytovacı́ch zariadeniach 
zabezpečilo celý obslužný personál 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

31

Spracovala:	 mc,	 informácie	 boli	
použité	z	tlačových	správ	(Daša	Jele-
ňová,	hovorkyňa	PSK,	Lea	Heilová	a	
Ivana	Ondriová	z	oddelenia	komu-
nikácie	a	propagácie)

celú dobu od opustenia štátom pride-
leného zariadenia aj so svojimi dvoma 
spolubývajúcimi v domácej karanté-
ne. Po zistenı́ okolnostı́ zabezpečil 
PSK umiestnenie všetkých troch repa-
triantov do zariadenia v Bardejov-
ských kúpeľoch.

Začalo sa to v Číne.

Teraz je tým zaplavený celý svet.

Musíme doma trčať ako v kvetináči kvet.

Mám pravdu a či nie?

Ľuďom sa nepáči sedieť doma.

V prírode lepšie je ako v meste či doma.

Bo v meste je viac ohrozenia,

preto do prírody chodia.

Každý na sebe nech rúško nosí,

bez neho sa človek cíti ako bosý.

Rukavice či okuliare tiež všetci nosia,

poniektorí sa na to aj zlostia.

Jedni smútia, iní to berú na ľahkú váhu,

no najhoršie pre tých, ktorí zaplatia sumu drahú,

pre tých, čo ten vírus v tele majú

a to najdrahšie, svoj život,

pre korona vírus obetujú.

Veru, ťažké časy prežívame,

no len nech jeden druhého máme.

Aby sme sa vírusu vyhli,

dajme do toho všetky svoje sily.

Michaela	Baranová,	7.	A,		ZŠ

KORONA VÍRUS
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májom začali stavať spomı́nané  
„máje“ na ochranu domov, hospodár-
skych budov,  pred chorobami, 
mágiou, zlými duchmi. Táto májová 
zeleň, zväčša malé smreky, bola 
akýmsi magickým prostriedkom. V 
našej slovanskej kultúre sa máje 
stavali z dôvodu hojnosti a dostatku 
plodov, neskôr sa stavali pred dom, v 
ktorom bývalo dievča súce na vydaj. 
Táto tradıćia sa v niektorých častiach 
Slovenska zachovala dodnes. 

Máj ako mesiac lásky  vymysleli Kelti. 
Noc z 30. aprıĺa na 1. mája mala pre 
nich magickú moc. Mesiac máj 
znamenal mesiac prebúdzania sa 
prı́rody, nový život, silu a lásku. V 
našich podmienkach v Uhorsku však 

Prvý májový deň je sviatkom pracujú-
cich u nás už od roku 1919, keď bol 
vyhlásený za štátny sviatok (vo svete 
od 1889). Staršı ́si určite ešte spomı-́
najú na prvomájové sprievody u nás 
pred rokom 1989. Mladšı́m to už, 
bohužiaľ, nič nehovorı.́ Tradıćia osláv 
1. mája ako spomı́naného Sviatku 
práce vychádza z udalostı,́ ktoré sa 
odohrali začiatkom mája 1886 v USA, 
hlavne v Chicagu, ale aj v iných 
mestách. Súviselo to so štrajkom 
pracuj úc ich  za  osemhodinový 
pracovný čas. Uznesenie o oslavách 1. 
mája ako Sviatku práce prijal kongres 
II. internacionály v roku 1889 v Parıž́i. 

Máje ako také boli známe už z antiky. 
Staroveké civilizácie tesne pred 1. 

SYMBOLIKA NA 1. MÁJA 

Oslavy	1.	mája	v	roku	1989	v	GiraltovciachOslavy	1.	mája	v	roku	1989	v	GiraltovciachOslavy	1.	mája	v	roku	1989	v	Giraltovciach
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rečou lásky, práve v súvislosti s 
mesiacom máj, veria, že tento májový 
bozk má čarovnú moc. Preto prevláda 
tradıćia bozkávania sa pod rozkvitnu-
tou čerenou, zrejme kvôli tomu, že zo 
všetkých drevı́n voňala najsladšie. 
Naši predkovia verili, že jej vôňa má 
silnú magickú moc práve v tomto 
bozku, ktorý neskôr spečatı́ osud 
dvoch ľudı.́ A zrejme aj preto dodnes 
pretrváva táto tradıćia aj u nás u niek-
torých mladých ľudı.́

prevládal názor, že svadby uzatvo-
rené práve v tomto mesiaci budú 
nešťastné alebo nevydržia dlho. Súvi-
selo to práve s poľnohospodárskymi 
prácami, ktoré v tomto obdobı ́a čase 
boli v plnom prúde. Väčšina ľudı ́bola 
taká vyťažená, že sa nestihli venovať 
práve svadbe. 

V dnešnej dobe záležı ́ od ľudı,́ či sú 
alebo nie sú poverčivı,́ či veria alebo 
nie spomıńaným mýtom z minulosti. 
Už oddávna ľudia veria, že bozk je 

Text:	Mgr.	Lucia	Kušnírová	Deutschová,	foto:	archív	MsÚ	Text:	Mgr.	Lucia	Kušnírová	Deutschová,	foto:	archív	MsÚ	Text:	Mgr.	Lucia	Kušnírová	Deutschová,	foto:	archív	MsÚ	

MÁJ, ČAS ĽÚBOSTI, ZELENE I OHŇAMÁJ, ČAS ĽÚBOSTI, ZELENE I OHŇAMÁJ, ČAS ĽÚBOSTI, ZELENE I OHŇA
laním dažďa a so zabezpečením zdra-
via. 

Najviditeľnejšie sa prejavila prvá 
skupina. Veď kto by si v obciach 
západného Slovenska nevšimol v 
prvý májový deň vysoké, štíhle ozdo-
bené máje, ktoré mládenci potajomky 

V najkrajšom mesiaci roka, v mesiaci 
lásky a mladých, sa zlievali niektoré 
zvyky a obrady. Zopár ich malo viac 
ľúbostných prvkov, ďalšie súviseli s 
jarnými prácami na poliach, v záhra-
dách i vinohradoch. Iné sa zas viazali 
k tečúcej vode a rose a súviseli s privo-
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lekej hore či v háji vyšší strom, 
ktorému nechali vrcholec a pod ním 
olúpali kôru. Prípadne na vysokú žrď 
upevnili menší listnatý alebo ihlič-
natý stromček, brezu či smriečok. 
Ozdobili ho farebnými papierovými 
stužkami – ak ich milá nebola tajom-
stvom, pridali od nej aj šatku. Na 
druhej strane, pre mnohé devy ostá-
valo tajomstvom, či budú mať pri 
dome svoj máj. Stávalo sa totiž, že 
poniektoré dievky len tušili, že majú 
nápadníka, ale neboli si isté, pretože 
mládenec sa zatiaľ poriadne nepreja-
vil. A tak ukryté potme vyčkávali, kto a 
či vôbec niekto im k domu alebo 
vchodu do dvora postaví máj. 

Za postavenie mája rodičia 
dievky zavolali mládenca a jeho 
kamarátov do izby, pohostili ich, 
prípadne im dali i peniaze, z 
ktorých mladí pripravili májovú 
zábavu. Dievča urobilo svojmu 
mládencovi pierko za klobúk a 
tak mu vlastne aj bez slov opäto-
valo jeho city. Na konci mesiaca, 
zvyčajne v poslednú májovú 
nedeľu, sa máje zvalili, nechýbali 
pritom zábava ani pohostenie. 
Na strednom a východnom 
Slovensku sa dievky súce na 
vydaj tiež dočkali svojich májov, 
aj keď o niekoľko dní neskôr, 
mládenci im ich postavili na Turí-
ce. O dievčine, ktorej mládenec 
postavil máj a páčil sa jej rodi-
čom, ľudia potom hovorili, že už 
má frajera. Mladí mohli ísť spolu 
na muziku, prechádzať sa po 
dedine, mládenec chodieval s 

v noci spolu s kamarátmi postavili? 
Spoločný máj pre všetky slobodné 
dievky bol postavený v strede obce 
alebo pred krčmou. Samostatné máje 
stáli pri domoch dievčat, o ktoré sa 
mládenci vážne uchádzali, bolo by 
hanbou mládenca, keby svojej milej 
máj nepostavil. Do roku 1563, keď 
cirkev v Tridente zaviedla povinný 
cirkevný sobáš, mohlo dokonca 
postavenie mája nadobudnúť vo 
vzťahu k uzavretiu manželstva 
právny význam. 

Aj keď prešli storočia, tajností okolo 
stavania májov bolo viac než dosť. Na 
jednej strane mládenci tajili, že už 
niekoľko dní vopred chystajú v neďa-
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pranostík bolo aj o budúcej úrode: 
Dážď	 na	 prvého	 mája	 –	 úrodný	 rok.	
Studený	 máj,	 v	 stodole	 raj.	 Chladný	
máj,	pre	ovocie	raj.	Kým pre roľníkov 
bol studený máj priaznivý, vinohrad-
níkom neprial, lebo: V	máji	 chladno,	
bude	vína	na	dno.	Pranostiky boli aj o 
konkrétnych májových dňoch, najmä 
o 12. až 14. máji, keď ľudia zvykli 
vravieť: Pankrác,	 Servác	 a	 Bonifác	 –	
traja	ľadoví	muži. Vtedy mohol zrazu 
prísť ranný mráz, ktorý poškodil 
vyrastené rastlinky. O deň neskôr, čiže 
15. mája, sa zasa strachovali vino-
hradníci, že im zmrzne vinič a nebudú 
mať úrodu hrozna, nuž sa hovorilo:  
Žofia	víno	vypíja. No tento deň bol vraj 
dobrý na siatie ľanu a konope.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová,	
foto:	L.	Lukáč

Z	kníh	Zdravia,	šťastia	vinšujeme	a	
Tradície	na	Slovensku

kamarátmi pod okno svojej frajerky, 
na jarmoku jej kúpil darček, vyrezal 
jej piest na pranie, urobil jej zdobené 
hrable. O zaľúbencoch sa hovorievalo, 
že sa majú radi ako dva holúbky. O 
láske sa spievalo veľa pesničiek:

Na mošovskej veži dva holúbky sedia,

ľudia im závidia, že sa radi vidia.

Ach ľudia, preľudia, nezáviďte že im,

veď je to pekná vec, dievča a mláde-
nec.

Dievča, dievča, čo tuto máš?

Ružu, ružu! Komu ju dáš?

Tebe, tebe šuhajíčku,

našla som ju na chodníčku.

O mesiaci máj sa zvyklo hovoriť: Máj,	
chleba	 daj.	Májová	 tráva	moc	 úžitku	
dáva. Naši predkovia mali pre máj 
pranostiky na kratšie i dlhšie obdo-
bie. Ak	 je	máj	 teplý	a	 jasný,	bude	 jún	
daždivý	a	chladný.	Ak	na	prvého	mája	
večer	prší,	bude	celý	rok	pekne. Viacero 

zbičované a zoslabnuté telo ťažké 
bremeno. Nikto zo zástupu však nebol 
ochotný pomôcť mu. Niekoľkokrát 
pod jeho váhou klesol na zem, ale 
vojaci ho prinútili vstať a ísť ďalej. Pán 
Ježiš už naozaj nevládal. Ale ľudia v 
zástupe zostali bezcitní. Kto bude 
ochotný obetovať sa a pomôcť mu?

V tej chvíli sa na ceste objavil Šimon z 
Kyrény. Zrejme šiel opačným smerom 
ako zástup. Šimon šiel z poľa a chcel 
byť čím skôr doma. Keď ho vojaci 

Od malička vedieme deti k tomu, aby 
pomáhali starším, chorým, opuste-
ným, slabým... Nám samým to ide 
niekedy celkom automaticky, inokedy 
akosi ťažšie. Nepadne nám to vždy 
vhod. Neviem, ako by sme sa zachova-
li, keby sme mali pomôcť celkom 
cudziemu človekovi, či dokonca 
zločincovi. 

V Božom slove čítame, že zástup, ktorý 
sprevádzal Pána Ježia ako zločinca na 
Golgotu, videl, že kríž je pre jeho 

Milí bratia a sestry, drahí priatelia

v Pánovi Ježišovi Kristovi!
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mnohom zmenili život v našich rodi-
nách, v našej spoločnosti ale aj v 
spoločenstve cirkvi. Nevieme dokedy 
to všetko bude trvať, ale nie sme v tom 
sami. Kristov kríž nám to pripomína. 
Je posolstvom o tom, že žiadne 
bremeno človeka Pánu Bohu nie je 
ľahostajné. Keby sme Mu boli ľahostaj-
ní, nikdy by nebol svojho Syna vydal 
na smrť. Ale Pán Ježiš Kristus zomrel 
aby nám pomohol, aby napravil to, čo 
sme my svojou hriešnosťou pokazili. A 
tak aj v tejto neľahkej situácii pandé-
mie by sme si pri pohľade na Kristov 
kríž mali uvedomiť, že Boh má o nás 
záujem, nie sme mu ľahostajní, z Jeho 
rúk nás nikto a nič nemôže vytrhnúť, 
lebo nás miluje. Pán Ježiš povedal, že 
nik nemá väčšiu lásku ako ten, čo svoj 
život kladie za svojich priateľov. 
Mnohí to po Ježišovom vzkriesení 
pochopili. Prijali do svojho srdca 
Božiu lásku zjavenú v Kristovi a v ich 
životoch, rodinách, spoločenstvách 
nastala zmena. Dotyk tejto zmeny pocí-
til aj Šimon a to na ceste domov z poľa, 
keď položili naňho kríž, aby ho niesol 
za Ježišom. Šimon túto pomoc pravde-
podobne nikdy neľutoval. A čo my? 
Ako je to s našou životnou cestou?  Čo 
je našim cieľom? Pán Ježiš Kristus 
povedal „Kto chce prísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po 
deň, a tak ma nasleduje.“ Ak to dokáže-
me, tak to nikdy nebudeme ľutovať. 
Veď Božia láska zjavená v Kristovi je 
tu pre nás všetkých. Jeho cieľom nie je 
smrť ale život človeka a to nielen v 
tejto časnosti ale raz skrze živú vieru v 
Neho aj vo večnosti.  Amen 

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

uvideli, prinútili ho pomôcť Ježišovi. 
Položili naňho Ježišov kríž a Šimon ho 
musel vyniesť na Golgotu. Nevieme, 
ako sa Šimon cítil v ten deň, ale po Ježi-
šovom vzkriesení sa všetko zmenilo. 
Šimon túto pomoc pravdepodobne 
nikdy neľutoval.  

Na krátkom biblickom príklade 
Šimona z Kyrény môžeme vidieť, čo 
všetko dokáže priniesť náš každo-
denný život. Ako rýchlo a nečakane sa 
dokáže zmeniť jeden obyčajný deň, 
ktorý je naplnený našimi povinnosťa-
mi, túžbami, radosťami i starosťami. 
Niečo podobné sme iste už skúsili aj 
my na svojej vlastnej životnej ceste. A 
mnohí to prežívame aj v týchto dňoch 
v čase celosvetovej pandémie korona-
vírusu. Na jej samom začiatku sme len 
prostredníctvom médií sledovali, 
akým ťažkým a smrteľným bremenom 
dokáže byť neviditeľný vírus v 
ľudskom tele. Aká je dôležitá každá 
pomocná ruka pri záchrane nevin-
ných ľudských životov. No netrvalo 
dlho a sami sme sa ocitli pred otázkou 
– Kto bude ochotný obetovať sa a 
pomôcť tým, ktorí sú v ohrození živo-
ta? Tu patrí veľká vďaka tým, ktorí 
nezostali bezcitní, ale automaticky 
dokázali akýmkoľvek spôsobom 
pomôcť či už svojmu blízkemu, ale aj 
celkom neznámemu človekovi bez 
ohľadu na jeho zázemie a postavenie. 
Svedectvá mnohých hovoria, že si to 
vyžaduje celého človeka, neraz treba 
vstať a ísť ďalej až na hranicu svojich 
možností, aby cieľom nebola smrť ale 
život. K tomuto cieľu – zachovaniu 
našich životov slúžia aj mnohé opare-
nia a obmedzenia, ktoré nateraz v 
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životný	štýl		s		minimálnou	tvorbou	odpadu
Z e ro	 Wa s t e

napriek tomu je ťažké vybočiť zo 
zaužívaných štandardov či postupov. 
Štatistiky tvrdia, že ak by všetci ľudia 
na našej planéte žili v takom štan-
darde ako my Európania, tak by sme 
na uspokojenie svojich potrieb potre-
bovali prírodné zdroje dva a polkrát 
väčšie, než ako má  Zem. Lenže my 
máme Zem len jednu. Možno by sme 
ju mali začať menej vyčerpávať. Dá sa 
to. Znížime svoje potreby a tým sa 
zníži aj objem odpadu. Pri každom 
nákupe, ktorý robíte - a to nielen 

Každý reaguje na momentálnu situá-
ciu odlišne. To, čo nám prináša, je 
spomalenie. Viac času trávime doma,  
v záhradách,  v prírode. Ak je počasie 
priaznivé, vybehneme do najbližšej 
oázy pokoja a relaxujeme. Jediný 
rušivý moment pri prechádzkach 
prírodou a prebúdzajúcej sa jari je 
množstvo odpadkov pri cestách, v 
potôčiku či objavenie nejakej čiernej 
skládky. Ak nás chladné počasie zatiaľ 
núti ostať doma, robíme poriadky v 
domácnostiach. Jarné upratovanie je 
pre toto obdobie priam žiaduce. 
Hneď nás zaskočí, koľko nepotreb-
ných vecí máme doma a ako rýchlo sa 
nám zaplnil veľký kontajner na 
odpad. Francúzka Bea Johnson a jej 
štvorčlenná rodina sú schopní  „spr-
atať“ svoj ročný zmesový odpad do 
jednej zaváraninovej fľašky...

Čo	vlastne	Zero	Waste	
znamená?	

V anglickom slovníku by sa tento 
pojem ľahko preložil ako nulový 
odpad. No Zero Waste zďaleka nie je 
iba snaha eliminovať odpad v domác-
nostiach. Ide tu aj o zbytočné plytva-
nie. Aj keď sme v tejto karanténnej 
dobe, ktorá nám zabránila vymetať 
obchody, zistili, že naozaj sa bez niek-
torých vecí dá zaobísť bez toho, aby 
sme cítili určitý diskomfort. No 
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umelých prídavných látok. Bez 
mnohých vecí sme sa v minulosti 
zaobišli. Spomeňte si, do akých vrec-
koviek sme ako deti smrkali. Skúste 
doma pohľadať tie látkové a dať im 
druhú šancu. Aj kuchynské papierové 
utierky sa dajú nahradiť nastriha-
nými kusmi starej posteľnej bielizne. 
Namiesto jednorazových detských 
plienok sa dajú používať ako za 
starých čias  látkové. V dnešnej dobe 

l á t k o v ý c h  
možností s 
v y s o k ý m  
s t u p ň o m  
absorpcie si 
určite vybe-
riete. 

Ď a l š í m  
k r o k o m  
Zero Waste 
človeka je 
komposto-
vanie. Podľa 
oficiálnych 
š t a t i s t í k  
tvorí biood-

pad až 45 % zmesového odpadu 
slovenských domácností. V dnešnej 
dobe má každý z nás kompostér, ktorý 
do našich domácností a na sídliská 
zadovážil mestský úrad. Aby sa však 
jeho obsah neznehodnotil, smieme 
doňho vhadzovať len správne veci, 
teda odpad rastlinného a nie živočíš-
neho pôvodu, aj keď škrupinky z vajec 
nie sú na škodu. 

Na ekologické a Zero Waste trendy 
zareagovali aj rôzne spoločnosti, 

potravinovom - si položte otázku: 
Naozaj to potrebujem? Čokoľvek, čo 
kúpime, sa skôr či neskôr stane odpa-
dom. A ak sme sa už pre danú vec 
rozhodli, tak či je aspoň recyklovateľ-
ná. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, 
prečo musí byť tuba zubnej pasty ešte 
aj v škatuľke? V dnešnej dobe existujú 
bezobalové obchody, kde sa nakupuje 
do znovu použiteľných vrecúšok 
alebo nádob.

No aj v bežnej predajni sa dá správať 
ekologicky či Zero Waste. Stačí si napr. 
nosiť svoje plátnené tašky a vlastné 
látkové vrecúška, ušité hoci aj zo 
záclony, na pečivo alebo ovocie a pri 
kúpe produktov voliť obaly papierové 
či sklenené. Vo všeobecnosti by sa 
dalo povedať, že Zero Waste človek sa 
aj zdravšie stravuje a tým, že menej 
nakupuje, aj viac ušetrí. V prvom rade 
preto, že si nekupuje množstvo 
produktov balených v téglikoch , 
ktoré často obsahujú množstvo 
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vodou, ktorú si môžete kdekoľvek 
doplniť.

- Obmedzte nákup nového oblečenia. 
Povedzme si na rovinu – každý z nás 
má doma hromadu oblečenia, ktoré 
vôbec nenosí a zbytočne nám zaberá 
miesto v skrini. Ideálnym riešením je 
nákup kvalitných, nadčasových a 
dobre kombinovateľných kúskov, 
ktoré často nájdeme aj v  secondhan-
doch.

- Naučte sa nakupovať potraviny bez 
obalov.

- Vyrábajte si vlastné čistiace 
prostriedky. Tak napríklad na vyčiste-
nie kúpeľne vám stačí kombinácia 
sódy bikarbóny s octom alebo citró-
nom. 

-A tak ďalej... Hľadanie alternatív 
môže byť zábavné a prekvapujúce. 

Mária	Osifová

ktoré sa prezentujú ako veľmi zelené 
a ekologicky zmýšľajúce. Dobrým 
príkladom sú napríklad slamky. 
Začali vznikať kovové, papierové či 
bambusové, ktoré by mali nahradiť 
tie plastové. Otázka je, či slamky 
naozaj potrebujeme. Spotreba vecí, 
ktoré nepotrebujeme, je pre planétu 
tak či onak zbytočná záťaž. 

Chcete	začať	už	dnes?

Skúste sa doma trochu pohrabať vo 
svojom koši a možno zistíte, že veľkú 
časť jeho obsahu tvorí odpad biolo-
gického pôvodu, alebo má jednora-
zový charakter. Ten prvý patrí do 
kompostéra a druhý sa dá eliminovať: 

- Nepoužívajte plastové tašky a 
vrecúška. Vidíme ich všade. Zbytočne 
len poletujú vzduchom, sú v prírode, 
vo vode. Radšej so  sebou vždy noste 
opakovateľne použiteľnú tašku z 
prírodného materiálu, v ktorej si 
môže odniesť prípadný nákup.

- Skoncujte s plastovými fľašami a 
jednorazovými pohármi. Noste so 
sebou opakovane použiteľnú fľašu s 
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PRÍBEH: Ako som sa vrátila k šitiu
často nemajú možnosť zohnať si 
rúška a bolo by nebezpečné, keby sa 
tam rozšírila nákaza. Mestský úrad im 
nejaké rúška rozdal, ale všetci vieme, 
že každý človek ich musí mať 
niekoľko na výmenu. Do tejto akcie 
bolo zainteresovaných viac žien. 
Niektoré zháňali látky a gumičky, iné 
ich strihali a ďalšie z toho šili rúška. 
Neviem, koľko nás bolo, ale všetkým 
patrí veľká vďaka. Chcela by som túto 
príležitosť využiť na to, aby som sa 
poďakovala pani Rut Džoganíkovej a 
jej firme. Podarovala nám 300 rúšok, 
z ktorých väčšinu sme s manželom 
odviezli do domova pre seniorov v 
Stropkove, keďže s týmto domovom 
naša zuška spolupracuje a poskytu-
jeme im kultúrny program. Zvyšok 
rúšok sme odoslali pre seniorov do 
Prešova.

Text	a	foto:	Pedagogička	
Iveta	Zajacová,	DiS.	art.	

Keď	prišiel	SARS-CoV-2	(tzv.	koro-
navírus),	 každého	 z	nás	 to	 zasko-
čilo	–	nikto	nebol	na	to	pripravený.	
Zatvorili	 nám	 školy,	 obchody,	
reštaurácie,	svet	okolo	nás	stíchol.	
Všetci	 sme	 boli	 vystrašení,	 neve-
deli	sme,	ako	sa	to	bude	vyvíjať...

Hneď na začiatku sme zistili, že 
potrebné hygienické veci, dezinfekcia 
a rúška, sú vypredané. Pre mňa 
osobne je v takýchto vypätých situáci-
ách dôležitá nejaká zmysluplná 
činnosť. Keďže teraz všetci žijeme na 
sociálnych sieťach, videla som, že je 
veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí sa 
pustili do takejto práce. A tak som aj ja 
vytiahla šijací stroj, pretriedila 
zvyšné látky z obdobia, keď som šila 
sebe aj mojim deťom a začala šiť 
rúška pre nás. Manžel mi nakreslil 
niekoľko strihov a ja som skúšala. Po 
niekoľkých vydarených kusoch som si 
p o v e d a l a ,  ž e  
u r č i t e  m ô ž e m  
niektorým ľuďom 
pomôcť. Podaro-
vali sme rúška 
predavačkám v 
o b c h o d o c h ,  
známym a pod... 

Na šitie rúšok pre 
n a š u  r ó m s k u  
komunitu ma oslo-
vila Katka Hlibo-
ká. Samozrejme 
som súhlasi la ,  
lebo som si uvedo-
mila, že títo ľudia 
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Ochrana	 rastlín	
v	máji:

- Hneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý 
a o 14 dnı ́neskôr tretı ́postrek proti 
chrastavitost i  a  mú čnatke.  Ak 
ošetrıḿe hrušky proti chrastavitosti, 
zasiahneme aj proti hrdzi. 

- V čase kvitnutia bazy čiernej 
ošetrıḿe poloskoré a neskoré odrody 
proti vrtivke čerešňovej. Postrek o 10 
dnı ́zopakujeme.

- Za suchého a teplého počasia pokra-
čujeme s ošetrovanıḿ egrešov proti 
americkej múčnatke.

- Na začiatku kvitnutia a o týždeň 
neskôr ošetrıḿe citlivé odrody jahôd 
proti plesni sivej.

- V poslednej dekáde mája urobıḿe 
prvý postrek cibule proti plesni cibu-
ľovej, najmä za daždivého počasia.

- Proti krytonosovi makovicovému sa 
mak ošetruje v štádiu háčkovania.    

Konečne si po neskorých mrazoch 
užıv́ame jar. Okrem vyhrievania sa na 
slnku sa však pustime i do výsadby 
chúlostivej zeleniny, letničiek a balkó-
noviek. Prichádza čas vônı ́a zelených 
lıśtkov. 

V máji odkvitajú cibuľové kvetiny. 
Zvädnuté kvety odstraňujte, tvorba 
semien vysiľuje cibuľku a tá potom na 
budúci rok netvorı ́kvet.

V máji zberáme hlávky šalátu, najmä z 
vetraných parenı́ sk . 
Vy s i e va m e  č i  v y s á-
dzame letné odrody. 
S� alát neklı́či dobre, ak 
teplota pôdy presiahne 
25 °C. Preto vonkajšie 
výsevy chráňte bielou 
textıĺiou.

Keď v máji nepršı,́ jún 
sucho dovŕši. Prıŕ oda sa 
prebudila a čaká nás 
jedno z  najkra j š ı́ ch 
obdobı ́ roka, ale aj veľa 
práce na záhrade. 

Kvitnutie ovocných stromov vrcholı ́a 
záhrada potrebuje pravidelne polie-
vať. Jarné rastliny sú plné sily a 
pomôžu vám s očistou organizmu. C�aj 
z jahôd alebo žihľavy posilnı ́ imunitu, 
do vody s citrónom sa hodia svieža 
medovka a mäta. Stále je čas zberu 
púpavového koreňa na takmer 
zázračný odvar, chutný je med z 
kvetov.

Máj v záhrade
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plody na plodnom letoraste, za nimi 
ďalšı ́letorast zastrihnite.

- Vysaďte pór, neskoré kaleráby, letný 
šalát a vodnicu do záhonov.

-  Po  p r vo m  j ú n ovo m  k v i t n u t ı ́
prihnojte ruže cereritom. Zastrihnite 
ich k prvému vyvinutému puku.

- Zaštipnite vinič, použite postrek 
meďnatými prostriedkami proti ples-
ni.

	Ľubomír	Krupa

Do začiatku kvitnutia sa rastliny 
môžu ošetriť proti plesni makovej.

Plán	prác:

- Hnojenie a kultivácia záhonov.

- Zastrihnutie živého plota, zaštipnu-
tie mladých borovıć.

- Postrek ovocných stromov proti 
škodcom, plesniam a hubám.

- Zastrihnite marhuliam zahusťujúce 
výhony.

- Broskyne: Nechajte dva až štyri 

Spoločenská rubrika
Narodenie dieťaťa je pre každého výnimočný 
okamih v živote. Do radov tých najmenšıćh obča-
nov sme privıt́ali Ellu Leškovú, Adama S�amka a 
Júliu Eliášovú. 

So srdcom preniknutým žiaľom smútime nad 
smrťou našich najbližšıćh. Začiatkom aprıĺ a (4. 4) 
nás navždy opustila pani Helena Krokkerová 
(1948).

Máj je lásky čas. Určite nesmierne množstvo lásky 
budú pociťovať aj naši obyvatelia, ktorı ́sa v tomto 
mesiaci dožıv́ajú krásneho jubilea.	 95	 rokov - 
Ľudmila Maťašová a Ján S� tefánik.	80	rokov - Mária 
Fečová. 75	 rokov - Helena Harčariková, Mária 
Kašová, Pavel Krupa a Mária Lihániová. 70	rokov - 

Ján Hliboký,  Mária Juhasová a Jaroslava S�vačová. 	65	rokov - Juraj Kolesár a 
Andrej Vajda. 60	rokov	 - Magdaléna Saraková a Magdaléna Stojčevová. 								
55	rokov - Tomáš Bakaľar, Kamila Daňková, Marcela Fedáková a Janka Pavú-
ková. 50	 rokov - Gustáv Fedák, Zdenka Hanková, Dezider Juhas, Anna    
Tlučková a Ľubica Tomašková. 

redakcia
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ŠPORT

Tipos III. liga východ mala mať v máji 
na programe zápasy 24. až 28. kola. 

Boj klubov silného kvarteta Prešov, 
Lipany, Vranov a Humenné o postup 
mal vrcholiť a podobne tak aj urputné 
súboje o zotrvanie v súťaži. Náš Slovan 
po výsledkovo nevydarenej jeseni 
vstupoval do zimnej prı́pravy už s 
novým kormidelnı́kom Tomášom 
Suslom a kádrom vystuženým niekoľ-
kými sľubnými posilami. Cieľ bol 
jasný - zachrániť pre Giraltovce tretiu 
ligu, kam náš klub po desaťročia patrı.́ 
V máji sme sa mali predstaviť na ihris-
kách v Kalši,  Humennom a Spišskej 
Novej Vsi, doma sme mali privı́tať 
Vranov a S�arišské Michaľany. Atraktıv́-
ni, ale veľmi náročnı ́ súperi v zápa-
soch, v ktorých malo ı́sť o všetko. 
Lenže...

Boj s neviditeľným zabijakom neča-
kane a šokujúco prevrátil celý svet 
naruby a podpıśal sa aj pod zrušenie 
(v tom lepšom prı́pade odloženie) 
takmer všetkých športových podujatı.́ 
Od olympiády v Tokiu cez Euro 2020 
až po najnižšie futbalové súťaže na 
všetkých kontinentoch. Podľa kurzo-
vého lıśtka sa futbal oficiálne momen-
tálne hrá už len v Bielorusku, Turkme-
nistane, Tadžikistane, Tajwane a Nika-
rague.

Generalita SFZ 26. marca oficiálne 
nariadila anulovanie regionálnych 
súťažı ́ na všetkých úrovniach. Nikto 

nepostupuje, nikto nevypadáva. 
Bezprecedentný, ale v kontexte vážnej 
situácie vo svete racionálny krok.         
Za ročnıḱom 2019/2020 sa tak krátko 
pred začiatkom jarnej odvety urobila 
deliaca čiara a čaká sa na to, čo bude      
s pandémiou ďalej. Kruté pre kluby      
s postupovými ambıćiami, vykúpenie 
pre tıḿy z dolnej polovice tabuľky.

Pre náš Slovan je to dobrá správa, aj 
keď odhodlanie pobiť sa o záchranu 
športovými prostriedkami bolo            
v kabıńe počas zimnej prıṕravy cıt́iť. 
Po tomto vážnom rozhodnutı́ SFZ 
teraz stojıḿe pred novou výzvou. 

Ročnı́k 2020/2021 má byť totiž 
posledný v súčasnom formáte, po ňom 
má nastať rozsiahla reorganizácia 
súťažı ́s dvoma tretıḿi ligami v rámci 
celého Slovenska – východ a západ. 
Má to byť model dosť podobný tomu 
spred viac než štvrťstoročia. Slovan 
cestoval na svoje duely vtedajšej II. 
SNFL východ do Banskej Bystrice, 
Ružomberka, Rimavskej Soboty, 
Bytče, Detvy, Podbrezovej či Kysuc-
kého Nového Mesta a bola to veľká 
zápasová kvalita. Pamätnı́ci dobre 
vedia, o čom je reč. Dostať sa do 
takejto spoločnosti znovu, to by bolo 
n i e č o .  Z a b o j ova ť  o  t ú t o  m é t u 
rozhodne stojı ́za pokus.

Skôr ako k tejto plánovanej reorgani-
zácii v budúcom roku dôjde, budú 
musieť športové zväzy čeliť vážnym 

ZAVÍRUSOVANÉ FUTBALOVÉ ČASY 
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na vyžrebovanie nového ročnı́ka 
2020/2021 tretej ligy východ a na 
zápas prvého kola sa všetci nesmierne 
tešıḿe. Hádam tak, ako nikdy pred-
tým. 

V polčasovej prestávke testovacieho 
stretnutia však zatiaľ všetci prehrá-
vame s FC Korona 0 -1.

Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák

existenčným hrozbám. Ekonomické 
dôsledky súčasného útlmu budú 
podľa odbornıḱov fatálne a po rokoch 
hojnosti sa svet rúti do ťažkej recesie. 
A prejavı ́sa to aj v športe. Koronakrıźa 
nepochybne globálne zatrasie klubo-
vými pokladnicami a nejeden zabeh-
nutý klub bude kvôli odstrihnutým 
financiám donútený k tomu najhor-
šiemu. Nikto z nás si to nepraje, ale 
veľké riziko tu je. Futbalová 
mapa (nielen) Slovenska tak 
môže mať v blıźkej budúcnosti 
úplne inú podobu, než akú má 
dnes.  Uvidı́me.  Na konci 
tunela bliká malé svetielko 
nádeje na normálny športový 
režim, ale ešte to potrvá, 
musıḿe byť trpezlivı.́

Nech sa už teda bude diať v 
najbližšıćh týždňoch a mesia-
coch čokoľvek, jedno je isté - 



SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO

J Počul som, že ženy majú rady drsných chlapov. Nechcem sa 

chváliť, ale včera som vošiel do Lidlu o 9.15 hod.!

J Zasa na koronavıŕus doplatili chlapi. Ani krčma, ani futbal, ani 

kamaráti a ženy si veselo robia to, čo doteraz. Varia, perú, žehlia...

J V Dánsku znovu otvorili školy, lavice sú od seba vzdialené 2 

metre. Posledný žiak sedı ́ v Grónsku.

J Dnes som sa postavila na váhu a tam bolo napıśané: Vstupujte 

len po jednom!

J Slová kašlem na teba sú už zaradené medzi nebezpečné vyhrá-

žanie!

J V roku 2020 sa opäť cıt́ime ako šestnásťročnı.́ Benzıń je lacný, 

máme dlhé vlasy a domáce väzenie...

J Vedeli ste, že na Kanárskych ostrovoch nežije ani jeden kaná-

rik? To isté sa týka aj Panenských ostrovov.... Ani jeden kanárik.

J Dobrá správa pre nás živnostnıḱov: Idú rušiť daňový úrad! 

Prišiel mi list z daňového a v ňom stálo: Posledná upomienka!



ČO MUSÍTE VEDIEŤ  
O COVID19

Prevencia pred ochorením COVID-19:

1.

Pred ochorením COVID-19 neochráni: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Časté a dôkladné umývanie rúk

Pitie horúcej vody

Nosové kvapky a kloktanie

Fajčenie 

Pitie alkoholu

Cesnak 

Antibiotiká

  

2.

3.

Nosenie rúška

Používanie jednorazových papierových vreckoviek, 
ktoré po použití zahodíte do koša

Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu  4.
ľuďom s príznakmi nádchy alebo 
chrípky, dodržiavanie minimálne 
dvojmetrovej vzdialenosti od  
každého, kto kýcha alebo kašle

Vyhýbanie sa miestam s vyššou  5.
koncentráciou ľudí

Pravidelná dezinfekcia povrchov, 6.
pracovných plôch a pomôcok  
v domácnosti i na pracovisku

Dodržiavajte 
hygienické  
pravidlá  
v maximálne 
možnej miere,  
chráňte seba 
i ostatných.

Prípravky 
s chlórom  
sú určené na  
dezinkovanie 
povrchov!

Nepoužívajte 
na umývanie 
rúk chlór! 


