


Výsledky testovanie v našom meste

Celoplošné testovanie na koronavıŕus sa uskutočnilo v Giraltovciach 31. 10 a 
1. 11. 2020 na troch odberných miestach. Testovania sa u nás zúčastnilo 1980 
osôb  z toho 20 osôb s pozitıv́nym výsledkom, teda 1,01 percenta.
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Milí	čitatelia!		
Opäť sa nám situácia v našich živo-Opäť sa nám situácia v našich živo-
toch komplikuje. Sme v obdobı ́toch komplikuje. Sme v obdobı ́
opatrenı,́ ktoré sú pre mnohých z nás opatrenı,́ ktoré sú pre mnohých z nás 
ťažko zvládnuteľné. Práve prebiehajú ťažko zvládnuteľné. Práve prebiehajú 
dni, keď sme celoplošne testovanı ́na dni, keď sme celoplošne testovanı ́na 
ochorenie COVID-19 s cieľom dať do ochorenie COVID-19 s cieľom dať do 
karantény ľudı ́ s pozitıv́nym výsled-karantény ľudı ́ s pozitıv́nym výsled-
kom testu. Takúto situáciu Slovensko kom testu. Takúto situáciu Slovensko 
ešte nezažilo. V rámci Európy sme ešte nezažilo. V rámci Európy sme 
prvı́ a možno budeme pre ostatné prvı́ a možno budeme pre ostatné 
štáty prıḱladom, ako sa to dá zvlád-štáty prıḱladom, ako sa to dá zvlád-
nuť. nuť. 

Opatrenia, ktoré naša vláda zaviedla, Opatrenia, ktoré naša vláda zaviedla, 
preverujú najmä preverujú najmä 
to, akı ́sme. Stretá-to, akı ́sme. Stretá-
vam sa s rôznymi vam sa s rôznymi 
názormi, väčšinou názormi, väčšinou 
n a  s o c i á l n y c h n a  s o c i á l n y c h 
sieťach, keďže iný sieťach, keďže iný 
sociálny kontakt sociálny kontakt 
m o m e n t á l n e m o m e n t á l n e 
nefunguje. A s poľu-nefunguje. A s poľu-
tova nı́m musı́m tova nı́m musı́m 
skonštatovať: C� ı́m skonštatovať: C� ı́m 
ráznejšie opatrenia, tým je v nás ráznejšie opatrenia, tým je v nás 
menej a menej ľudskosti. Je smutné, menej a menej ľudskosti. Je smutné, 
ako vieme slovami ublıž́iť, hodnotiť, ako vieme slovami ublıž́iť, hodnotiť, 
všetko vedieť lepšie ako ostatnı,́ ako všetko vedieť lepšie ako ostatnı,́ ako 
vieme neustále kritizovať. Domáhať vieme neustále kritizovať. Domáhať 
sa svojich práv. V každej situácii, sa svojich práv. V každej situácii, 
ktorú nám nový deň prinesie a ktorá, ktorú nám nový deň prinesie a ktorá, 
žiaľ, nie je pre nás priaznivá, vidıḿe žiaľ, nie je pre nás priaznivá, vidıḿe 
len svoje JA. Ja budem ukrátený, ja to len svoje JA. Ja budem ukrátený, ja to 
neurobı́m, mňa nikto obmedzovať neurobı́m, mňa nikto obmedzovať 
nebude, ja si to budem robiť po svojo-nebude, ja si to budem robiť po svojo-
m.... Stále ja, ja, ja. m.... Stále ja, ja, ja. 

Ako prıḱlad by som uviedla situáciu, Ako prıḱlad by som uviedla situáciu, 
ktorú sme už všetci zažili. Malé dieťa ktorú sme už všetci zažili. Malé dieťa 

Opäť sa nám situácia v našich živo-
toch komplikuje. Sme v obdobı ́
opatrenı,́ ktoré sú pre mnohých z nás 
ťažko zvládnuteľné. Práve prebiehajú 
dni, keď sme celoplošne testovanı ́na 
ochorenie COVID-19 s cieľom dať do 
karantény ľudı ́ s pozitıv́nym výsled-
kom testu. Takúto situáciu Slovensko 
ešte nezažilo. V rámci Európy sme 
prvı́ a možno budeme pre ostatné 
štáty prıḱladom, ako sa to dá zvlád-
nuť. 
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sociálny kontakt 
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nefunguje. A s poľu-
tova nı́m musı́m 
skonštatovať: C� ı́m 
ráznejšie opatrenia, tým je v nás 
menej a menej ľudskosti. Je smutné, 
ako vieme slovami ublıž́iť, hodnotiť, 
všetko vedieť lepšie ako ostatnı,́ ako 
vieme neustále kritizovať. Domáhať 
sa svojich práv. V každej situácii, 
ktorú nám nový deň prinesie a ktorá, 
žiaľ, nie je pre nás priaznivá, vidıḿe 
len svoje JA. Ja budem ukrátený, ja to 
neurobı́m, mňa nikto obmedzovať 
nebude, ja si to budem robiť po svojo-
m.... Stále ja, ja, ja. 

Ako prıḱlad by som uviedla situáciu, 
ktorú sme už všetci zažili. Malé dieťa 

sa väčšinou búri  voči zákazom a sa väčšinou búri  voči zákazom a 
prı́kazom rodičov a nerozumie im. prı́kazom rodičov a nerozumie im. 
Celý svet vnıḿa najmä cez svoje JA. Aj Celý svet vnıḿa najmä cez svoje JA. Aj 
k e ď  s a  m a m a  a  o t e c   s n a ž i a                    k e ď  s a  m a m a  a  o t e c   s n a ž i a                    
o  vysvetlenie, väčšinou to syn alebo o  vysvetlenie, väčšinou to syn alebo 
dcéra pochopia veľmi neskoro,                dcéra pochopia veľmi neskoro,                
s odstupom rokov. Dieťa dospeje a vie s odstupom rokov. Dieťa dospeje a vie 
vnıḿať okolie už nielen ako jednotli-vnıḿať okolie už nielen ako jednotli-
vec, ale aj ako MY. Všetko chce svoj čas. vec, ale aj ako MY. Všetko chce svoj čas. 
Verıḿ, že aj u nás čas ukáže, že sme to Verıḿ, že aj u nás čas ukáže, že sme to 
zvládli, prekonali s čo najmenšı́mi zvládli, prekonali s čo najmenšı́mi 
následkami. následkami. 

Myslıḿ  si, že ak zamenıḿe svoje JA za Myslıḿ  si, že ak zamenıḿe svoje JA za 
ONI, prıṕadne MY, ONI, prıṕadne MY, 
potom pochopıḿe, potom pochopıḿe, 
že to, čo robıḿe a že to, čo robıḿe a 
ako sa správame, ako sa správame, 
ovplyvňuje najmä ovplyvňuje najmä 
ľu d ı́  o ko l o  n á s . ľu d ı́  o ko l o  n á s . 
Myslıḿ  si, že teraz Myslıḿ  si, že teraz 
je pre nás všetkých je pre nás všetkých 
najdôležitejšie si najdôležitejšie si 
každý deň pripo-každý deň pripo-
m ı́ n a ť  s l o v ı́ č k o m ı́ n a ť  s l o v ı́ č k o 

ĽUDSKOST� .  Ľudskosť  pre  mňa ĽUDSKOST� .  Ľudskosť  pre  mňa 
znamená žiadne JA, ale MY, ONI, ONA, znamená žiadne JA, ale MY, ONI, ONA, 
ON. Všetci, ktorı ́sú okolo mňa. K tomu ON. Všetci, ktorı ́sú okolo mňa. K tomu 
by som ešte pridala POKORU. A by som ešte pridala POKORU. A 
žiadne opatrenie, ktoré sa ma bude žiadne opatrenie, ktoré sa ma bude 
týkať, či už teraz alebo v budúcnosti, týkať, či už teraz alebo v budúcnosti, 
nebude pre mňa nepochopiteľné, nebude pre mňa nepochopiteľné, 
neracionálne či až také obmedzujúce, neracionálne či až také obmedzujúce, 
ako sa to teraz mnohým zdá.ako sa to teraz mnohým zdá.

Prajem vám v týchto novembrových Prajem vám v týchto novembrových 
dňoch neustále stretávanie s ľudskos-dňoch neustále stretávanie s ľudskos-
ťou a najmä pevné zdravie.ťou a najmä pevné zdravie.

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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prı́kazom rodičov a nerozumie im. 
Celý svet vnıḿa najmä cez svoje JA. Aj 
k e ď  s a  m a m a  a  o t e c   s n a ž i a                    
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Myslıḿ  si, že ak zamenıḿe svoje JA za 
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13. októbrové zasadnutie poslancov 13. októbrové zasadnutie poslancov 
sa konalo za prıt́omnosti 7 poslancov. sa konalo za prıt́omnosti 7 poslancov. 
Zúčastnil sa ho aj právny zástupca Zúčastnil sa ho aj právny zástupca 
mesta JUDr. Sergej Romža, ktorý mesta JUDr. Sergej Romža, ktorý 
informoval prı́tomných o súdnej informoval prı́tomných o súdnej 
sporovej agende mesta Giraltovce.               sporovej agende mesta Giraltovce.               
V jednom prıṕade je mesto žalovanou V jednom prıṕade je mesto žalovanou 
stranou v spore s stranou v spore s 
PKB Invest, s. r. o., PKB Invest, s. r. o., 
J o z e f  K o r b a  a J o z e f  K o r b a  a 
Darina Korbová. V Darina Korbová. V 
o b ž a l o b e  ve d i e o b ž a l o b e  ve d i e 
mesto niekoľko mesto niekoľko 
prıṕadov, prevažne prıṕadov, prevažne 
ide o ušlé nájomné ide o ušlé nájomné 
a  p o d a n á  j e  a j a  p o d a n á  j e  a j 
žaloba na Minister-žaloba na Minister-
stvo zdravotnı́ctva stvo zdravotnı́ctva 
SR, predmetom je SR, predmetom je 
verejné obstaráva-verejné obstaráva-
nie na rekonštruk-nie na rekonštruk-
c i u  p o l i k l i n i k y. c i u  p o l i k l i n i k y. 
Ministerstvo žiada Ministerstvo žiada 
v r á t e n i e  č a s t i v r á t e n i e  č a s t i 
poskytnutého NFP poskytnutého NFP 
na základe správy, na základe správy, 
ktorú  spracoval ktorú  spracoval 
U� rad pre verejné U� rad pre verejné 
obstarávanie. Obe strany zaslali svoje obstarávanie. Obe strany zaslali svoje 
súdne stanoviská k predmetnej veci. súdne stanoviská k predmetnej veci. 

Ing. Ján C� abala, vedúci oddelenia Ing. Ján C� abala, vedúci oddelenia 
správy majetku mesta, informoval správy majetku mesta, informoval 
poslancov o platbách nájomného v poslancov o platbách nájomného v 
bytových a nebytových priestoroch k bytových a nebytových priestoroch k 
31. 8. 2020. V nebytových priestoroch 31. 8. 2020. V nebytových priestoroch 
mesto eviduje pohľadávky, ktoré mesto eviduje pohľadávky, ktoré 
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vznikli v predchádzajúcich rokoch a vznikli v predchádzajúcich rokoch a 
sú vymáhané súdnou cestou. C� asť           sú vymáhané súdnou cestou. C� asť           
z nich už dlžnıći uhradili, no niektoré z nich už dlžnıći uhradili, no niektoré 
pohľadávky sú objektıv́ne nevymoži-pohľadávky sú objektıv́ne nevymoži-
teľné vzhľadom k tomu, že dlžnı́ci teľné vzhľadom k tomu, že dlžnı́ci 
nevlastnia majetok,  exekúciou nevlastnia majetok,  exekúciou 
ktorého by boli uspokojené nároky ktorého by boli uspokojené nároky 

veriteľa. Ide o 11 veriteľa. Ide o 11 
neplatičov a sumu neplatičov a sumu 
25 562,66 eura. V 25 562,66 eura. V 
jednom prı́pade jednom prı́pade 
bola už dlžná suma bola už dlžná suma 
v septembri uhra-v septembri uhra-
dená, v niektorých dená, v niektorých 
prı́padoch č ias-prı́padoch č ias-
točne uhradená. C�o točne uhradená. C�o 
sa týka bytových sa týka bytových 
priestorov, súdnou priestorov, súdnou 
cestou je vymá-cestou je vymá-
h a n á  s u m a  3 h a n á  s u m a  3 
5 1 8 , 2 9  e u ra  z a 5 1 8 , 2 9  e u ra  z a 
nájomné z rokov nájomné z rokov 
2 0 1 0  a ž  2 0 1 2 . 2 0 1 0  a ž  2 0 1 2 . 
Okresný  s úd vo Okresný  s úd vo 
Svidnı́ku nariadil Svidnı́ku nariadil 
dlžnı́kovi uhradiť dlžnı́kovi uhradiť 
dlžnú sumu spolu s dlžnú sumu spolu s 
trovami súdneho trovami súdneho 

konania. D� alšı ́ dlžnıći splácajú svoje konania. D� alšı ́ dlžnıći splácajú svoje 
dlhy v splátkach, prıṕadne im bola dlhy v splátkach, prıṕadne im bola 
zaslaná upomienka, vyhlásili osobný zaslaná upomienka, vyhlásili osobný 
bankrot, splácajú nájomné formou bankrot, splácajú nájomné formou 
Inštitútu osobitného prıj́emcu. U niek-Inštitútu osobitného prıj́emcu. U niek-
torých boli podklady zaslané práv-torých boli podklady zaslané práv-
nemu zástupcovi. Dlžná čiastka pred-nemu zástupcovi. Dlžná čiastka pred-
stavuje necelých 43 000 eur.  stavuje necelých 43 000 eur.  
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Poslanci schválili predaj bytov vo Poslanci schválili predaj bytov vo 
vlastnıćtve mesta Giraltovce do osob-vlastnıćtve mesta Giraltovce do osob-
ného vlastnıćtva a to bytovom dome ného vlastnıćtva a to bytovom dome 
bl. A na Dukelskej č. 21, bl. B – Dukel-bl. A na Dukelskej č. 21, bl. B – Dukel-
ská 22, bl. C – Dukelská 23, bl. E – ská 22, bl. C – Dukelská 23, bl. E – 
Bardejovská 218, bl. F – Bardejovská Bardejovská 218, bl. F – Bardejovská 
222. Ceny bytov sú nasledovné: 1-222. Ceny bytov sú nasledovné: 1-
izbový za cenu 200 eur, 2-izbový za izbový za cenu 200 eur, 2-izbový za 
cenu 400 eur a 3-izbový za cenu 600 cenu 400 eur a 3-izbový za cenu 600 
eur. Ceny bytov budú navýšené             eur. Ceny bytov budú navýšené             
o náklady mesta spojené s obnovou o náklady mesta spojené s obnovou 
bytového domu v danom objekte. bytového domu v danom objekte. 
Podmienkou predaja bytu sú uhra-Podmienkou predaja bytu sú uhra-
dené všetky pohľadávky na nájom-dené všetky pohľadávky na nájom-
nom a službách. nom a službách. 
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prıj́mov fyzických osôb v roku 2020 prıj́mov fyzických osôb v roku 2020 
poskytnutej z Ministerstva financiı ́SR poskytnutej z Ministerstva financiı ́SR 
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poskytnutej z Ministerstva financiı ́SR 

vo výške 109 099 eur. Následne vo výške 109 099 eur. Následne 
poslanci schválili aj rozpočtové poslanci schválili aj rozpočtové 
opatrenie č. 3 na strane prıj́mov v opatrenie č. 3 na strane prıj́mov v 
sume 158 723 eur (dotácia na sume 158 723 eur (dotácia na 
p o d p o r u  z a m e s t n a n o s t i  M S�  a p o d p o r u  z a m e s t n a n o s t i  M S�  a 
návratná finančná výpomoc), na návratná finančná výpomoc), na 
strane výdavkov by to boli položky strane výdavkov by to boli položky 
ako CO – ochranné pomôcky a dezin-ako CO – ochranné pomôcky a dezin-
fekcia, nadchod nad 1/21, Slovensko-fekcia, nadchod nad 1/21, Slovensko-
poľský dom, rekonštrukcia učebnı ́ZS�  poľský dom, rekonštrukcia učebnı ́ZS�  
– spolufinancovanie, rekonštrukcia – spolufinancovanie, rekonštrukcia 
WC – pavilón A a S� J pri ZS� , chodnıḱ         WC – pavilón A a S� J pri ZS� , chodnıḱ         
k  rıḿskokatolıćkemu kostolu a ZUS�  k  rıḿskokatolıćkemu kostolu a ZUS�  
od nadchodu, oporný múr pod Tehel-od nadchodu, oporný múr pod Tehel-
nou a iné položky v  celkovej sume nou a iné položky v  celkovej sume 
158 723 eur. 158 723 eur. 

Text:	Michaela	MarcinováText:	Michaela	Marcinová

foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová
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Pochovanie	do	zeme	či	Pochovanie	do	zeme	či	
kremácia?kremácia?

V posledných rokoch sa čoraz viac V posledných rokoch sa čoraz viac 
ľudı́ z väčšı́ch miest rozhoduje, že ľudı́ z väčšı́ch miest rozhoduje, že 
svoje telesné pozostatky po smrti svoje telesné pozostatky po smrti 
spopolnia. Najčastejšie dôvody pre spopolnia. Najčastejšie dôvody pre 
takýto postup sú pravdepodobne takýto postup sú pravdepodobne 
nedostatok hrobových miest, nižšia nedostatok hrobových miest, nižšia 
cena nájmu za takéto posledné miesto cena nájmu za takéto posledné miesto 
odpočinku či ekonomicky menej odpočinku či ekonomicky menej 
n á ro č n é  v yb u d ova n i e  h ro b k y.             n á ro č n é  v yb u d ova n i e  h ro b k y.             
V našom meste nie je kremácia až taká V našom meste nie je kremácia až taká 
populárna. Zo všetkých pohrebov je populárna. Zo všetkých pohrebov je 
iba 5 až 10 percent kremáciı,́ preto má iba 5 až 10 percent kremáciı,́ preto má 
primátor v pláne: „Mesto plánuje primátor v pláne: „Mesto plánuje 
vybudovať urnovú stenu –  kolumbá-vybudovať urnovú stenu –  kolumbá-
rium – aj na našom cintorıńe. Bude sa rium – aj na našom cintorıńe. Bude sa 
nachádzať pri Dome smútku zo seve-nachádzať pri Dome smútku zo seve-
rovýchodnej časti. Túto stavbu plánu-rovýchodnej časti. Túto stavbu plánu-
jeme zahrnúť  do  najbl i ž š ieho jeme zahrnúť  do  najbl i ž š ieho 

Pochovanie	do	zeme	či	
kremácia?

V posledných rokoch sa čoraz viac 
ľudı́ z väčšı́ch miest rozhoduje, že 
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nachádzať pri Dome smútku zo seve-
rovýchodnej časti. Túto stavbu plánu-
jeme zahrnúť  do  najbl i ž š ieho 

Aká	je	kapacita	voľných	Aká	je	kapacita	voľných	
hrobov	na	našom	cintoríne?hrobov	na	našom	cintoríne?

Naše mesto disponuje mestským Naše mesto disponuje mestským 
cintorı́nom s rozlohou jedného cintorı́nom s rozlohou jedného 
hektára a Domom smútku, ktorý sa hektára a Domom smútku, ktorý sa 
nachádza neďaleko centra mesta na nachádza neďaleko centra mesta na 
Kukučıńovej ulici. Koľko je v meste Kukučıńovej ulici. Koľko je v meste 
aktuálne voľných hrobových miest, aktuálne voľných hrobových miest, 
sme sa opýtali primátora Jána Rubisa. sme sa opýtali primátora Jána Rubisa. 
„S prihliadnutıḿ na aktuálny trend „S prihliadnutıḿ na aktuálny trend 
p o c h ováva n i a  m á m e  ka p a c i t u p o c h ováva n i a  m á m e  ka p a c i t u 
voľných hrobových miest približne na voľných hrobových miest približne na 
dva roky. Ak si vezmeme skutočnosť, dva roky. Ak si vezmeme skutočnosť, 
že v priemere nám ročne zomrie že v priemere nám ročne zomrie 
tridsať občanov.  Z nich siedmi až tridsať občanov.  Z nich siedmi až 
deviati potrebujú nové hrobové deviati potrebujú nové hrobové 
miesta, ostatnı ́sú pochovávanı ́do už miesta, ostatnı ́sú pochovávanı ́do už 
existujúcich rodinných hrobiek. Toho existujúcich rodinných hrobiek. Toho 
času evidujeme ešte maximálne dvad-času evidujeme ešte maximálne dvad-
sať voľných hrobových miest.“sať voľných hrobových miest.“
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že v priemere nám ročne zomrie 
tridsať občanov.  Z nich siedmi až 
deviati potrebujú nové hrobové 
miesta, ostatnı ́sú pochovávanı ́do už 
existujúcich rodinných hrobiek. Toho 
času evidujeme ešte maximálne dvad-
sať voľných hrobových miest.“
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€/rok. Pozitıv́um je, že dlžnıḱov na €/rok. Pozitıv́um je, že dlžnıḱov na 
nájomnom je len mizivá časť, preto nájomnom je len mizivá časť, preto 
nedochádza k rušeniu hrobových nedochádza k rušeniu hrobových 
miest. Všetky poplatky sú zverejnené miest. Všetky poplatky sú zverejnené 
na stránke mesta.na stránke mesta.

Čo	sa	stane,	ak	zosnulý	Čo	sa	stane,	ak	zosnulý	
nemá	žiadneho	príbuzného,	nemá	žiadneho	príbuzného,	
ktorý	by	sa	po	jeho	smrti	ktorý	by	sa	po	jeho	smrti	

zhostil	úlohy	usporiadať	mu	zhostil	úlohy	usporiadať	mu	
pohreb,	alebo	jeho	blízki	pohreb,	alebo	jeho	blízki	
nemajú	na	to	potrebné	nemajú	na	to	potrebné	

peniaze?peniaze?

 Mesto či obec sa o neho musia posta- Mesto či obec sa o neho musia posta-
rať. „Mesto ho musı́ pochovať na rať. „Mesto ho musı́ pochovať na 
vlastné náklady. Vzniknuté náklady vlastné náklady. Vzniknuté náklady 
vymáhame cez dedičské konania. vymáhame cez dedičské konania. 
Takéto prıṕady sú však veľmi ojedine-Takéto prıṕady sú však veľmi ojedine-
lé,“ dodal primátor.lé,“ dodal primátor.

Text	a	foto:		Mária	OsifováText	a	foto:		Mária	Osifová
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Takéto prıṕady sú však veľmi ojedine-
lé,“ dodal primátor.

Text	a	foto:		Mária	Osifová

rozpočtu mesta. Dostali sme už rôzne rozpočtu mesta. Dostali sme už rôzne 
cenové ponuky. Taktiež v blı́zkej cenové ponuky. Taktiež v blı́zkej 
budúcnosti plánujeme pripravovať budúcnosti plánujeme pripravovať 
polovicu nového cintorıńa pre vytvá-polovicu nového cintorıńa pre vytvá-
ranie nových hrobových miest, aby ranie nových hrobových miest, aby 
sme boli pripravenı ́aj v prıṕade, že sa sme boli pripravenı ́aj v prıṕade, že sa 
vyskytnú nejaké pohromy s fatálnymi vyskytnú nejaké pohromy s fatálnymi 
následkami.“  následkami.“  

Poplatky	za	prenájom	Poplatky	za	prenájom	
hrobových	miest	hrobových	miest	

Hrobové miesta sa v našom meste Hrobové miesta sa v našom meste 
prenajıḿajú na minimálne 5 rokov. prenajıḿajú na minimálne 5 rokov. 
Výška nájomného je schválená mest-Výška nájomného je schválená mest-
ským zastupiteľstvom a je platná od ským zastupiteľstvom a je platná od 
11. septembra 2017.  V porovnanı ́s 11. septembra 2017.  V porovnanı ́s 
ostatnými mestami s približne rovna-ostatnými mestami s približne rovna-
kým počtom obyvateľstva sú naše kým počtom obyvateľstva sú naše 
poplatky nıźke. Prenájom hrobového poplatky nıźke. Prenájom hrobového 
miesta je 2,70 €/rok, prenájom miesta je 2,70 €/rok, prenájom 
detského hrobového miesta je 1,70 detského hrobového miesta je 1,70 
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ostatnými mestami s približne rovna-
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C� a s  n e ú p r o s n e C� a s  n e ú p r o s n e 
plynie a rok sa opäť plynie a rok sa opäť 
nachýlil k svojmu nachýlil k svojmu 
záveru.  Začal  sa záveru.  Začal  sa 
november – predpo-november – predpo-
sledný mesiac roka. sledný mesiac roka. 
Jeho prvé dni patria Jeho prvé dni patria 
k a ž d o r o č n e k a ž d o r o č n e 
Pamiatke zosnulých. Pamiatke zosnulých. 
Keď jesenné mračná Keď jesenné mračná 
n a v o d z u j ú n a v o d z u j ú 
p o c h m ú r n u p o c h m ú r n u 
a t m o s f é r u ,  k e ď a t m o s f é r u ,  k e ď 
človeku ani plamene človeku ani plamene 
sviec nezahrejú skre-sviec nezahrejú skre-
hnuté dlane, vtedy hnuté dlane, vtedy 
p r i c h á d z a j ú p r i c h á d z a j ú 
s p o m i e n k y .                 s p o m i e n k y .                 
V mysliach si premietame viac ako V mysliach si premietame viac ako 
inokedy všetko, čo sme prežili s inokedy všetko, čo sme prežili s 
našimi milovanými. Prichádzame na našimi milovanými. Prichádzame na 
pietne miesta ich posledného odpo-pietne miesta ich posledného odpo-
činku a spomıńame. činku a spomıńame. 

Každoročne organizujeme na miest-Každoročne organizujeme na miest-
nom cintorıńe v Dome smútku pietnu nom cintorıńe v Dome smútku pietnu 
spomienku pre pozostalých,  ktorı ́spomienku pre pozostalých,  ktorı ́
stratili svojho drahého prıb́uzného v stratili svojho drahého prıb́uzného v 
uplynulom roku. Vzdávame tak úctu uplynulom roku. Vzdávame tak úctu 
všetkým, ktorı́ spočinuli v rodnej všetkým, ktorı́ spočinuli v rodnej 
zemi a naveky budú odpočıv́ať na zemi a naveky budú odpočıv́ať na 
našom cintorıńe. Bohužiaľ, momen-našom cintorıńe. Bohužiaľ, momen-
tálna situácia nám nedovolila usku-tálna situácia nám nedovolila usku-
točniť túto spomienkovú slávnosť, točniť túto spomienkovú slávnosť, 
preto sme sa  prihovorili pozostalým preto sme sa  prihovorili pozostalým 
počas Sviatku všetkých svätých            počas Sviatku všetkých svätých            
v mestskom rozhlase a rozlúčili sa tak v mestskom rozhlase a rozlúčili sa tak 
s ich blıźkymi. V popoludňajšıćh hodi-s ich blıźkymi. V popoludňajšıćh hodi-
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p o c h m ú r n u 
a t m o s f é r u ,  k e ď 
človeku ani plamene 
sviec nezahrejú skre-
hnuté dlane, vtedy 
p r i c h á d z a j ú 
s p o m i e n k y .                 
V mysliach si premietame viac ako 
inokedy všetko, čo sme prežili s 
našimi milovanými. Prichádzame na 
pietne miesta ich posledného odpo-
činku a spomıńame. 

Každoročne organizujeme na miest-
nom cintorıńe v Dome smútku pietnu 
spomienku pre pozostalých,  ktorı ́
stratili svojho drahého prıb́uzného v 
uplynulom roku. Vzdávame tak úctu 
všetkým, ktorı́ spočinuli v rodnej 
zemi a naveky budú odpočıv́ať na 
našom cintorıńe. Bohužiaľ, momen-
tálna situácia nám nedovolila usku-
točniť túto spomienkovú slávnosť, 
preto sme sa  prihovorili pozostalým 
počas Sviatku všetkých svätých            
v mestskom rozhlase a rozlúčili sa tak 
s ich blıźkymi. V popoludňajšıćh hodi-

nách sa po úvodnej nách sa po úvodnej 
nostalgickej piesni nostalgickej piesni 
prihovoril primátor prihovoril primátor 
Ján Rubis: „Dnešný Ján Rubis: „Dnešný 
deň je výnimočný a deň je výnimočný a 
spolupatričnosť všet-spolupatričnosť všet-
kých nás nekonečne kých nás nekonečne 
blı́zka. Veď vzdať blı́zka. Veď vzdať 
ú c t u  a  vďa č n o s ť ú c t u  a  vďa č n o s ť 
mŕtvym znamená mŕtvym znamená 
v á ž i ť  s i  ž i v o t  a v á ž i ť  s i  ž i v o t  a 
samých seba. Sklá-samých seba. Sklá-
ňam sa teda pred ňam sa teda pred 
v a š i m i  d r a h ý m i v a š i m i  d r a h ý m i 
zosnulými. C�esť ich zosnulými. C�esť ich 
pamiatke!“ Nasledo-pamiatke!“ Nasledo-
vali krátka báseň a vali krátka báseň a 
zopár slov o nebo-zopár slov o nebo-

hom. V uplynulom roku sme odpreva-hom. V uplynulom roku sme odpreva-
dili na poslednú cestu 29 našich obča-dili na poslednú cestu 29 našich obča-
nov. Svoju knihu života zavrela aj naša nov. Svoju knihu života zavrela aj naša 
najstaršia občianka, pani Zuzana najstaršia občianka, pani Zuzana 
Kucháriková, ktorá sa dožila úctyhod-Kucháriková, ktorá sa dožila úctyhod-
ných 103 rokov. Nanešťastie, odišli od ných 103 rokov. Nanešťastie, odišli od 
nás aj takı́, ktorým v knihe života nás aj takı́, ktorým v knihe života 
ostalo ešte veľa bielych, nepopı́sa-ostalo ešte veľa bielych, nepopı́sa-
ných strán.  T�ažké a nepredstaviteľné  ných strán.  T�ažké a nepredstaviteľné  
sú chvıĺe, keď zo sveta živých odchá-sú chvıĺe, keď zo sveta živých odchá-
dzajú mladı ́ľudia. dzajú mladı ́ľudia. 

  Ľudský osud tak zmaril ich lásku,   Ľudský osud tak zmaril ich lásku, 
lásku k rodičom, pretrhol manželské lásku k rodičom, pretrhol manželské 
putá, rodičovskú lásku k dieťaťu, pria-putá, rodičovskú lásku k dieťaťu, pria-
teľstvá... Aj keď sa ich dielo na Zemi teľstvá... Aj keď sa ich dielo na Zemi 
skončilo, neskončili sa láska a vďač-skončilo, neskončili sa láska a vďač-
nosť za to dobré, čo vykonali. nosť za to dobré, čo vykonali. 

Mária	OsifováMária	Osifová
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najstaršia občianka, pani Zuzana 
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Folklórny festival ľudového umenia Folklórny festival ľudového umenia Folklórny festival ľudového umenia 
Jedným zo znakov, ktoré charakteri-Jedným zo znakov, ktoré charakteri-
zujú každú krajinu, je jej ľudová zujú každú krajinu, je jej ľudová 
kultúra – ľudové zvyky, tradıćie, kroje, kultúra – ľudové zvyky, tradıćie, kroje, 
piesne, tance, hudba... V súčasnosti, piesne, tance, hudba... V súčasnosti, 
keď sa preferujú multikultúrnosť a keď sa preferujú multikultúrnosť a 
globalizácia, vystupuje do popredia globalizácia, vystupuje do popredia 
čoraz väčšia potreba zachovať dedič-čoraz väčšia potreba zachovať dedič-
stvo našich predkov s jeho jedineč-stvo našich predkov s jeho jedineč-
nými znakmi a zvláštnosťami. Dôvo-nými znakmi a zvláštnosťami. Dôvo-
dom, prečo je nutné chrániť ľudovú dom, prečo je nutné chrániť ľudovú 
kultúru, sú neustále zmeny v život-kultúru, sú neustále zmeny v život-
nom štýle, v spôsobe myslenia a kona-nom štýle, v spôsobe myslenia a kona-
nia ľudı.́ nia ľudı.́ 

Z� ivot našich predkov bol nesmierne Z� ivot našich predkov bol nesmierne 
ťažký. Namáhavý spôsob zıśkavania ťažký. Namáhavý spôsob zıśkavania 
obživy, zabezpečenia obydlia ešte obživy, zabezpečenia obydlia ešte 
komplikovali vojny, choroby či strach komplikovali vojny, choroby či strach 
z neznámych škodlivých sıĺ. A tak si na z neznámych škodlivých sıĺ. A tak si na 
pomoc volali kultové obrady, mágiu, pomoc volali kultové obrady, mágiu, 
ktoré tvorili akýsi základ pre rodinné ktoré tvorili akýsi základ pre rodinné 
zvyky, obrady a sviatky.   zvyky, obrady a sviatky.   

V poslednom čase – a to možno aj V poslednom čase – a to možno aj 
vďaka nepriaznivej situácii, ktorá má vďaka nepriaznivej situácii, ktorá má 
za následok zákaz zhromažďovania – za následok zákaz zhromažďovania – 
akoby sa roztrhlo vrece so svadob-akoby sa roztrhlo vrece so svadob-
nými obradmi tých, ktorı ́ ešte chceli nými obradmi tých, ktorı ́ ešte chceli 
stihnúť spečatiť svoju lásku patrič-stihnúť spečatiť svoju lásku patrič-
ným obradom, pri ktorom sa v znač-ným obradom, pri ktorom sa v znač-
nej miere dodržiavajú tradıćie našich nej miere dodržiavajú tradıćie našich 
predkov. V kútiku duše takmer každej predkov. V kútiku duše takmer každej 
mladej ženy drieme detský sen, v mladej ženy drieme detský sen, v 
ktorom kráča ako nevesta v nádher-ktorom kráča ako nevesta v nádher-
ných bielych šatách zahalená v závoji ných bielych šatách zahalená v závoji 
ako z pavučinky. Sobáš v minulosti ako z pavučinky. Sobáš v minulosti 
predstavoval pre všetky takú dôležitú predstavoval pre všetky takú dôležitú 
udalosť, že bol predmetom ich snov, udalosť, že bol predmetom ich snov, 
ale i obáv a rôznych úvah. Veď svadba ale i obáv a rôznych úvah. Veď svadba 
zvyčajne trvala tri dni. K jej obrad-zvyčajne trvala tri dni. K jej obrad-
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dom, prečo je nutné chrániť ľudovú 
kultúru, sú neustále zmeny v život-
nom štýle, v spôsobe myslenia a kona-
nia ľudı.́ 

Z� ivot našich predkov bol nesmierne 
ťažký. Namáhavý spôsob zıśkavania 
obživy, zabezpečenia obydlia ešte 
komplikovali vojny, choroby či strach 
z neznámych škodlivých sıĺ. A tak si na 
pomoc volali kultové obrady, mágiu, 
ktoré tvorili akýsi základ pre rodinné 
zvyky, obrady a sviatky.   

V poslednom čase – a to možno aj 
vďaka nepriaznivej situácii, ktorá má 
za následok zákaz zhromažďovania – 
akoby sa roztrhlo vrece so svadob-
nými obradmi tých, ktorı ́ ešte chceli 
stihnúť spečatiť svoju lásku patrič-
ným obradom, pri ktorom sa v znač-
nej miere dodržiavajú tradıćie našich 
predkov. V kútiku duše takmer každej 
mladej ženy drieme detský sen, v 
ktorom kráča ako nevesta v nádher-
ných bielych šatách zahalená v závoji 
ako z pavučinky. Sobáš v minulosti 
predstavoval pre všetky takú dôležitú 
udalosť, že bol predmetom ich snov, 
ale i obáv a rôznych úvah. Veď svadba 
zvyčajne trvala tri dni. K jej obrad-

nému vrcholu patrili snıḿanie venca nému vrcholu patrili snıḿanie venca 
(party) z hlavy mladuchy, ktorý bol (party) z hlavy mladuchy, ktorý bol 
symbolom jej panenstva a slobody, a symbolom jej panenstva a slobody, a 
potom jej začepčenie. Svadobný potom jej začepčenie. Svadobný 
obrad čepčenia ste si mohli pozrieť obrad čepčenia ste si mohli pozrieť 
formou fotografiı́  vystavených v formou fotografiı́  vystavených v 
obradnej sieni. obradnej sieni. 

 V prvý piatkový októbrový podvečer  V prvý piatkový októbrový podvečer 
sa pozvanı ́hostia stretli vo vestibule sa pozvanı ́hostia stretli vo vestibule 
MsU�  na vernisáži fotografiı ́umelkyne MsU�  na vernisáži fotografiı ́umelkyne 
Petry Landovej, fotografky a autorky Petry Landovej, fotografky a autorky 
diela Slovenská renesancia (2012 – diela Slovenská renesancia (2012 – 
2 0 1 4 )  re p re z e n t u j ú c e h o  p r vé 2 0 1 4 )  re p re z e n t u j ú c e h o  p r vé 
moderné umelecké fotografické moderné umelecké fotografické 
zobrazenie slovenského ľudového zobrazenie slovenského ľudového 
umenia a kultúrneho dedičstva na umenia a kultúrneho dedičstva na 
Slovensku. Má pripomı́nať tradı́cie Slovensku. Má pripomı́nať tradı́cie 
spojené predovšetkým s vydajom spojené predovšetkým s vydajom 
nevesty. „Fotografie, ktoré máte nevesty. „Fotografie, ktoré máte 
možnosť vidieť, predstavujú privátnu možnosť vidieť, predstavujú privátnu 
zbierku z pozadia a z obdobia tvorby zbierku z pozadia a z obdobia tvorby 
diela Slovenská renesancia. Niektoré diela Slovenská renesancia. Niektoré 
vznikli ako fotografie zo zákulisia vznikli ako fotografie zo zákulisia 
tvorby diela v rokoch 2012 – 2014 a tvorby diela v rokoch 2012 – 2014 a 
niektoré ako dokument z natáčania niektoré ako dokument z natáčania 
samotného nasadzovania party aj samotného nasadzovania party aj 
čepčenia počas návštevy dedinky čepčenia počas návštevy dedinky 
Torysky v Levočských vrchoch, iné Torysky v Levočských vrchoch, iné 
zase ako návšteva Veľkého Grobu na zase ako návšteva Veľkého Grobu na 
západe a pod. ...“ oboznámila nás západe a pod. ...“ oboznámila nás 
autorka. V obradnej sieni ste tak autorka. V obradnej sieni ste tak 
počas jedného mesiaca mohli vidieť počas jedného mesiaca mohli vidieť 
okrem týchto fotografiı ́ aj svadobný okrem týchto fotografiı ́ aj svadobný 
kroj z nášho regiónu, bežné kroje, kroj z nášho regiónu, bežné kroje, 
modernú bohato zdobenú partu z modernú bohato zdobenú partu z 
dnešnej doby či predmety potrebné dnešnej doby či predmety potrebné 
na nachystanie hostiny. Svojou na nachystanie hostiny. Svojou 
troškou prispel aj domáci maliar troškou prispel aj domáci maliar 
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MsU�  na vernisáži fotografiı ́umelkyne 
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na nachystanie hostiny. Svojou 
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postup do krajského kola súťaže. To postup do krajského kola súťaže. To 
sa uskutočnilo 29. 9. 2020 a žiaci II. B sa uskutočnilo 29. 9. 2020 a žiaci II. B 
si tam „vyrecitovali“ strieborné si tam „vyrecitovali“ strieborné 
pásmo a aj napriek šıŕeniu pandémie pásmo a aj napriek šıŕeniu pandémie 
COVID-19 úspešne reprezentovali COVID-19 úspešne reprezentovali 
našu školu vo veľmi náročnej konku-našu školu vo veľmi náročnej konku-
rencii umeleckých škôl a konzervató-rencii umeleckých škôl a konzervató-
riı.́ Patrı ́im za to veľké poďakovanie. riı.́ Patrı ́im za to veľké poďakovanie. 

postup do krajského kola súťaže. To 
sa uskutočnilo 29. 9. 2020 a žiaci II. B 
si tam „vyrecitovali“ strieborné 
pásmo a aj napriek šıŕeniu pandémie 
COVID-19 úspešne reprezentovali 
našu školu vo veľmi náročnej konku-
rencii umeleckých škôl a konzervató-
riı.́ Patrı ́im za to veľké poďakovanie. 

S nástupom do nového školského S nástupom do nového školského 
roka, okrem plánov a ambı́ciı́, čo roka, okrem plánov a ambı́ciı́, čo 
všetko sa žiaci chcú naučiť, triedu II. B všetko sa žiaci chcú naučiť, triedu II. B 
čakala veľká výzva hneď na začiatku. čakala veľká výzva hneď na začiatku. 
Už v marci minulého školského roka Už v marci minulého školského roka 
sa mali zúčastniť okresného kola sa mali zúčastniť okresného kola 
súťaže Hviezdoslavov Kubıń v pred-súťaže Hviezdoslavov Kubıń v pred-
nese poézie a prózy v tvorbe recitač-nese poézie a prózy v tvorbe recitač-
ných kolektıv́ov a ných kolektıv́ov a 
divadiel poézie divadiel poézie 
detı́ ,  mládeže a detı́ ,  mládeže a 
dospelých. Orga-dospelých. Orga-
nizátori termı́n nizátori termı́n 
presunuli na 8. 9. presunuli na 8. 9. 
2020 a žiaci II. B sa 2020 a žiaci II. B sa 
ho zúčastnili ako ho zúčastnili ako 
súbor Prváčence. súbor Prváčence. 
Ich výsledok bol Ich výsledok bol 
o h r o m u j ú c i .  V o h r o m u j ú c i .  V 
kategórii od 0 do kategórii od 0 do 
18 rokov si vybo-18 rokov si vybo-
jovali prvé miesto jovali prvé miesto 
s  n á v r h o m  n a s  n á v r h o m  n a 

S nástupom do nového školského 
roka, okrem plánov a ambı́ciı́, čo 
všetko sa žiaci chcú naučiť, triedu II. B 
čakala veľká výzva hneď na začiatku. 
Už v marci minulého školského roka 
sa mali zúčastniť okresného kola 
súťaže Hviezdoslavov Kubıń v pred-
nese poézie a prózy v tvorbe recitač-
ných kolektıv́ov a 
divadiel poézie 
detı́ ,  mládeže a 
dospelých. Orga-
nizátori termı́n 
presunuli na 8. 9. 
2020 a žiaci II. B sa 
ho zúčastnili ako 
súbor Prváčence. 
Ich výsledok bol 
o h r o m u j ú c i .  V 
kategórii od 0 do 
18 rokov si vybo-
jovali prvé miesto 
s  n á v r h o m  n a 

Marek Zimka obrazmi s ľudovým motı-́Marek Zimka obrazmi s ľudovým motı-́
vom. Na slávnostnom otvorenı ́nechý-vom. Na slávnostnom otvorenı ́nechý-
bal ani tanec. Mladı ́ folkloristi pred-bal ani tanec. Mladı ́ folkloristi pred-
viedli choreografiu s horiacimi svieč-viedli choreografiu s horiacimi svieč-
k a m i ,  k t o r é  m a l i  v  m i n u l o s t i k a m i ,  k t o r é  m a l i  v  m i n u l o s t i 
ochrannú a očistnú funkciu. Prıt́om-ochrannú a očistnú funkciu. Prıt́om-
ným sa prihovoril aj poslanec Ján ným sa prihovoril aj poslanec Ján 
V o o k ,  k t o r ý  z a  P r e š o v s k ý V o o k ,  k t o r ý  z a  P r e š o v s k ý 
samosprávny kraj na uskutočnenie samosprávny kraj na uskutočnenie 
tejto akcie prispel sumou 1 000 eur.  tejto akcie prispel sumou 1 000 eur.  

 Zachovávanie ľudových tradıćiı ́ ma  Zachovávanie ľudových tradıćiı ́ ma 
veľký význam, aby sme nezabúdali na veľký význam, aby sme nezabúdali na 

Marek Zimka obrazmi s ľudovým motı-́
vom. Na slávnostnom otvorenı ́nechý-
bal ani tanec. Mladı ́ folkloristi pred-
viedli choreografiu s horiacimi svieč-
k a m i ,  k t o r é  m a l i  v  m i n u l o s t i 
ochrannú a očistnú funkciu. Prıt́om-
ným sa prihovoril aj poslanec Ján 
V o o k ,  k t o r ý  z a  P r e š o v s k ý 
samosprávny kraj na uskutočnenie 
tejto akcie prispel sumou 1 000 eur.  

 Zachovávanie ľudových tradıćiı ́ ma 
veľký význam, aby sme nezabúdali na 

svoje korene, na duchovné aj kultúrne svoje korene, na duchovné aj kultúrne 
dedičstvo, ktoré nám zanechali naši dedičstvo, ktoré nám zanechali naši 
predkovia. Je to veľmi dôležité, aby predkovia. Je to veľmi dôležité, aby 
sme sa dokázali definovať v živote a sme sa dokázali definovať v živote a 
nájsť kontinuitu a perspektıv́u do nájsť kontinuitu a perspektıv́u do 
budúcnosti nielen pre seba, ale aj pre budúcnosti nielen pre seba, ale aj pre 
potomkov. potomkov. 

Verı́me, že aj touto výstavou sme Verı́me, že aj touto výstavou sme 
aspoň trochu napomohli hľadaniu – a aspoň trochu napomohli hľadaniu – a 
nachádzaniu! – našich koreňov. nachádzaniu! – našich koreňov. 

Text:	Mária	Osifová	Text:	Mária	Osifová	

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč
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 Hviezdoslavov Kubín 2020 Hviezdoslavov Kubín 2020 Hviezdoslavov Kubín 2020

PaedDr.	Anna	GalíkováPaedDr.	Anna	GalíkováPaedDr.	Anna	Galíková
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maci prekvapili svojou kreativitou a maci prekvapili svojou kreativitou a 
pripravenosťou, isto sa stane súčas-pripravenosťou, isto sa stane súčas-
ťou našich akciı.́ Keďže sa teraz nemô-ťou našich akciı.́ Keďže sa teraz nemô-
žeme stretávať s rodičmi ani starými žeme stretávať s rodičmi ani starými 
rodičmi v škole, nič nám nebránilo, rodičmi v škole, nič nám nebránilo, 
aby sme si ,,zorganizovali“ fiktıv́nu aby sme si ,,zorganizovali“ fiktıv́nu 
akciu pre mamky a staré mamy.Sied-akciu pre mamky a staré mamy.Sied-
maci si vytvorili aj svoj vlastný maci si vytvorili aj svoj vlastný 
program. Jedinečnými prejavmi – bez program. Jedinečnými prejavmi – bez 
kúska papiera – žiaci vyjadrovali, čo kúska papiera – žiaci vyjadrovali, čo 
pre nich ich mamky alebo starké pre nich ich mamky alebo starké 
znamenajú. Veľmi ma prekvapili, ako znamenajú. Veľmi ma prekvapili, ako 
sa vedeli pekne pripraviť, vcıt́iť do sa vedeli pekne pripraviť, vcıt́iť do 
atmosféry i prejaviť nebojácnosť atmosféry i prejaviť nebojácnosť 
pred publikom. Na strane druhej sa pred publikom. Na strane druhej sa 
prejavila súdržnosť triedy, ktorá  prejavila súdržnosť triedy, ktorá  
doslova dýchala za každého, čo stál doslova dýchala za každého, čo stál 
pred triedou a rečnil. Bonusom bolo, pred triedou a rečnil. Bonusom bolo, 
že každý rečnıḱ mal svojho ,,porotcu“, že každý rečnıḱ mal svojho ,,porotcu“, 
ktorý hodnotil jeho vystúpenie. Takto ktorý hodnotil jeho vystúpenie. Takto 
sme sa učili všıḿať si dobré stránky sme sa učili všıḿať si dobré stránky 
každého, ale aj to, v čom by sa mohol každého, ale aj to, v čom by sa mohol 
ešte posunúť. ešte posunúť. 

Babka,	dedko,	ste	pre	nás	dôležití!	Babka,	dedko,	ste	pre	nás	dôležití!	
Na našich starkých u nás v škole Na našich starkých u nás v škole 
myslıḿ e každý rok a snažıḿe sa ich myslıḿ e každý rok a snažıḿe sa ich 
odmeniť každú jeseň.  Plány boli odmeniť každú jeseň.  Plány boli 
veľké, no z plánovanej veľkej akcie veľké, no z plánovanej veľkej akcie 
pre starých rodičov sme sa museli pre starých rodičov sme sa museli 
uspokojiť s ich fotografiami. Každý uspokojiť s ich fotografiami. Každý 
ôsmak si priniesol staré rodinné foto-ôsmak si priniesol staré rodinné foto-
grafie a hovoril sám za seba, čo grafie a hovoril sám za seba, čo 
preňho dedko, babka znamenajú, akú preňho dedko, babka znamenajú, akú 
majú povahu i to, kto zdedil mená majú povahu i to, kto zdedil mená 
práve po nich. A nielen mená! Nos, oči, práve po nich. A nielen mená! Nos, oči, 
postavu sme mohli vidieť aj v tých, postavu sme mohli vidieť aj v tých, 
ktorı ́tie fotky držali. ktorı ́tie fotky držali. 

maci prekvapili svojou kreativitou a 
pripravenosťou, isto sa stane súčas-
ťou našich akciı.́ Keďže sa teraz nemô-
žeme stretávať s rodičmi ani starými 
rodičmi v škole, nič nám nebránilo, 
aby sme si ,,zorganizovali“ fiktıv́nu 
akciu pre mamky a staré mamy.Sied-
maci si vytvorili aj svoj vlastný 
program. Jedinečnými prejavmi – bez 
kúska papiera – žiaci vyjadrovali, čo 
pre nich ich mamky alebo starké 
znamenajú. Veľmi ma prekvapili, ako 
sa vedeli pekne pripraviť, vcıt́iť do 
atmosféry i prejaviť nebojácnosť 
pred publikom. Na strane druhej sa 
prejavila súdržnosť triedy, ktorá  
doslova dýchala za každého, čo stál 
pred triedou a rečnil. Bonusom bolo, 
že každý rečnıḱ mal svojho ,,porotcu“, 
ktorý hodnotil jeho vystúpenie. Takto 
sme sa učili všıḿať si dobré stránky 
každého, ale aj to, v čom by sa mohol 
ešte posunúť. 

Babka,	dedko,	ste	pre	nás	dôležití!	
Na našich starkých u nás v škole 
myslıḿ e každý rok a snažıḿe sa ich 
odmeniť každú jeseň.  Plány boli 
veľké, no z plánovanej veľkej akcie 
pre starých rodičov sme sa museli 
uspokojiť s ich fotografiami. Každý 
ôsmak si priniesol staré rodinné foto-
grafie a hovoril sám za seba, čo 
preňho dedko, babka znamenajú, akú 
majú povahu i to, kto zdedil mená 
práve po nich. A nielen mená! Nos, oči, 
postavu sme mohli vidieť aj v tých, 
ktorı ́tie fotky držali. 

V týždni	duševného	zdravia od 12. V týždni	duševného	zdravia od 12. 
do 16. 10. 2020 sme si v súkromnej do 16. 10. 2020 sme si v súkromnej 
základnej škole pripomenuli dôleži-základnej škole pripomenuli dôleži-
tosť duševnej pohody nielen spoloč-tosť duševnej pohody nielen spoloč-
ným oblečenı́m, ale aj aktivitami, ným oblečenı́m, ale aj aktivitami, 
približovali sme si témy súvisiace s približovali sme si témy súvisiace s 
duševným zdravıḿ a jeho prepojenıḿ duševným zdravıḿ a jeho prepojenıḿ 
na vzdelávanie. Vyskúšali sme si  na vzdelávanie. Vyskúšali sme si  
teplákovo-športový deň, šatkový deň, teplákovo-športový deň, šatkový deň, 
elegantno-spoločenský, retro deň, elegantno-spoločenský, retro deň, 
folklórny deň. Mottá, ktoré nás po celý folklórny deň. Mottá, ktoré nás po celý 
týždeň sprevádzali: UC�  SA NOVE�  týždeň sprevádzali: UC�  SA NOVE�  
VECI! HOVOR O TOM! ROB NIEC�O VECI! HOVOR O TOM! ROB NIEC�O 
TVORIVE� ! BUD�  AKTI�VNY! ODDYCHUJ TVORIVE� ! BUD�  AKTI�VNY! ODDYCHUJ 
A UVOĽNI SA! ZAPOJ SA A POMA� HAJ! A UVOĽNI SA! ZAPOJ SA A POMA� HAJ! 
ZDOLA� VAJ PREKA� Z� KY! NEBOJ SA ZDOLA� VAJ PREKA� Z� KY! NEBOJ SA 
SNI�VAT� !SNI�VAT� !

Po iné roky sme na akcii Maratón			Po iné roky sme na akcii Maratón			
čítania	boli zvyknutı ́na hostı:́ bývalé čítania	boli zvyknutı ́na hostı:́ bývalé 
pani učiteľky, družinárky či knihov-pani učiteľky, družinárky či knihov-
nı́ čky,  ba i  spisovateľky,  ktoré nı́ čky,  ba i  spisovateľky,  ktoré 
navštıv́ili jednotlivé triedy a čıt́avali navštıv́ili jednotlivé triedy a čıt́avali 
našim žiakom. Prispôsobili sme sa našim žiakom. Prispôsobili sme sa 
novej situácii a dohodli sa, že si Mara-novej situácii a dohodli sa, že si Mara-
tón čıt́ania urobıḿe v rámci povole-tón čıt́ania urobıḿe v rámci povole-
ných možnostı́: spoločné čı́tanie ných možnostı́: spoločné čı́tanie 
knihy, najzaujı́mavejšie úryvky zo knihy, najzaujı́mavejšie úryvky zo 
svojich najobľúbenejšıćh knıh́, pred-svojich najobľúbenejšıćh knıh́, pred-
mety, ktoré najlepšie vystihujú mety, ktoré najlepšie vystihujú 
podstatu knihy sa stali súčasťou podstatu knihy sa stali súčasťou 
hodıń literatúry v jednotlivých trie-hodıń literatúry v jednotlivých trie-
dach. Zahl�benı́ do prı́behu sme si dach. Zahl�benı́ do prı́behu sme si 
spolu vytvorili krásnu literárnu spolu vytvorili krásnu literárnu 
atmosféru. atmosféru. 

Tvoríme	 prejavy, podujatie, ktoré Tvoríme	 prejavy, podujatie, ktoré 
sıće plánované nebolo, ale keďže sied-sıće plánované nebolo, ale keďže sied-

V týždni	duševného	zdravia od 12. 
do 16. 10. 2020 sme si v súkromnej 
základnej škole pripomenuli dôleži-
tosť duševnej pohody nielen spoloč-
ným oblečenı́m, ale aj aktivitami, 
približovali sme si témy súvisiace s 
duševným zdravıḿ a jeho prepojenıḿ 
na vzdelávanie. Vyskúšali sme si  
teplákovo-športový deň, šatkový deň, 
elegantno-spoločenský, retro deň, 
folklórny deň. Mottá, ktoré nás po celý 
týždeň sprevádzali: UC�  SA NOVE�  
VECI! HOVOR O TOM! ROB NIEC�O 
TVORIVE� ! BUD�  AKTI�VNY! ODDYCHUJ 
A UVOĽNI SA! ZAPOJ SA A POMA� HAJ! 
ZDOLA� VAJ PREKA� Z� KY! NEBOJ SA 
SNI�VAT� !

Po iné roky sme na akcii Maratón			
čítania	boli zvyknutı ́na hostı:́ bývalé 
pani učiteľky, družinárky či knihov-
nı́ čky,  ba i  spisovateľky,  ktoré 
navštıv́ili jednotlivé triedy a čıt́avali 
našim žiakom. Prispôsobili sme sa 
novej situácii a dohodli sa, že si Mara-
tón čıt́ania urobıḿe v rámci povole-
ných možnostı́: spoločné čı́tanie 
knihy, najzaujı́mavejšie úryvky zo 
svojich najobľúbenejšıćh knıh́, pred-
mety, ktoré najlepšie vystihujú 
podstatu knihy sa stali súčasťou 
hodıń literatúry v jednotlivých trie-
dach. Zahl�benı́ do prı́behu sme si 
spolu vytvorili krásnu literárnu 
atmosféru. 

Tvoríme	 prejavy, podujatie, ktoré 
sıće plánované nebolo, ale keďže sied-

Október, pohladenie duše, zdravia i starkých Október, pohladenie duše, zdravia i starkých Október, pohladenie duše, zdravia i starkých Október, pohladenie duše, zdravia i starkých Október, pohladenie duše, zdravia i starkých Október, pohladenie duše, zdravia i starkých 
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Babka	moja	skvelá	je.	Úžasne	variť	vie.	Babka	moja	skvelá	je.	Úžasne	variť	vie.	
Praženicu	na	raňajky,	volské	oko	a	či	Praženicu	na	raňajky,	volské	oko	a	či	
párky?	Dedko	zas	môj	taxík,	príde	po	párky?	Dedko	zas	môj	taxík,	príde	po	
mňa	ani	rýchlik.	Zo	svojich	skúseností,	mňa	ani	rýchlik.	Zo	svojich	skúseností,	
vedia	pomôcť	v	prítomnosti.	Lásku,	tú	vedia	pomôcť	v	prítomnosti.	Lásku,	tú	

Babka	moja	skvelá	je.	Úžasne	variť	vie.	
Praženicu	na	raňajky,	volské	oko	a	či	
párky?	Dedko	zas	môj	taxík,	príde	po	
mňa	ani	rýchlik.	Zo	svojich	skúseností,	
vedia	pomôcť	v	prítomnosti.	Lásku,	tú	

vždy	mávajú,	radi	ju	rozdávajú.vždy	mávajú,	radi	ju	rozdávajú.

	Viktória	Kecerová	8.	A						                                                                                             	Viktória	Kecerová	8.	A						                                                                                             

Atmosféru sme umocnili tvorenı́m Atmosféru sme umocnili tvorenı́m 
básničiek, vtipných i vážnejšıćh, ktoré básničiek, vtipných i vážnejšıćh, ktoré 

v š a k  i š l i v š a k  i š l i 
p r i a m o  z o p r i a m o  z o 
s r d c a ,  l e b o s r d c a ,  l e b o 
t a m ,  d r a h á t a m ,  d r a h á 
babka, drahý babka, drahý 
dedko, ste a dedko, ste a 
navždy zosta-navždy zosta-
nete!    nete!    

Text	a	foto:	Text	a	foto:	
Mgr.	Viktória	Mgr.	Viktória	

MaťašováMaťašová

vždy	mávajú,	radi	ju	rozdávajú.

	Viktória	Kecerová	8.	A						                                                                                             

Atmosféru sme umocnili tvorenı́m 
básničiek, vtipných i vážnejšıćh, ktoré 

v š a k  i š l i 
p r i a m o  z o 
s r d c a ,  l e b o 
t a m ,  d r a h á 
babka, drahý 
dedko, ste a 
navždy zosta-
nete!    

Text	a	foto:	
Mgr.	Viktória	

Maťašová
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NA	SVADBE	V	STROPKOVE	NA	SVADBE	V	STROPKOVE	
SA	MOHLI	NAKAZIŤ	I	GIRAL-SA	MOHLI	NAKAZIŤ	I	GIRAL-

TOVČANIATOVČANIA

Jednou z akciı,́ kde sa v druhej vlne Jednou z akciı,́ kde sa v druhej vlne 
nakazilo najviac ľudı ́v okresoch Svid-nakazilo najviac ľudı ́v okresoch Svid-
nı́k a Stropkov (podobne to bolo i           nı́k a Stropkov (podobne to bolo i           
v Bardejove), bola stropkovská svad-v Bardejove), bola stropkovská svad-
ba, kde sa ocitli aj naši občania. „Podľa ba, kde sa ocitli aj naši občania. „Podľa 
doterajšı́ch zistenı́ bolo na svadbe         doterajšı́ch zistenı́ bolo na svadbe         
v Stropkove cca 130 ľudı́ vrátane v Stropkove cca 130 ľudı́ vrátane 
personálu reštaurácie, kde sa svadba personálu reštaurácie, kde sa svadba 
konala. Hostia pochádzajú z obidvoch konala. Hostia pochádzajú z obidvoch 
okresných miest, z okolitých dedıń,         okresných miest, z okolitých dedıń,         
z mesta Giraltovce, ako aj z iných regi-z mesta Giraltovce, ako aj z iných regi-
ónov Slovenska, dokonca aj z C�eska,“ ónov Slovenska, dokonca aj z C�eska,“ 
informovala regionálna hygienička informovala regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková zo Svidnı́ka. Helena Hrebeňaková zo Svidnı́ka. 
RU� VZ zabezpečuje všetky potrebné RU� VZ zabezpečuje všetky potrebné 
protiepidemické opatrenia. Karan-protiepidemické opatrenia. Karan-
ténne opatrenia sa podľa jej slov ténne opatrenia sa podľa jej slov 
dotkli viacerých základných, stred-dotkli viacerých základných, stred-
ných škôl v regióne, firiem, štátnej a ných škôl v regióne, firiem, štátnej a 

verejnej  správy. verejnej  správy. 
„Pozitı́vne testo-„Pozitı́vne testo-
vanı́ boli pedagó-vanı́ boli pedagó-
g o v i a ,  ž i a c i  a g o v i a ,  ž i a c i  a 
z a m e s t n a n c i z a m e s t n a n c i 
firiem. V kontakte s firiem. V kontakte s 
pozitıv́ne testova-pozitıv́ne testova-
ným boli aj hráči ným boli aj hráči 
volejbalového tıḿu volejbalového tıḿu 
zo Svidnıḱa.“ RU� VZ zo Svidnıḱa.“ RU� VZ 
eviduje i nové ocho-eviduje i nové ocho-
renia  COVID-19          renia  COVID-19          
z okresu Svidnı́k, z okresu Svidnı́k, 

NA	SVADBE	V	STROPKOVE	
SA	MOHLI	NAKAZIŤ	I	GIRAL-

TOVČANIA

Jednou z akciı,́ kde sa v druhej vlne 
nakazilo najviac ľudı ́v okresoch Svid-
nı́k a Stropkov (podobne to bolo i           
v Bardejove), bola stropkovská svad-
ba, kde sa ocitli aj naši občania. „Podľa 
doterajšı́ch zistenı́ bolo na svadbe         
v Stropkove cca 130 ľudı́ vrátane 
personálu reštaurácie, kde sa svadba 
konala. Hostia pochádzajú z obidvoch 
okresných miest, z okolitých dedıń,         
z mesta Giraltovce, ako aj z iných regi-
ónov Slovenska, dokonca aj z C�eska,“ 
informovala regionálna hygienička 
Helena Hrebeňaková zo Svidnı́ka. 
RU� VZ zabezpečuje všetky potrebné 
protiepidemické opatrenia. Karan-
ténne opatrenia sa podľa jej slov 
dotkli viacerých základných, stred-
ných škôl v regióne, firiem, štátnej a 

verejnej  správy. 
„Pozitı́vne testo-
vanı́ boli pedagó-
g o v i a ,  ž i a c i  a 
z a m e s t n a n c i 
firiem. V kontakte s 
pozitıv́ne testova-
ným boli aj hráči 
volejbalového tıḿu 
zo Svidnıḱa.“ RU� VZ 
eviduje i nové ocho-
renia  COVID-19          
z okresu Svidnı́k, 

Počet	 pozitívne	 testovaných	 na	Počet	 pozitívne	 testovaných	 na	
ochorenie	 COVID-19	 neustále	ochorenie	 COVID-19	 neustále	
stúpa	 aj	 v	 regióne,	 ochorenie	stúpa	 aj	 v	 regióne,	 ochorenie	
prudko	expanduje	v	okresoch	Svid-prudko	expanduje	v	okresoch	Svid-
ník	 a	 Stropkov.	 Žiaľ,	 už	 ani	 naše	ník	 a	 Stropkov.	 Žiaľ,	 už	 ani	 naše	
mestečko	 nie	 je	 výnimkou.	 Vláda	mestečko	 nie	 je	 výnimkou.	 Vláda	
začala	s	celoplošným	testovaním	a	začala	s	celoplošným	testovaním	a	
nariadila	obmedzený	pohyb.		nariadila	obmedzený	pohyb.		

Počet pozitıv́nych prıṕadov ochore-Počet pozitıv́nych prıṕadov ochore-
nia COVID-19 začal v regióne rapıd́ne nia COVID-19 začal v regióne rapıd́ne 
narastať po niekoľkých uskutočne-narastať po niekoľkých uskutočne-
ných svadbách a väčšıćh hostinách. ných svadbách a väčšıćh hostinách. 
Regionálna novinárka Katarıńa Sivá-Regionálna novinárka Katarıńa Sivá-
ková priniesla 15. októbra na facebo-ková priniesla 15. októbra na facebo-
okovom profile informáciu o 254 pozi-okovom profile informáciu o 254 pozi-
tıv́ne testovaných občanoch v okrese tıv́ne testovaných občanoch v okrese 
Svidnıḱ a 194 pozitıv́ne testovaných    Svidnıḱ a 194 pozitıv́ne testovaných    
v okrese Stropkov (t. j. spolu 448 v okrese Stropkov (t. j. spolu 448 
ľudı́). Od evidovania úplne prvého ľudı́). Od evidovania úplne prvého 
prıṕadu v regióne (polovica marca), prıṕadu v regióne (polovica marca), 
ktorým bol Giraltovčan, už RU� VZ Svid-ktorým bol Giraltovčan, už RU� VZ Svid-
nıḱ od vypuknutia epidémie zaevido-nıḱ od vypuknutia epidémie zaevido-
val cez 750 prıṕadov. val cez 750 prıṕadov. 

Počet	 pozitívne	 testovaných	 na	
ochorenie	 COVID-19	 neustále	
stúpa	 aj	 v	 regióne,	 ochorenie	
prudko	expanduje	v	okresoch	Svid-
ník	 a	 Stropkov.	 Žiaľ,	 už	 ani	 naše	
mestečko	 nie	 je	 výnimkou.	 Vláda	
začala	s	celoplošným	testovaním	a	
nariadila	obmedzený	pohyb.		

Počet pozitıv́nych prıṕadov ochore-
nia COVID-19 začal v regióne rapıd́ne 
narastať po niekoľkých uskutočne-
ných svadbách a väčšıćh hostinách. 
Regionálna novinárka Katarıńa Sivá-
ková priniesla 15. októbra na facebo-
okovom profile informáciu o 254 pozi-
tıv́ne testovaných občanoch v okrese 
Svidnıḱ a 194 pozitıv́ne testovaných    
v okrese Stropkov (t. j. spolu 448 
ľudı́). Od evidovania úplne prvého 
prıṕadu v regióne (polovica marca), 
ktorým bol Giraltovčan, už RU� VZ Svid-
nıḱ od vypuknutia epidémie zaevido-
val cez 750 prıṕadov. 

COVID-19: V regióne je kritická situácia COVID-19: V regióne je kritická situácia COVID-19: V regióne je kritická situácia COVID-19: V regióne je kritická situácia COVID-19: V regióne je kritická situácia COVID-19: V regióne je kritická situácia 
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k t o r é  m a j ú  e p i d e m i o l o g i c k ú k t o r é  m a j ú  e p i d e m i o l o g i c k ú 
súvislosť s potvrdenými prı́padmi         súvislosť s potvrdenými prı́padmi         
z Bratislavy.z Bratislavy.

ZAČALI	S	CELOPLOŠNÝM	ZAČALI	S	CELOPLOŠNÝM	
TESTOVANÍM,	NARIADILI	TESTOVANÍM,	NARIADILI	
ZÁKAZ	VYCHÁDZANIAZÁKAZ	VYCHÁDZANIA

Vláda SR na základe významne zhor-Vláda SR na základe významne zhor-
šujúcej sa epidemiologickej situácie šujúcej sa epidemiologickej situácie 
uznesenıḿ rozhodla, že od soboty 24. uznesenıḿ rozhodla, že od soboty 24. 
októbra do nedele 1. novembra platı ́októbra do nedele 1. novembra platı ́
na celom Slovensku zákaz vychádza-na celom Slovensku zákaz vychádza-
nia mimo domu s istými výnimkami, nia mimo domu s istými výnimkami, 
ako sú návšteva lekárov, blı́zkych ako sú návšteva lekárov, blı́zkych 
lekárnı́, obchodov, pošty, benzı́nky, lekárnı́, obchodov, pošty, benzı́nky, 
cesty do práce, školy či škôlky, venče-cesty do práce, školy či škôlky, venče-
nia a kŕmenia zvierat... V tomto čase nia a kŕmenia zvierat... V tomto čase 
sa nemá chodiť ani na cintorı́ny. sa nemá chodiť ani na cintorı́ny. 
Zákaz vychádzania mimo bydliska Zákaz vychádzania mimo bydliska 
neplatı ́ od 1.00 do 5.00 hod. Okrem neplatı ́ od 1.00 do 5.00 hod. Okrem 
toho spustili celonárodné testovanie. toho spustili celonárodné testovanie. 
S pilotným testovanıḿ na nový koro-S pilotným testovanıḿ na nový koro-
navıŕus začali v piatok 23. októbra od navıŕus začali v piatok 23. októbra od 
8. hodiny okresy Dolný Kubıń, Tvrdo-8. hodiny okresy Dolný Kubıń, Tvrdo-
šıń a Námestovo na Orave a vo vedľaj-šıń a Námestovo na Orave a vo vedľaj-
šom okrese Bardejov. Nasledujúce šom okrese Bardejov. Nasledujúce 
dva vıḱendy bude aj plošné testovanie dva vıḱendy bude aj plošné testovanie 
na ostatnom územı ́SR. Testovanie je na ostatnom územı ́SR. Testovanie je 
dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť 
občania vo veku od 10 do 65 rokov. občania vo veku od 10 do 65 rokov. 
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽA-Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽA-
NO) tvrdı,́ že je to jediná cesta, ako sa NO) tvrdı,́ že je to jediná cesta, ako sa 
vyhnúť totálnemu lockdownu. „Verte vyhnúť totálnemu lockdownu. „Verte 
mi, nie je iná cesta, ako sa vyhnúť mi, nie je iná cesta, ako sa vyhnúť 
tomu, čo by prinieslo nepredstavi-tomu, čo by prinieslo nepredstavi-
teľné ekonomické škody. Naša súdrž-teľné ekonomické škody. Naša súdrž-
nosť je jediná šanca, ako zvládnuť boj nosť je jediná šanca, ako zvládnuť boj 
proti neviditeľnému nepriateľovi,“ proti neviditeľnému nepriateľovi,“ 
uvádza sa na stránke vlada.gov.sk.uvádza sa na stránke vlada.gov.sk.

k t o r é  m a j ú  e p i d e m i o l o g i c k ú 
súvislosť s potvrdenými prı́padmi         
z Bratislavy.
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na ostatnom územı ́SR. Testovanie je 
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tomu, čo by prinieslo nepredstavi-
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proti neviditeľnému nepriateľovi,“ 
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CHAOS	V	ŠKOLSTVECHAOS	V	ŠKOLSTVE

COVID-19 nemá s nikým zľutovanie. COVID-19 nemá s nikým zľutovanie. 
Do karantény sa dostávajú pracovnıći Do karantény sa dostávajú pracovnıći 
škôl, lekári či kňazi. V mnohých škôl, lekári či kňazi. V mnohých 
školách zatvárajú prevádzku, rušia školách zatvárajú prevádzku, rušia 
plánované akcie a rodičovské združe-plánované akcie a rodičovské združe-
nia. Podľa informáciı ́portálu teraz.sk nia. Podľa informáciı ́portálu teraz.sk 
sa začne výučba dištančnou formou aj sa začne výučba dištančnou formou aj 
na druhom stupni ZS�  (27. novembra). na druhom stupni ZS�  (27. novembra). 
Pre prvý zatiaľ toto nariadenie nepla-Pre prvý zatiaľ toto nariadenie nepla-
tı,́ rovnako sa vyučovanie nezastavuje tı,́ rovnako sa vyučovanie nezastavuje 
ani v materských školách a jasliach. ani v materských školách a jasliach. 
Od pondelka 26. októbra prešli všetky Od pondelka 26. októbra prešli všetky 
vysoké školy na dištančné vzdeláva-vysoké školy na dištančné vzdeláva-
nie počas celého zimného semestra. nie počas celého zimného semestra. 
Z� iaci stredných škôl naďalej pokra-Z� iaci stredných škôl naďalej pokra-
čujú v dištančnej výučbe. Jesenné čujú v dištančnej výučbe. Jesenné 
prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. 
októbra na 30. októbra a 2. novembra. októbra na 30. októbra a 2. novembra. 
Krı́zový štáb PSK na zasadnutı ́Krı́zový štáb PSK na zasadnutı ́
konštatoval, že po nástupe žiakov konštatoval, že po nástupe žiakov 
stredných škôl na dištančnú formu stredných škôl na dištančnú formu 
štúdia je župa pripravená poskytnúť štúdia je župa pripravená poskytnúť 
ubytovanie v školských internátoch ubytovanie v školských internátoch 
pre zdravotnı́kov a armádu, ktorı ́pre zdravotnı́kov a armádu, ktorı ́
prišli do kontaktu s pozitıv́ne testova-prišli do kontaktu s pozitıv́ne testova-
nými pacientmi a nechcú ohroziť nými pacientmi a nechcú ohroziť 
svojich prıb́uzných. Podľa Ley Heilo-svojich prıb́uzných. Podľa Ley Heilo-
vej z oddelenia komunikácie a propa-vej z oddelenia komunikácie a propa-
gácie PSK by malo byť karanténne gácie PSK by malo byť karanténne 
ubytovanie k dispozıć ii aj na internáte ubytovanie k dispozıć ii aj na internáte 
SOS�  polytechnickej a služieb vo Svid-SOS�  polytechnickej a služieb vo Svid-
nıḱu, rovnako ako počas prvej vlny nıḱu, rovnako ako počas prvej vlny 
pandémie.pandémie.

Text:	Martina	Cigľárová,	Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	jf,	archív	nemocnice	Svidník	–	foto:	jf,	archív	nemocnice	Svidník	–	
Svet	zdraviaSvet	zdravia
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Podujatie	 venované	 pamiatke	Podujatie	 venované	 pamiatke	
vojnových	hrdinov	sa	síce	oficiálne	vojnových	hrdinov	sa	síce	oficiálne	
v	 tomto	 roku	 vo	 Svidníku	 kvôli	v	 tomto	 roku	 vo	 Svidníku	 kvôli	
šíriacej	 sa	 nákaze	 neuskutočnilo,	šíriacej	 sa	 nákaze	 neuskutočnilo,	
padlých	 vojakov	 si 	 na	 Duklu	padlých	 vojakov	 si 	 na	 Duklu	
napriek	tomu	prišli	uctiť	najvyšší	napriek	tomu	prišli	uctiť	najvyšší	
politickí	činitelia	na	čele	s	predse-politickí	činitelia	na	čele	s	predse-
dom	vlády	Igorom	Matovičom.dom	vlády	Igorom	Matovičom.

Verejné oslavy, ktoré sa mali konať pri Verejné oslavy, ktoré sa mali konať pri 
prı́ležitosti 76. výročia Karpatsko-prı́ležitosti 76. výročia Karpatsko-
duklianskej operácie vo Svidnı́ku duklianskej operácie vo Svidnı́ku 
(KDO) v tomto roku kvôli pandémii (KDO) v tomto roku kvôli pandémii 
zrušili. Padlých hrdinov si prišli zrušili. Padlých hrdinov si prišli 
z á s t u p c o v i a  š t á t n e j  s p r áv y  a z á s t u p c o v i a  š t á t n e j  s p r áv y  a 
samosprávy a aj verejnosť uctiť indi-samosprávy a aj verejnosť uctiť indi-
viduálne. Spomienku na historické viduálne. Spomienku na historické 
udalosti si poklonou pri pamätnıḱoch udalosti si poklonou pri pamätnıḱoch 

Podujatie	 venované	 pamiatke	
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duklianskej operácie vo Svidnı́ku 
(KDO) v tomto roku kvôli pandémii 
zrušili. Padlých hrdinov si prišli 
z á s t u p c o v i a  š t á t n e j  s p r áv y  a 
samosprávy a aj verejnosť uctiť indi-
viduálne. Spomienku na historické 
udalosti si poklonou pri pamätnıḱoch 

nenechali ujsť ani premiér Igor Mato-nenechali ujsť ani premiér Igor Mato-
vič, minister obrany Jaroslav Naď vič, minister obrany Jaroslav Naď 
(obaja OĽANO) či predseda Národnej (obaja OĽANO) či predseda Národnej 
rady SR Boris Kollár i expredseda NR rady SR Boris Kollár i expredseda NR 
SR Andrej Danko.SR Andrej Danko.

Matovič	na	Dukle:																		Matovič	na	Dukle:																		
AJ	DNES	TÚŽIME	PO	AJ	DNES	TÚŽIME	PO	

SLOBODE	 –	ؘ OD	VÍRUSUSLOBODE	 –	ؘ OD	VÍRUSU

Podľa premiéra je veľmi dôležité si Podľa premiéra je veľmi dôležité si 
pripomıńať ľudı,́ ktorı ́ sa zaslúžili o pripomıńať ľudı,́ ktorı ́ sa zaslúžili o 
našu slobodu. „Dukla je nielen výkrič-našu slobodu. „Dukla je nielen výkrič-
nıḱom hrôz vojny, ale tiež nesmiernej nıḱom hrôz vojny, ale tiež nesmiernej 
sily slovenského národa. Nikdy by sily slovenského národa. Nikdy by 
sme nemali zabudnúť a práve preto sme nemali zabudnúť a práve preto 
sme sem prišli. Myslıḿ  si, že pandé-sme sem prišli. Myslıḿ  si, že pandé-
mia nám zdôrazňuje možno takto mia nám zdôrazňuje možno takto 
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Podľa premiéra je veľmi dôležité si 
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premiér Matovič si napriek tomu prišiel uctiť hrdinov premiér Matovič si napriek tomu prišiel uctiť hrdinov premiér Matovič si napriek tomu prišiel uctiť hrdinov 
Oslavy KDO vo Svidníku zrušili, Oslavy KDO vo Svidníku zrušili, Oslavy KDO vo Svidníku zrušili, 
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symbolicky aj kontrast medzi slobo-symbolicky aj kontrast medzi slobo-
dou a vojnou. O to viac potom dou a vojnou. O to viac potom 
spoločne môžeme túžiť, tak ako pred spoločne môžeme túžiť, tak ako pred 
76 rokmi po slobode od okupantov, 76 rokmi po slobode od okupantov, 
dnes po slobode od vıŕusu a situácie, dnes po slobode od vıŕusu a situácie, 
ktorá tu nastala,“ povedal verejne pre ktorá tu nastala,“ povedal verejne pre 
médiá Matovič. Naď spomenul, že by médiá Matovič. Naď spomenul, že by 
chcel v ďalšom obdobı ́dosiahnuť, aby chcel v ďalšom obdobı ́dosiahnuť, aby 
sem vláda investovala viac peňazı́. sem vláda investovala viac peňazı́. 
„Verı́m tomu, že sa nám podarı ́„Verı́m tomu, že sa nám podarı ́
priniesť ľuďom históriu tak, aby ju priniesť ľuďom históriu tak, aby ju 
dokázali lepšie pochopiť, najmä dokázali lepšie pochopiť, najmä 
mládež.“mládež.“

SMUTNÉ	HISTORICKÉ	SMUTNÉ	HISTORICKÉ	
UDALOSTI	SI	OKRES	UDALOSTI	SI	OKRES	

PRIPOMENUL	EŠTE	SMUT-PRIPOMENUL	EŠTE	SMUT-
NEJŠIE NEJŠIE 

Mnohı ́ predstavitelia mesta Svidnıḱ, Mnohı ́ predstavitelia mesta Svidnıḱ, 
ako aj terajšı ́ prednosta Okresného ako aj terajšı ́ prednosta Okresného 
úradu Michal Iľkanin sa zhodujú, že úradu Michal Iľkanin sa zhodujú, že 

symbolicky aj kontrast medzi slobo-
dou a vojnou. O to viac potom 
spoločne môžeme túžiť, tak ako pred 
76 rokmi po slobode od okupantov, 
dnes po slobode od vıŕusu a situácie, 
ktorá tu nastala,“ povedal verejne pre 
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mládež.“
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PRIPOMENUL	EŠTE	SMUT-
NEJŠIE 

Mnohı ́ predstavitelia mesta Svidnıḱ, 
ako aj terajšı ́ prednosta Okresného 
úradu Michal Iľkanin sa zhodujú, že 

podobne smutnú situáciu počas KDO podobne smutnú situáciu počas KDO 
ešte nezažili. „Tentokrát je to hlavne o ešte nezažili. „Tentokrát je to hlavne o 
zodpovednosti a preventıv́e. O to viac zodpovednosti a preventıv́e. O to viac 
by sme mali v tento deň myslieť na by sme mali v tento deň myslieť na 
našich hrdinov a modliť sa za tých, našich hrdinov a modliť sa za tých, 
ktorı ́nám vybojovali slobodu a mier,“ ktorı ́nám vybojovali slobodu a mier,“ 
povedal „šéf“ okresu. Nemá to byť iba povedal „šéf“ okresu. Nemá to byť iba 
o položenı ́ vencov, ale o prıśtupe k o položenı ́ vencov, ale o prıśtupe k 
životu a hodnotám, ktoré nám všetci životu a hodnotám, ktoré nám všetci 
padlı́ zachovali,“ uviedla svidnı́cka padlı́ zachovali,“ uviedla svidnı́cka 
primátorka Marcela  Ivančová . primátorka Marcela  Ivančová . 
Podobne uvažujú predstavitelia PSK Podobne uvažujú predstavitelia PSK 
na čele so županom Milanom Majer-na čele so županom Milanom Majer-
ským. „Vážnosťou situácie v celom ským. „Vážnosťou situácie v celom 
Prešovskom kraji sa zaoberá aj Prešovskom kraji sa zaoberá aj 
samospráva, ktorá prijıḿa opatrenia. samospráva, ktorá prijıḿa opatrenia. 
Po uplynulých mesiacoch opäť Po uplynulých mesiacoch opäť 
koncentrujeme pozornosť v našich koncentrujeme pozornosť v našich 
zariadeniach, či už v školských, sociál-zariadeniach, či už v školských, sociál-
nych alebo kultúrnych. Pozorne nych alebo kultúrnych. Pozorne 
sledujeme jednotlivé oblasti života sledujeme jednotlivé oblasti života 

podobne smutnú situáciu počas KDO 
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na čele so županom Milanom Majer-
ským. „Vážnosťou situácie v celom 
Prešovskom kraji sa zaoberá aj 
samospráva, ktorá prijıḿa opatrenia. 
Po uplynulých mesiacoch opäť 
koncentrujeme pozornosť v našich 
zariadeniach, či už v školských, sociál-
nych alebo kultúrnych. Pozorne 
sledujeme jednotlivé oblasti života 
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zmizli priamo z hotelovej izby, celý zmizli priamo z hotelovej izby, celý 
proces uvedenia Dvoch svetov do kıń proces uvedenia Dvoch svetov do kıń 
spomalil. spomalil. 

Už pilotný Z� birkov klip Slovenská a Už pilotný Z� birkov klip Slovenská a 
oficiálny trailer k filmu dávajú tušiť, oficiálny trailer k filmu dávajú tušiť, 
že pôjde o veľkolepú produkciu, čo u že pôjde o veľkolepú produkciu, čo u 
Juraja Jakubiska neprekvapuje. Aké to Juraja Jakubiska neprekvapuje. Aké to 
celé bude, to uvidıḿe. Každopádne     celé bude, to uvidıḿe. Každopádne     

zmizli priamo z hotelovej izby, celý 
proces uvedenia Dvoch svetov do kıń 
spomalil. 
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oficiálny trailer k filmu dávajú tušiť, 
že pôjde o veľkolepú produkciu, čo u 
Juraja Jakubiska neprekvapuje. Aké to 
celé bude, to uvidıḿe. Každopádne     

Tretieho decembra prichádza do Tretieho decembra prichádza do 
našich kıń pokračovanie fantastickej našich kıń pokračovanie fantastickej 
Perinbaby,	 ktorú opäť režı́roval Perinbaby,	 ktorú opäť režı́roval 
Juraj	 Jakubisko .  Film mal mať Juraj	 Jakubisko .  Film mal mať 
premiéru už pred rokom, ale tram-premiéru už pred rokom, ale tram-
poty s krádežou pamäťových kariet              poty s krádežou pamäťových kariet              
s natočenými zábermi a hromadou s natočenými zábermi a hromadou 
zálohovaných materiálov, ktoré zálohovaných materiálov, ktoré 
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našich kıń pokračovanie fantastickej 
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premiéru už pred rokom, ale tram-
poty s krádežou pamäťových kariet              
s natočenými zábermi a hromadou 
zálohovaných materiálov, ktoré 

kraja tak, aby nedošlo k ohrozeniu kraja tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
ž ivota ľudı́  prichádzajúcich do ž ivota ľudı́  prichádzajúcich do 
kontaktu s tými, ktorı ́ boli alebo sú kontaktu s tými, ktorı ́ boli alebo sú 
nakazenı,́ aby sa vedeli chrániť,“ uvie-nakazenı,́ aby sa vedeli chrániť,“ uvie-
dol župan na zasadnutı́ krı́zového dol župan na zasadnutı́ krı́zového 
štábu predseda PSK.štábu predseda PSK.

NA	KDO	„ZATRAKTÍVNILI“	NA	KDO	„ZATRAKTÍVNILI“	
SOCHU	ARM.	GEN.	LUDVÍKA	SOCHU	ARM.	GEN.	LUDVÍKA	

SVOBODU	SVOBODU	

Vo Svidnıḱu zároveň v čase konania Vo Svidnıḱu zároveň v čase konania 
K D O  d o ko n č i l i  re ko n š t r u kc i u K D O  d o ko n č i l i  re ko n š t r u kc i u 
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kontaktu s tými, ktorı ́ boli alebo sú 
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podstavca sochy arm. gen. Ludvı́ka podstavca sochy arm. gen. Ludvı́ka 
Svobodu. Podľa hovorkyne Svidnıḱa Svobodu. Podľa hovorkyne Svidnıḱa 
K r i s t ı́ ny  Tc h i rove j  re a l i z ova l i          K r i s t ı́ ny  Tc h i rove j  re a l i z ova l i          
„sanáciu piedestálu sochy v navýše-„sanáciu piedestálu sochy v navýše-
nom rozsahu o betonárske práce, nom rozsahu o betonárske práce, 
ktoré sa ukázali po demontovanı ́ktoré sa ukázali po demontovanı ́
dlažby a odkrytı ́ piedestálu“. Mesto dlažby a odkrytı ́ piedestálu“. Mesto 
Svidnıḱ na ňu zıśkalo od vlády 15-tisıć  Svidnıḱ na ňu zıśkalo od vlády 15-tisıć  
eur, práce v konečnom náklade vychá-eur, práce v konečnom náklade vychá-
dzajú na 12-tisıć  eur.dzajú na 12-tisıć  eur.

Text:	Martina	Cigľárová,	Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	https://www.mosr.sk/foto:	https://www.mosr.sk/
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dzajú na 12-tisıć  eur.
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zo strany legendárneho režiséra je to zo strany legendárneho režiséra je to 
po 35 rokoch od uvedenia jednotky po 35 rokoch od uvedenia jednotky 
odvážny počin. Dáme sa prekvapiť.odvážny počin. Dáme sa prekvapiť.

Vo filme si zahral v komparze Rudolf	Vo filme si zahral v komparze Rudolf	
Ľuník, ktorý okrem toho, že mal Ľuník, ktorý okrem toho, že mal 
možnosť byť pri filmovanı ́priamo na možnosť byť pri filmovanı ́priamo na 
pľaci, sa s pánom Jakubiskom aj pľaci, sa s pánom Jakubiskom aj 
osobne stretával za kulisami.osobne stretával za kulisami.

A aké sú jeho postrehy z nakrúcania? A aké sú jeho postrehy z nakrúcania? 
Opýtali sme sa.Opýtali sme sa.

Najprv,	 Rudo,	 zahral	 si	 si	 už	 vo	Najprv,	 Rudo,	 zahral	 si	 si	 už	 vo	
viacerých	 filmoch.	Ktorá	 v	 poradí	viacerých	 filmoch.	Ktorá	 v	 poradí	
je	u	teba	Perinbaba	2?	je	u	teba	Perinbaba	2?	

Perinbaba	a	dva	svety	je	môj	tretí	film.	Perinbaba	a	dva	svety	je	môj	tretí	film.	
Prvý	 bola	 zahraničná	 koprodukcia	Prvý	 bola	 zahraničná	 koprodukcia	
Talianska	a	Veľkej	Británie	nakrúcaná	Talianska	a	Veľkej	Británie	nakrúcaná	
n a 	 S p i š s k om 	 h r a d e ,	n a 	 S p i š s k om 	 h r a d e ,	
k onk ré t n e 	 v e ľ ko f i lm	konk ré t n e 	 v e ľ ko f i lm	
Posledná	 légia	 v	 réžii	Posledná	 légia	 v	 réžii	
Dougha	 Leflera.	 Zahral	Dougha	 Leflera.	 Zahral	
som	si	aj	v	česko-slovenskej	som	si	aj	v	česko-slovenskej	
rozprávke 	 Johankine	rozprávke 	 Johankine	
tajomstvo	 režiséra	 Juraja	tajomstvo	 režiséra	 Juraja	
Nvotu	spred	troch	rokov	a	Nvotu	spred	troch	rokov	a	
tiež	v	jednej	TV	reklame.tiež	v	jednej	TV	reklame.

Ako 	 s i 	 s a 	 d o s t a l 	 k	A ko 	 s i 	 s a 	 d o s t a l 	 k	
takému	 zaujímavému	takému	 zaujímavému	
koníčku?koníčku?

Náhodne.	Raz	som	v	pizzé-Náhodne.	Raz	som	v	pizzé-
rii	 v	 novinách	našiel	 inze-rii	 v	 novinách	našiel	 inze-
rát , 	 v 	 ktorom	 zháňali	rát , 	 v 	 ktorom	 zháňali	
komparzistov	 do	 filmu.	komparzistov	 do	 filmu.	
Bolo	to	ešte	niekedy	v	roku	Bolo	to	ešte	niekedy	v	roku	
2005 , 	 práve 	 do 	 f i lmu	2005 , 	 práve 	 do 	 f i lmu	
Posledná	légia.	Zaujalo	ma	Posledná	légia.	Zaujalo	ma	
to,	napísal	som	im,	pozvali	to,	napísal	som	im,	pozvali	
ma	 na	 kostýmové	 skúšky,	ma	 na	 kostýmové	 skúšky,	
prišiel	som	a	zobrali	ma.	prišiel	som	a	zobrali	ma.	

Čo	 ti	 ako	 prvé	 napadlo,	Čo	 ti	 ako	 prvé	 napadlo,	

zo strany legendárneho režiséra je to 
po 35 rokoch od uvedenia jednotky 
odvážny počin. Dáme sa prekvapiť.
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možnosť byť pri filmovanı ́priamo na 
pľaci, sa s pánom Jakubiskom aj 
osobne stretával za kulisami.

A aké sú jeho postrehy z nakrúcania? 
Opýtali sme sa.

Najprv,	 Rudo,	 zahral	 si	 si	 už	 vo	
viacerých	 filmoch.	Ktorá	 v	 poradí	
je	u	teba	Perinbaba	2?	

Perinbaba	a	dva	svety	je	môj	tretí	film.	
Prvý	 bola	 zahraničná	 koprodukcia	
Talianska	a	Veľkej	Británie	nakrúcaná	
n a 	 S p i š s k om 	 h r a d e ,	
k onk ré t n e 	 v e ľ ko f i lm	
Posledná	 légia	 v	 réžii	
Dougha	 Leflera.	 Zahral	
som	si	aj	v	česko-slovenskej	
rozprávke 	 Johankine	
tajomstvo	 režiséra	 Juraja	
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to,	napísal	som	im,	pozvali	
ma	 na	 kostýmové	 skúšky,	
prišiel	som	a	zobrali	ma.	

Čo	 ti	 ako	 prvé	 napadlo,	

keď	 ťa	 kontaktovala	 agentúra,	 že	keď	 ťa	 kontaktovala	 agentúra,	 že	
máš	možnosť	hrať	v	Jakubiskovom	máš	možnosť	hrať	v	Jakubiskovom	
filme?	Máš	rád	jeho	tvorbu?filme?	Máš	rád	jeho	tvorbu?

Tá	ponuka	hrať	v	pokračovaní	Perin-Tá	ponuka	hrať	v	pokračovaní	Perin-
baby	 ma	 veľmi	 potešila.	 Jakubiskove	baby	 ma	 veľmi	 potešila.	 Jakubiskove	
filmy	mám	rád.	Nielen	Perinbabu,	ale	filmy	mám	rád.	Nielen	Perinbabu,	ale	
aj	Tisícročnú	včelu,	Sedím	na	konári	a	aj	Tisícročnú	včelu,	Sedím	na	konári	a	
je	mi	dobre	a	našli	by	sa	aj	ďalšie.je	mi	dobre	a	našli	by	sa	aj	ďalšie.

Ako	dlho	trvalo	nakrúcanie	Perin-Ako	dlho	trvalo	nakrúcanie	Perin-
baby	2	a	kde	všade	sa	vlastne	filmo-baby	2	a	kde	všade	sa	vlastne	filmo-
valo?valo?

Filmovať	sa	začalo	ešte	v	roku	2016	a	Filmovať	sa	začalo	ešte	v	roku	2016	a	
nakrúcalo	sa	na	rôznych	miestach.	Ja	nakrúcalo	sa	na	rôznych	miestach.	Ja	
som	najviac	času	strávil	v	Kežmarku,	som	najviac	času	strávil	v	Kežmarku,	
Gelnici	a	Markušovciach.	Celkovo	som	Gelnici	a	Markušovciach.	Celkovo	som	
bol	pri	dvadsiatich	filmovacích	dňoch.bol	pri	dvadsiatich	filmovacích	dňoch.
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Niektoré	 scény	 nechal	 v	 tej	 treskúcej	Niektoré	 scény	 nechal	 v	 tej	 treskúcej	
podtatranskej	 zime	opakovať	niekoľ-podtatranskej	 zime	opakovať	niekoľ-
kokrát,	 až	 kým	 nebol	 s	 konečným	kokrát,	 až	 kým	 nebol	 s	 konečným	
výsledkom	 spokojný.	 Nielen	 štáb	 a	výsledkom	 spokojný.	 Nielen	 štáb	 a	
komparzisti,	ale	aj	hlavní	herci	niekedy	komparzisti,	ale	aj	hlavní	herci	niekedy	
drkotali	pred	kamerami	zubami.	Reži-drkotali	pred	kamerami	zubami.	Reži-
sér	 občas	 aj	 zvýšil	 hlas,	 ale	 len	 pre	sér	 občas	 aj	 zvýšil	 hlas,	 ale	 len	 pre	
dobro	veci.	Keď	padla	úplne	posledná	dobro	veci.	Keď	padla	úplne	posledná	
klapka,	 prišiel	 sa	 nám	 všetkým	 z	klapka,	 prišiel	 sa	 nám	 všetkým	 z	
komparzu	poďakovať	a	bolo	vidno,	že	komparzu	poďakovať	a	bolo	vidno,	že	
má	radosť	z	dobre	vykonanej	práce.	Na	má	radosť	z	dobre	vykonanej	práce.	Na	
spoločnej	fotke	je	to	na	ňom	aj	vidno.spoločnej	fotke	je	to	na	ňom	aj	vidno.

Producentkou	 filmu	 je	 Deana	Producentkou	 filmu	 je	 Deana	
Horváthová.	O	pani	Jakubiskovej	sa	Horváthová.	O	pani	Jakubiskovej	sa	
v	 kuloároch	 hovorí	 všeličo	 a	 má	v	 kuloároch	 hovorí	 všeličo	 a	 má	
povesť	 nekompromisnej	 sekery.	povesť	 nekompromisnej	 sekery.	
Sekírovala	aj	vás	z	komparzu?Sekírovala	aj	vás	z	komparzu?

Povesti	 o	 pani	 Deane	 neklamali,	 ona	Povesti	 o	 pani	 Deane	 neklamali,	 ona	
tam	 bola	 niečo	 ako	 policajtka,	 ktorá	tam	 bola	 niečo	 ako	 policajtka,	 ktorá	
mala	strážiť	zdarný	chod	nakrúcania.	mala	strážiť	zdarný	chod	nakrúcania.	
Občas	 sekírovala	 hercov,	 občas	 aj	 na	Občas	 sekírovala	 hercov,	 občas	 aj	 na	
nás	v	komparze,	ale	bolo	zrejmé,	že	jej	nás	v	komparze,	ale	bolo	zrejmé,	že	jej	
záleží	na	tom,	aby	všetky	naplánované	záleží	na	tom,	aby	všetky	naplánované	
veci	bezchybne	klapali.	A	veru	aj	klapa-veci	bezchybne	klapali.	A	veru	aj	klapa-
li.li.

Do	 filmu	 režisér	 obsadil	 úplne	Do	 filmu	 režisér	 obsadil	 úplne	
novú	hereckú	zostavu,	čo	 je	 logic-novú	hereckú	zostavu,	čo	 je	 logic-
ké,	lebo	dosť	veľa	protagonistov	z	ké,	lebo	dosť	veľa	protagonistov	z	
kultovej	 jednotky	už	nie	 je	medzi	kultovej	 jednotky	už	nie	 je	medzi	
nami	 –	 Pavol	 Mikulík,	 Ľudovít	nami	 –	 Pavol	 Mikulík,	 Ľudovít	
Reiter,	Karel	Effa,	Valerie	Kaplano-Reiter,	Karel	Effa,	Valerie	Kaplano-
vá...	Jedine	Petra	Vančíková,	ktorá	vá...	Jedine	Petra	Vančíková,	ktorá	
stvárňovala	 Alžbetku,	 je	 aj	 na	stvárňovala	 Alžbetku,	 je	 aj	 na	
zozname	dvojky.	 Ako	 vyriešil	 pán	zozname	dvojky.	 Ako	 vyriešil	 pán	
Jakubisko	 obsadenie	 kľúčovej	Jakubisko	 obsadenie	 kľúčovej	
postavy	 Perinbaby,	 ktorú	 hrala													postavy	 Perinbaby,	 ktorú	 hrala													
v	jednotke	Giulietta	Masina?v	jednotke	Giulietta	Masina?

Ako	viem,	Giulietta	Masina	bude	aj	 v	Ako	 viem,	Giulietta	Masina	bude	aj	 v	
Dvoch	 svetoch,	 ale	 len	 pomocou	Dvoch	 svetoch,	 ale	 len	 pomocou	
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kokrát,	 až	 kým	 nebol	 s	 konečným	
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komparzu	poďakovať	a	bolo	vidno,	že	
má	radosť	z	dobre	vykonanej	práce.	Na	
spoločnej	fotke	je	to	na	ňom	aj	vidno.

Producentkou	 filmu	 je	 Deana	
Horváthová.	O	pani	Jakubiskovej	sa	
v	 kuloároch	 hovorí	 všeličo	 a	 má	
povesť	 nekompromisnej	 sekery.	
Sekírovala	aj	vás	z	komparzu?

Povesti	 o	 pani	 Deane	 neklamali,	 ona	
tam	 bola	 niečo	 ako	 policajtka,	 ktorá	
mala	strážiť	zdarný	chod	nakrúcania.	
Občas	 sekírovala	 hercov,	 občas	 aj	 na	
nás	v	komparze,	ale	bolo	zrejmé,	že	jej	
záleží	na	tom,	aby	všetky	naplánované	
veci	bezchybne	klapali.	A	veru	aj	klapa-
li.

Do	 filmu	 režisér	 obsadil	 úplne	
novú	hereckú	zostavu,	čo	 je	 logic-
ké,	lebo	dosť	veľa	protagonistov	z	
kultovej	 jednotky	už	nie	 je	medzi	
nami	 –	 Pavol	 Mikulík,	 Ľudovít	
Reiter,	Karel	Effa,	Valerie	Kaplano-
vá...	Jedine	Petra	Vančíková,	ktorá	
stvárňovala	 Alžbetku,	 je	 aj	 na	
zozname	dvojky.	 Ako	 vyriešil	 pán	
Jakubisko	 obsadenie	 kľúčovej	
postavy	 Perinbaby,	 ktorú	 hrala													
v	jednotke	Giulietta	Masina?

Ako	viem,	Giulietta	Masina	bude	aj	 v	
Dvoch	 svetoch,	 ale	 len	 pomocou	

Aké	 postavy	 si	 ako	 komparzista													Aké	 postavy	 si	 ako	 komparzista													
v	Perinbabe	2	stvárnil?v	Perinbabe	2	stvárnil?

Najprv	som	bol	svadobný	hosť,	potom	Najprv	som	bol	svadobný	hosť,	potom	
dráb,	 ktorý	 bičuje	 korbáčom	 podda-dráb,	 ktorý	 bičuje	 korbáčom	 podda-
ného	a	pokyny	mi	k	výkonu	trestu	vydá-ného	a	pokyny	mi	k	výkonu	trestu	vydá-
val	primátor	Kežmarku	pán	Ferenčák,	val	primátor	Kežmarku	pán	Ferenčák,	
ktorý	 hral	 v	 tej	 sekvencii	 prísneho	ktorý	 hral	 v	 tej	 sekvencii	 prísneho	
sudcu.	 V	 Gelnici	 som	 bol	 členom																		sudcu.	 V	 Gelnici	 som	 bol	 členom																		
v	pohrebnom	sprievode.	A	v	niekoľkých	v	pohrebnom	sprievode.	A	v	niekoľkých	
scénach	 som	 stvárňoval	 obyčajných	scénach	 som	 stvárňoval	 obyčajných	
ľudí.ľudí.

Ako	vyzeral	jeden	filmovací	deň?Ako	vyzeral	jeden	filmovací	deň?

Začínal	sa	ranným	budíčkom	už	o	pol	Začínal	sa	ranným	budíčkom	už	o	pol	
štvrtej.	 Potom	 nasledovali	 príprava	štvrtej.	 Potom	 nasledovali	 príprava	
kostýmov	a	pokyny	od	skriptérov.	No	a	kostýmov	a	pokyny	od	skriptérov.	No	a	
potom	sa	išlo	naostro	filmovať.	Bola	to	potom	sa	išlo	naostro	filmovať.	Bola	to	
celodenná	 záležitosť,	 lebo	 niektoré	celodenná	 záležitosť,	 lebo	 niektoré	
scény	sa	museli	opakovať	aj	pätnásť-scény	sa	museli	opakovať	aj	pätnásť-
krát.	 Bolo	 to	 náročné,	 keďže	 som	 do	krát.	 Bolo	 to	 náročné,	 keďže	 som	 do	
Kežmarku	či	Gelnice	každý	deň	dochá-Kežmarku	či	Gelnice	každý	deň	dochá-
dzal.	 Prvé	 štyri	 dni	 nakrúcania	 pod	dzal.	 Prvé	 štyri	 dni	 nakrúcania	 pod	
Tatrami	 som	 vymrzol	 ako	 na	 vojne												Tatrami	 som	 vymrzol	 ako	 na	 vojne												
v	 Hlohovci,	 keď	 som	 strážil	 muničný	v	 Hlohovci,	 keď	 som	 strážil	 muničný	
sklad.		sklad.		

Udialo	 sa	 počas	 filmovania	 niečo,	Udialo	 sa	 počas	 filmovania	 niečo,	
čo	 ťa	 prekvapilo,	 alebo	 dokonca	čo	 ťa	 prekvapilo,	 alebo	 dokonca	
zarazilo?zarazilo?

Udialo.	 Hneď	 pri	 úplne	 prvej	 klapke	Udialo.	 Hneď	 pri	 úplne	 prvej	 klapke	
prvého	dňa	nakrúcania	sa	na	námestí	prvého	dňa	nakrúcania	sa	na	námestí	
v	 Kežmarku	 rozsnežilo.	 Štáb	 mal	 na	v	 Kežmarku	 rozsnežilo.	 Štáb	 mal	 na	
úvodnú	scénu	pripravený	umelý	sneh,	úvodnú	scénu	pripravený	umelý	sneh,	
ale	ten	nebol	nutný,	keďže	nám	padal	ale	ten	nebol	nutný,	keďže	nám	padal	
priamo	z	neba	prírodný.	Všetci	v	štábe	priamo	z	neba	prírodný.	Všetci	v	štábe	
sa	zhodli	na	tom,	že	je	to	pre	film	dobré	sa	zhodli	na	tom,	že	je	to	pre	film	dobré	
znamenie,	keďže	je	to	celé	o	Perinbabe.znamenie,	keďže	je	to	celé	o	Perinbabe.

Slávneho	režiséra	si	stretával	pred	Slávneho	režiséra	si	stretával	pred	
kamerami	aj	v	zákulisí.	Aký	bol	pán	kamerami	aj	v	zákulisí.	Aký	bol	pán	
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Veľký	 profesionál	 s	 citom	 pre	 detail.	Veľký	 profesionál	 s	 citom	 pre	 detail.	
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pošuškáva,	 zobral	 by	 si	pošuškáva,	 zobral	 by	 si	
ponuku?ponuku?

Ak	 by	 bola	 taká	možnosť,	Ak	 by	 bola	 taká	možnosť,	
tak	 veľmi	 rád	 by	 som	tak	 veľmi	 rád	 by	 som	
takúto	 ponuku	 pri jal .	takúto	 ponuku	 pri jal .	
Komparz	 vo	 filme	 je	 môj		Komparz	 vo	 filme	 je	 môj		
koníček,	ktorému	sa	chcem	koníček,	ktorému	sa	chcem	
venovať	aj	v	budúcnosti.	A	venovať	aj	v	budúcnosti.	A	
pracovať 	 na 	 takomto	pracovať 	 na 	 takomto	
nadčasovom	 projekte	 s	nadčasovom	 projekte	 s	
celosvetovo	 rešpektova-celosvetovo	 rešpektova-
ným	režisérom	je	pre	mňa	ným	režisérom	je	pre	mňa	
dobrá	 a	 zaujímavá	 skúse-dobrá	 a	 zaujímavá	 skúse-
nosť.nosť.

Očakávaš 	 od 	 Dvoch	Očakávaš 	 od 	 Dvoch	
svetov	 kasový	 trhák,	svetov	 kasový	 trhák,	
alebo	 skôr	 prepadák?	alebo	 skôr	 prepadák?	
Predsa	 len, 	 je	 to	 po	Predsa	 len, 	 je	 to	 po	
takom	 dlhom	 čase	 od	takom	 dlhom	 čase	 od	
j e d n o t k y 	 t r o c h u	j e d n o t k y 	 t r o c h u	
riskantný	 ťah,	 ktorý	riskantný	 ťah,	 ktorý	
mnohým	 režisérom	 v	mnohým	 režisérom	 v	
minulosti	nevyšiel.minulosti	nevyšiel.

To	teraz	ťažko	povedať,	či	To	teraz	ťažko	povedať,	či	
to	 v	 dnešnej	 pohnutej	 dobe	 bude	to	 v	 dnešnej	 pohnutej	 dobe	 bude	
kasový	trhák.	Ale	vnútorne	cítim,	že	to	kasový	trhák.	Ale	vnútorne	cítim,	že	to	
určite	nebude	prepadák.určite	nebude	prepadák.

Pôjdeš	 si	 pozrieť	 film	 do	 kina,	Pôjdeš	 si	 pozrieť	 film	 do	 kina,	
alebo	si	počkáš	až	na	jeho	uvedenie	alebo	si	počkáš	až	na	jeho	uvedenie	
v	televízii?v	televízii?

My	 všetci,	 ktorí	 sme	 sa	 zúčastnili	 na	My	 všetci,	 ktorí	 sme	 sa	 zúčastnili	 na	
nakrúcaní,	sme	exkluzívne	pozvaní	na	nakrúcaní,	sme	exkluzívne	pozvaní	na	
novembrovú 	 predpremiéru 	 do	novembrovú 	 predpremiéru 	 do	
Kežmarku,	na	čo	sa	veľmi	teším.	Pekne	Kežmarku,	na	čo	sa	veľmi	teším.	Pekne	
sa	 tam	 ešte	 raz	 všetci	 stretneme	 a	sa	 tam	 ešte	 raz	 všetci	 stretneme	 a	
pospomíname.pospomíname.

Rudo, ďakujeme za rozhovor. Na záver Rudo, ďakujeme za rozhovor. Na záver 
len dodáme, že Perinbaba	a	dva	svety len dodáme, že Perinbaba	a	dva	svety 
je prvý Jakubiskov film po dvanástich je prvý Jakubiskov film po dvanástich 
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nakrúcaní,	sme	exkluzívne	pozvaní	na	
novembrovú 	 predpremiéru 	 do	
Kežmarku,	na	čo	sa	veľmi	teším.	Pekne	
sa	 tam	 ešte	 raz	 všetci	 stretneme	 a	
pospomíname.

Rudo, ďakujeme za rozhovor. Na záver 
len dodáme, že Perinbaba	a	dva	svety 
je prvý Jakubiskov film po dvanástich 

najmodernejších	počítačových	techno-najmodernejších	počítačových	techno-
lógií.	Sám	som	zvedavý,	ako	tam	bude	lógií.	Sám	som	zvedavý,	ako	tam	bude	
zakomponovaná.	 Pre	 všetkých	 je	 to	zakomponovaná.	 Pre	 všetkých	 je	 to	
zatiaľ	tajomstvo.zatiaľ	tajomstvo.

Premiéry	Dvoch	svetov	sa	nedožil	Premiéry	Dvoch	svetov	sa	nedožil	
český	 šoumen	 a	 „žltý	 muž“	 Dan	český	 šoumen	 a	 „žltý	 muž“	 Dan	
Nekonečný,	ktorý	minulý	rok	neča-Nekonečný,	ktorý	minulý	rok	neča-
kane	zomrel.	Stretol	si	sa	aj	s	ním?	kane	zomrel.	Stretol	si	sa	aj	s	ním?	

Áno.	S	Danom	som	v	jednej	sekvencii,	Áno.	S	Danom	som	v	jednej	sekvencii,	
kde	veľmi	svojsky	hrá	cirkusového	prin-kde	veľmi	svojsky	hrá	cirkusového	prin-
cipála.	Svojej	bláznivej	povesti	neostal	cipála.	Svojej	bláznivej	povesti	neostal	
nič	 dlžný	 ani	 pred	 kamerami,	 ani	 v	nič	 dlžný	 ani	 pred	 kamerami,	 ani	 v	
zákulisí.zákulisí.

Ak	by	ťa	agentúra	znovu	kontakto-Ak	by	ťa	agentúra	znovu	kontakto-
vala	 aj	 do	 eventuálnej	 Perinbaby	vala	 aj	 do	 eventuálnej	 Perinbaby	
trojky,	 o	 ktorej	 sa,	 mimochodom,	trojky,	 o	 ktorej	 sa,	 mimochodom,	

najmodernejších	počítačových	techno-
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nič	 dlžný	 ani	 pred	 kamerami,	 ani	 v	
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o viac než štyri hodiny bombastic-o viac než štyri hodiny bombastic-
kého materiálu, ktorý zrejme uzrie kého materiálu, ktorý zrejme uzrie 
svetlo sveta v budúcom roku. No a po svetlo sveta v budúcom roku. No a po 
Svätoplukovi má vraj nasledovať Svätoplukovi má vraj nasledovať 
Perinbaba	3. Tak tomu sa vravı ́kreati-Perinbaba	3. Tak tomu sa vravı ́kreati-
vita v pokročilom veku. vita v pokročilom veku. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Rudolf	ĽuníkFoto:	Rudolf	Ľuník
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rokoch od uvedenia veľkofilmu rokoch od uvedenia veľkofilmu 
Bathory, aj preto je to dosť očakávaná Bathory, aj preto je to dosť očakávaná 
udalosť. Juraj Jakubisko veľkofilmy udalosť. Juraj Jakubisko veľkofilmy 
točiť vie a aktuálne pracuje na točiť vie a aktuálne pracuje na 
megaprojekte Slovanská	 Epopeja	 -	megaprojekte Slovanská	 Epopeja	 -	
Svätopluk, kde svojou vlastnou opti-Svätopluk, kde svojou vlastnou opti-
kou mapuje historické udalosti na kou mapuje historické udalosti na 
Veľkej Morave v deviatom storočı.́ Ide Veľkej Morave v deviatom storočı.́ Ide 

rokoch od uvedenia veľkofilmu 
Bathory, aj preto je to dosť očakávaná 
udalosť. Juraj Jakubisko veľkofilmy 
točiť vie a aktuálne pracuje na 
megaprojekte Slovanská	 Epopeja	 -	
Svätopluk, kde svojou vlastnou opti-
kou mapuje historické udalosti na 
Veľkej Morave v deviatom storočı.́ Ide 

Rok 2020 je akýmsi novodobým obdo-Rok 2020 je akýmsi novodobým obdo-
bıḿ temna. Na veľa vecı ́ si musıḿe bıḿ temna. Na veľa vecı ́ si musıḿe 
zvykať a je ťažké v tejto chvıĺi odhad-zvykať a je ťažké v tejto chvıĺi odhad-
núť, kam to celé ešte povedie. Stop núť, kam to celé ešte povedie. Stop 
dostali umelci, športovci a ťažkú ranu dostali umelci, športovci a ťažkú ranu 
schytal cestovný ruch. Vyprázdnené schytal cestovný ruch. Vyprázdnené 
letiskové haly vyzerajú ako po apoka-letiskové haly vyzerajú ako po apoka-
lypse a kedy sa tento neutešený stav lypse a kedy sa tento neutešený stav 
zlepšı,́ je priam delfská otázka.zlepšı,́ je priam delfská otázka.

Cestovať sa nedá a tak vás aspoň cez Cestovať sa nedá a tak vás aspoň cez 
naše stránky prenesieme do rôznych naše stránky prenesieme do rôznych 
končıń našej planéty. V minulom čıśle končıń našej planéty. V minulom čıśle 
sme vám v rozhovore predstavili sme vám v rozhovore predstavili 
cestovateľa	Jozefa	Krajňáka, ktorý sa cestovateľa	Jozefa	Krajňáka, ktorý sa 
rozhodol, že sa s nami podelı ́ o zážitky rozhodol, že sa s nami podelı ́ o zážitky 
a skúsenosti zo svojich ciest. Do a skúsenosti zo svojich ciest. Do 
novembrového vydania pre vás novembrového vydania pre vás 
vybral krajinu spod Kaukazu. O tej vybral krajinu spod Kaukazu. O tej 
kedysi vedel krásne rozprávať Igor kedysi vedel krásne rozprávať Igor 
Novák, ktorý mal korene práve v Novák, ktorý mal korene práve v 
Gruzínsku, odkiaľ pochádzala jeho Gruzínsku, odkiaľ pochádzala jeho 
mama. Osudy Igorových rodičov mama. Osudy Igorových rodičov 
zachytáva dojemný vojnový film zachytáva dojemný vojnový film 

Rok 2020 je akýmsi novodobým obdo-
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núť, kam to celé ešte povedie. Stop 
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zlepšı,́ je priam delfská otázka.
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naše stránky prenesieme do rôznych 
končıń našej planéty. V minulom čıśle 
sme vám v rozhovore predstavili 
cestovateľa	Jozefa	Krajňáka, ktorý sa 
rozhodol, že sa s nami podelı ́ o zážitky 
a skúsenosti zo svojich ciest. Do 
novembrového vydania pre vás 
vybral krajinu spod Kaukazu. O tej 
kedysi vedel krásne rozprávať Igor 
Novák, ktorý mal korene práve v 
Gruzínsku, odkiaľ pochádzala jeho 
mama. Osudy Igorových rodičov 
zachytáva dojemný vojnový film 

Prerušená pieseň. O pretrvávajúcej Prerušená pieseň. O pretrvávajúcej 
družbe medzi Slovenskom a Gruzıń -družbe medzi Slovenskom a Gruzıń -
skom svedčı́ aj fakt, že futbalovú skom svedčı́ aj fakt, že futbalovú 
reprezentáciu Gruzıń ska už piaty rok reprezentáciu Gruzıń ska už piaty rok 
koučuje Vladimıŕ  Weiss staršı.́ A ako koučuje Vladimıŕ  Weiss staršı.́ A ako 
sa žije v nepokojnom a často ťažko sa žije v nepokojnom a často ťažko 
skúšanom regióne pri C� iernom mori? skúšanom regióne pri C� iernom mori? 

Jožko, máš slovo:Jožko, máš slovo:

Vravı ́sa, že keď Boh rozdeľoval zem, Vravı ́sa, že keď Boh rozdeľoval zem, 
Gruzıń ci prišli poslednı ́ a tak im už nič Gruzıń ci prišli poslednı ́ a tak im už nič 
neostalo. Keď sa ich Boh opýtal, kde neostalo. Keď sa ich Boh opýtal, kde 
boli, odpovedali, že oslavovali na jeho boli, odpovedali, že oslavovali na jeho 
počesť. Boh sa teda rozhodol darovať počesť. Boh sa teda rozhodol darovať 
im kúsok zo svojej zeme. Ak hľadáte im kúsok zo svojej zeme. Ak hľadáte 
krajinu, v ktorej nesmú chýbať krajinu, v ktorej nesmú chýbať 
nádherné pláže, vysoké hory, chutné nádherné pláže, vysoké hory, chutné 
jedlo a na každom kroku priateľskı ́jedlo a na každom kroku priateľskı ́
ľudia, Gruzıń sko bude medzi prvými. ľudia, Gruzıń sko bude medzi prvými. 
Nie nadarmo je označované ako Nie nadarmo je označované ako 
Mekka cestovateľov a Gruzıń ci robia Mekka cestovateľov a Gruzıń ci robia 
všetko preto, aby si túto povesť všetko preto, aby si túto povesť 
udržali. Počas mojej prvej návštevy udržali. Počas mojej prvej návštevy 
bolo Gruzı́nsko mojou bránou do bolo Gruzı́nsko mojou bránou do 
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neostalo. Keď sa ich Boh opýtal, kde 
boli, odpovedali, že oslavovali na jeho 
počesť. Boh sa teda rozhodol darovať 
im kúsok zo svojej zeme. Ak hľadáte 
krajinu, v ktorej nesmú chýbať 
nádherné pláže, vysoké hory, chutné 
jedlo a na každom kroku priateľskı ́
ľudia, Gruzıń sko bude medzi prvými. 
Nie nadarmo je označované ako 
Mekka cestovateľov a Gruzıń ci robia 
všetko preto, aby si túto povesť 
udržali. Počas mojej prvej návštevy 
bolo Gruzı́nsko mojou bránou do 

S JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOM

Časť	1:	  GRUZ ÍNSKOČasť	1:	  GRUZ ÍNSKOČasť	1:	  GRUZ ÍNSKO
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sveta cestovania, s ďalšı́mi tromi sveta cestovania, s ďalšı́mi tromi 
kamarátkami sme ho prešli stopom kamarátkami sme ho prešli stopom 
skoro celé. Spali sme v stanoch,              skoro celé. Spali sme v stanoch,              
v domoch u miestnych, ochutnali ich v domoch u miestnych, ochutnali ich 
národnú kuchyňu a spoznali kultúru, národnú kuchyňu a spoznali kultúru, 
do ktorej nám domáci radi dovolili do ktorej nám domáci radi dovolili 
nahliadnuť.  Druhýkrát  ma tam nahliadnuť.  Druhýkrát  ma tam 
priviedla chuť bližšie spoznať Kaukaz priviedla chuť bližšie spoznať Kaukaz 
a tiež ako oddych po striktnej a kade-a tiež ako oddych po striktnej a kade-
jakými pravidlami posiatej západnej jakými pravidlami posiatej západnej 
Európe. Tie v Gruzı́nsku, pravdaže, Európe. Tie v Gruzı́nsku, pravdaže, 
existujú tiež, no život tam plynie existujú tiež, no život tam plynie 
trochu iným spôsobom a nemôžem sa trochu iným spôsobom a nemôžem sa 
ubrániť dojmu, že trochu slobodnej-ubrániť dojmu, že trochu slobodnej-
šıḿ. Cestovanie po Gruzıń sku je totiž šıḿ. Cestovanie po Gruzıń sku je totiž 
veľmi jednoduché. Cez krajinu jazdia veľmi jednoduché. Cez krajinu jazdia 
vlaky  s nádhernými výhľadmi na vlaky  s nádhernými výhľadmi na 
hory, autobusy, ktoré vám zastavia, hory, autobusy, ktoré vám zastavia, 
kde potrebujete. A ak naberiete kde potrebujete. A ak naberiete 
odvahu stopovať, otvorı́  sa vám odvahu stopovať, otvorı́  sa vám 
čarovný svet miestnych ľudı́, ktorı ́čarovný svet miestnych ľudı́, ktorı ́
radi spoznávajú pocestných  a dávajú radi spoznávajú pocestných  a dávajú 
tipy aj na netradičné zaujı́mavosti tipy aj na netradičné zaujı́mavosti 
tejto krajiny. tejto krajiny. 

Jednou z nich je naprıḱlad kostolıḱ Jednou z nich je naprıḱlad kostolıḱ 
postavený na úzkej, 40 metrov vyso-postavený na úzkej, 40 metrov vyso-
kej skale, takže sa k nemu dá dostať kej skale, takže sa k nemu dá dostať 
len rebrıḱom. Mnıśi tam vedeli žiť v len rebrıḱom. Mnıśi tam vedeli žiť v 
kompletnej izolácii už v 9. storočı́. kompletnej izolácii už v 9. storočı́. 
D� alšou zaujı́mavosťou je Vardzia, D� alšou zaujı́mavosťou je Vardzia, 
kláštor vytesaný do skál, ktorý slúžil kláštor vytesaný do skál, ktorý slúžil 
ako odľahlé miesto pre náboženské ako odľahlé miesto pre náboženské 
účely a taktiež ako úkryt v ťažkých účely a taktiež ako úkryt v ťažkých 
časoch. Mňa však najviac zaujıḿajú časoch. Mňa však najviac zaujıḿajú 
hory a tie v Gruzıń sku s najvyššıḿ hory a tie v Gruzıń sku s najvyššıḿ 
vrchom Shkhara (5 193 m n. m.) vrchom Shkhara (5 193 m n. m.) 
presahujú aj európske Alpy. V horách presahujú aj európske Alpy. V horách 
nie je obmedzený pohyb ani chodnı-́nie je obmedzený pohyb ani chodnı-́
kom, ani sezónne a tak je možné kom, ani sezónne a tak je možné 

sveta cestovania, s ďalšı́mi tromi 
kamarátkami sme ho prešli stopom 
skoro celé. Spali sme v stanoch,              
v domoch u miestnych, ochutnali ich 
národnú kuchyňu a spoznali kultúru, 
do ktorej nám domáci radi dovolili 
nahliadnuť.  Druhýkrát  ma tam 
priviedla chuť bližšie spoznať Kaukaz 
a tiež ako oddych po striktnej a kade-
jakými pravidlami posiatej západnej 
Európe. Tie v Gruzı́nsku, pravdaže, 
existujú tiež, no život tam plynie 
trochu iným spôsobom a nemôžem sa 
ubrániť dojmu, že trochu slobodnej-
šıḿ. Cestovanie po Gruzıń sku je totiž 
veľmi jednoduché. Cez krajinu jazdia 
vlaky  s nádhernými výhľadmi na 
hory, autobusy, ktoré vám zastavia, 
kde potrebujete. A ak naberiete 
odvahu stopovať, otvorı́  sa vám 
čarovný svet miestnych ľudı́, ktorı ́
radi spoznávajú pocestných  a dávajú 
tipy aj na netradičné zaujı́mavosti 
tejto krajiny. 

Jednou z nich je naprıḱlad kostolıḱ 
postavený na úzkej, 40 metrov vyso-
kej skale, takže sa k nemu dá dostať 
len rebrıḱom. Mnıśi tam vedeli žiť v 
kompletnej izolácii už v 9. storočı́. 
D� alšou zaujı́mavosťou je Vardzia, 
kláštor vytesaný do skál, ktorý slúžil 
ako odľahlé miesto pre náboženské 
účely a taktiež ako úkryt v ťažkých 
časoch. Mňa však najviac zaujıḿajú 
hory a tie v Gruzıń sku s najvyššıḿ 
vrchom Shkhara (5 193 m n. m.) 
presahujú aj európske Alpy. V horách 
nie je obmedzený pohyb ani chodnı-́
kom, ani sezónne a tak je možné 

kempovať a liezť na tie najzaujıḿa-kempovať a liezť na tie najzaujıḿa-
vejšie trasy bez sprievodcu. Východis-vejšie trasy bez sprievodcu. Východis-
kovými bodmi v horách sú dedinky kovými bodmi v horách sú dedinky 
Mestia	a	 Stepantsminda, z ktorých Mestia	a	 Stepantsminda, z ktorých 
sa dajú absolvovať rôzne turistické sa dajú absolvovať rôzne turistické 
trasy. Keď som Mestiu navštıv́il prvý-trasy. Keď som Mestiu navštıv́il prvý-
krát, spali sme tam v stanoch v parku krát, spali sme tam v stanoch v parku 
v centre a miestni policajti nám v centre a miestni policajti nám 
dokonca strážili naše cennosti.             dokonca strážili naše cennosti.             
Z Mestie je možné navštıv́iť niekoľko Z Mestie je možné navštıv́iť niekoľko 
trekov, my sme si vybrali ľadovec, trekov, my sme si vybrali ľadovec, 
ktorý bol v horúcom lete prıj́emným ktorý bol v horúcom lete prıj́emným 
osvieženıḿ. Z dedinky Stepantsminda osvieženıḿ. Z dedinky Stepantsminda 
je najznámejšou túrou prechádzka ku je najznámejšou túrou prechádzka ku 
k o s t o l u  N a j s v ä t e j š e j  Tr o j i c e ,                  k o s t o l u  N a j s v ä t e j š e j  Tr o j i c e ,                  
z ktorého pri troche šťastia vidno           z ktorého pri troche šťastia vidno           
v pozadı ́5 054 m vysokú vyhasnutú v pozadı ́5 054 m vysokú vyhasnutú 
sopku	Kazbek. D� alšou pre mňa zaujı-́sopku	Kazbek. D� alšou pre mňa zaujı-́
mavou atrakciou bolo Borjomi. Aj mavou atrakciou bolo Borjomi. Aj 
keď je táto populárna liečivá voda keď je táto populárna liečivá voda 
dostatočným dôvodom na zastávku, dostatočným dôvodom na zastávku, 
skutočné prekvapenie na nás čakalo skutočné prekvapenie na nás čakalo 
až hore na vrchu neďalekého kopca. až hore na vrchu neďalekého kopca. 
Predstavte si,  že idete tmavým Predstavte si,  že idete tmavým 
nočným lesom, len za svitu mobilu, nočným lesom, len za svitu mobilu, 
hore prudkým kopcom niekoľko kilo-hore prudkým kopcom niekoľko kilo-
metrov a po zhruba dvoch hodinách metrov a po zhruba dvoch hodinách 
chôdze sa pred vami rozprestrie lúka, chôdze sa pred vami rozprestrie lúka, 
ktorú osvetľujú len hviezdy. Tie sú          ktorú osvetľujú len hviezdy. Tie sú          
v tejto oblasti neznečistenej svetel-v tejto oblasti neznečistenej svetel-
ným smogom veľmi veľké. Postavıt́e ným smogom veľmi veľké. Postavıt́e 
si stany a na lúke vás čaká bazén            si stany a na lúke vás čaká bazén            
s termálnou vodou. Boli sme tam s termálnou vodou. Boli sme tam 
sami. Toto miesto nikto nekontroluje, sami. Toto miesto nikto nekontroluje, 
nikto ho nestráži. Nočné kúpanie           nikto ho nestráži. Nočné kúpanie           
s výhľadom na hviezdy je dovolené s výhľadom na hviezdy je dovolené 
len tomu, kto si tento kopec poctivo len tomu, kto si tento kopec poctivo 
vyšliape. vyšliape. 

Počas cesty Gruzıń skom nezabudnite Počas cesty Gruzıń skom nezabudnite 
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v tejto oblasti neznečistenej svetel-
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s výhľadom na hviezdy je dovolené 
len tomu, kto si tento kopec poctivo 
vyšliape. 

Počas cesty Gruzıń skom nezabudnite 
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Gergeti Trinity kostolGergeti Trinity kostolGergeti Trinity kostol

Kostol v KutaisiKostol v KutaisiKostol v Kutaisi

o c h u t n a ť  i c h o c h u t n a ť  i c h 
národné jedlo –           národné jedlo –           
kačapuri.	Každá kačapuri.	Každá 
provincia si robı ́provincia si robı ́
vlastnú verziu, vlastnú verziu, 
m n e  n a j v i a c m n e  n a j v i a c 
chutı́  takzvané chutı́  takzvané 
Ažarské s vajıč́-Ažarské s vajıč́-
ko m  n av rc h u . ko m  n av rc h u . 
Vyrába sa z cesta Vyrába sa z cesta 
v tvare nádoby a v tvare nádoby a 
g r u z ı́ n s k e h o g r u z ı́ n s k e h o 
syra, ktorý je v syra, ktorý je v 
nej vyliaty. Hoci nej vyliaty. Hoci 
j e  t o  t e n j e  t o  t e n 
n a j z d r a v š ı ́n a j z d r a v š ı ́
pokrm, u mňa pokrm, u mňa 
patrı́  medzi to patrı́  medzi to 
n a j l e p š i e ,  č o      n a j l e p š i e ,  č o      
s o m  d o t e r a z s o m  d o t e r a z 
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vlastnú verziu, 
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n a j z d r a v š ı ́
pokrm, u mňa 
patrı́  medzi to 
n a j l e p š i e ,  č o      
s o m  d o t e r a z 
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ochutnal. D� alej tu nájdete známe Chin-ochutnal. D� alej tu nájdete známe Chin-
kali s cestom podobným ako na piro-kali s cestom podobným ako na piro-
hy, avšak v tvare malého mešca, ktorý hy, avšak v tvare malého mešca, ktorý 
vo vnútri ukrýva rôzne náplne. S�pičku vo vnútri ukrýva rôzne náplne. S�pičku 
tejto maškrty však nejedzte. Je sıće tejto maškrty však nejedzte. Je sıće 
chutná, ale miestnych by ste tým chutná, ale miestnych by ste tým 
mohli uraziť. Jedál je tu veľké množ-mohli uraziť. Jedál je tu veľké množ-
stvo, takže ak pri cestovanı́ radi stvo, takže ak pri cestovanı́ radi 
ochutnávate miestnu kuchyňu, tu si ochutnávate miestnu kuchyňu, tu si 
prıd́ete na svoje. Ak si chcete zaplávať, prıd́ete na svoje. Ak si chcete zaplávať, 
potešı ́ vás Batumi, moderné mesto           potešı ́ vás Batumi, moderné mesto           
s prıśtavom a mólom dlhým niekoľko s prıśtavom a mólom dlhým niekoľko 
kilometrov, ktorého osvetlenie je              kilometrov, ktorého osvetlenie je              
v noci na nerozoznanie od známych v noci na nerozoznanie od známych 
amerických miest. V Batumi sa nachá-amerických miest. V Batumi sa nachá-
dzajú krištáľovo čisté kamenisté dzajú krištáľovo čisté kamenisté 
pláže, no ak by ste chceli piesok a to pláže, no ak by ste chceli piesok a to 

ochutnal. D� alej tu nájdete známe Chin-
kali s cestom podobným ako na piro-
hy, avšak v tvare malého mešca, ktorý 
vo vnútri ukrýva rôzne náplne. S�pičku 
tejto maškrty však nejedzte. Je sıće 
chutná, ale miestnych by ste tým 
mohli uraziť. Jedál je tu veľké množ-
stvo, takže ak pri cestovanı́ radi 
ochutnávate miestnu kuchyňu, tu si 
prıd́ete na svoje. Ak si chcete zaplávať, 
potešı ́ vás Batumi, moderné mesto           
s prıśtavom a mólom dlhým niekoľko 
kilometrov, ktorého osvetlenie je              
v noci na nerozoznanie od známych 
amerických miest. V Batumi sa nachá-
dzajú krištáľovo čisté kamenisté 
pláže, no ak by ste chceli piesok a to 

dokonca čierny, nájdete ho na pláži dokonca čierny, nájdete ho na pláži 
pri malej dedinke Ureki.pri malej dedinke Ureki.

C�o sa týka gruzı́nskej histórie, ich C�o sa týka gruzı́nskej histórie, ich 
jazyk, teda gruzıńčina a pıśmo (nám jazyk, teda gruzıńčina a pıśmo (nám 
pripomı́najúce kadejaké tvary) sú pripomı́najúce kadejaké tvary) sú 
unikátne a nepodobá sa im žiaden iný unikátne a nepodobá sa im žiaden iný 
jazyk sveta. Kaukazské krajiny, teda jazyk sveta. Kaukazské krajiny, teda 
spolu s Arménskom, Azerbajdžanom spolu s Arménskom, Azerbajdžanom 
a rôznymi ďalšıḿi národmi žijúcimi a rôznymi ďalšıḿi národmi žijúcimi 
na druhej strane Kaukazského poho-na druhej strane Kaukazského poho-
ria, sú unikáty, ktoré si ešte stále ria, sú unikáty, ktoré si ešte stále 
zachovali svoju autenticitu, teda zachovali svoju autenticitu, teda 
kultúru a bohatú históriu, za ktorou kultúru a bohatú históriu, za ktorou 
sa tam dnes rozhodne oplatı ́cestovať.sa tam dnes rozhodne oplatı ́cestovať.

Text:	Jozef	Krajňák	a																									Text:	Jozef	Krajňák	a																									
Vladislav	KristiňákVladislav	Kristiňák

Foto:	Jozef	KrajňákFoto:	Jozef	Krajňák
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Vyhasnutá sopka KazbekVyhasnutá sopka KazbekVyhasnutá sopka Kazbek
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Pred	 niekoľkými	 týždňami	 boli	Pred	 niekoľkými	 týždňami	 boli	
Giraltovčania	 svedkami	 hrozivej	Giraltovčania	 svedkami	 hrozivej	
dopravnej	 nehody,	 o	 ktorej	 sme	dopravnej	 nehody,	 o	 ktorej	 sme	
písali	 aj	 stránkach	nášho	magazí-písali	 aj	 stránkach	nášho	magazí-
nu.	 Išlo	 o	 cyklistu,	 ktorý	 ležal	nu.	 Išlo	 o	 cyklistu,	 ktorý	 ležal	
zakliesnený	 pod	 kamiónom.	 Stáli	zakliesnený	 pod	 kamiónom.	 Stáli	
však	zrejme	pri	ňom	všetci	anjeli	a	však	zrejme	pri	ňom	všetci	anjeli	a	
giraltovský	dôchodca	Andrej	 Švač	giraltovský	dôchodca	Andrej	 Švač	
(67)	 z	 nehody	 našťastie	 vyviazol	(67)	 z	 nehody	 našťastie	 vyviazol	
bez	väčších	zranení.bez	väčších	zranení.

Kamión, ktorý pred mesiacom zrazil Kamión, ktorý pred mesiacom zrazil 
Giraltovčana Andreja S�vača, stál pred Giraltovčana Andreja S�vača, stál pred 
priechodom pre chodcov, keď sa priechodom pre chodcov, keď sa 
chodci dostali na druhú stranu ulice. chodci dostali na druhú stranu ulice. 
Na osvetlený priechod v centre mesta, Na osvetlený priechod v centre mesta, 
smerujúci od bývalého „komunálu“ k smerujúci od bývalého „komunálu“ k 
budove starej Jedoty, sa dostal aj budove starej Jedoty, sa dostal aj 
Andrej s bicyklom. Cyklistu si však už Andrej s bicyklom. Cyklistu si však už 
šofér kamióna z Litvy vôbec nevšimol šofér kamióna z Litvy vôbec nevšimol 
a  p o h o l  s a  z a  p o h o l  s a  z 
miesta. Došlo tak miesta. Došlo tak 
k  n e š ť a s t n e j k  n e š ť a s t n e j 
z r á ž k e  a  p á n z r á ž k e  a  p á n 
Andrej skončil Andrej skončil 
d o s l o v a  u v ä z-d o s l o v a  u v ä z-
nený pod kamió-nený pod kamió-
nom,  ktorý  ho nom,  ktorý  ho 
tlačil pred sebou. tlačil pred sebou. 
Znie to až neuve-Znie to až neuve-
r i t e ľ n e ,  n o     r i t e ľ n e ,  n o     
„pomohol“  mu „pomohol“  mu 
jeho bicykel, aby jeho bicykel, aby 
h o  n e v t i a h l o h o  n e v t i a h l o 
hlbšie pod auto a hlbšie pod auto a 

Pred	 niekoľkými	 týždňami	 boli	
Giraltovčania	 svedkami	 hrozivej	
dopravnej	 nehody,	 o	 ktorej	 sme	
písali	 aj	 stránkach	nášho	magazí-
nu.	 Išlo	 o	 cyklistu,	 ktorý	 ležal	
zakliesnený	 pod	 kamiónom.	 Stáli	
však	zrejme	pri	ňom	všetci	anjeli	a	
giraltovský	dôchodca	Andrej	 Švač	
(67)	 z	 nehody	 našťastie	 vyviazol	
bez	väčších	zranení.

Kamión, ktorý pred mesiacom zrazil 
Giraltovčana Andreja S�vača, stál pred 
priechodom pre chodcov, keď sa 
chodci dostali na druhú stranu ulice. 
Na osvetlený priechod v centre mesta, 
smerujúci od bývalého „komunálu“ k 
budove starej Jedoty, sa dostal aj 
Andrej s bicyklom. Cyklistu si však už 
šofér kamióna z Litvy vôbec nevšimol 
a  p o h o l  s a  z 
miesta. Došlo tak 
k  n e š ť a s t n e j 
z r á ž k e  a  p á n 
Andrej skončil 
d o s l o v a  u v ä z-
nený pod kamió-
nom,  ktorý  ho 
tlačil pred sebou. 
Znie to až neuve-
r i t e ľ n e ,  n o     
„pomohol“  mu 
jeho bicykel, aby 
h o  n e v t i a h l o 
hlbšie pod auto a 

našťastie zostal pod prednou nápra-našťastie zostal pod prednou nápra-
vou, podľa odhadov hasičov to bolo vou, podľa odhadov hasičov to bolo 
približne desať centimetrov pred približne desať centimetrov pred 
kolesami kamióna. kolesami kamióna. 

„ŠŤASTÍM“	BOLA	AJ	JAZDA	NA	„ŠŤASTÍM“	BOLA	AJ	JAZDA	NA	
BICYKLI	BICYKLI	

Mnohı ́svedkovia nehody sa zhodujú  Mnohı ́svedkovia nehody sa zhodujú  
v tom, že bolo pre Andreja šťastıḿ, že v tom, že bolo pre Andreja šťastıḿ, že 
nešiel cez priechod peši, ale na bicyk-nešiel cez priechod peši, ale na bicyk-
li. „Na bicykli chodı ́manžel veľmi rád, li. „Na bicykli chodı ́manžel veľmi rád, 
obaja sme cyklisti. V tom čase sme obaja sme cyklisti. V tom čase sme 
boli v meste, no nie pri sebe, každý boli v meste, no nie pri sebe, každý 
šiel po svojom. Keď som počula            šiel po svojom. Keď som počula            
o nehode na priechode, netušila som, o nehode na priechode, netušila som, 
že je tam môj muž,“ začala svoje že je tam môj muž,“ začala svoje 
rozprávanie pani Anna S� vačová. rozprávanie pani Anna S� vačová. 
Spomı́na si, ako jej známa plakala, Spomı́na si, ako jej známa plakala, 
keď sa to stalo a ona ju objala. Potom keď sa to stalo a ona ju objala. Potom 

našťastie zostal pod prednou nápra-
vou, podľa odhadov hasičov to bolo 
približne desať centimetrov pred 
kolesami kamióna. 

„ŠŤASTÍM“	BOLA	AJ	JAZDA	NA	
BICYKLI	

Mnohı ́svedkovia nehody sa zhodujú  
v tom, že bolo pre Andreja šťastıḿ, že 
nešiel cez priechod peši, ale na bicyk-
li. „Na bicykli chodı ́manžel veľmi rád, 
obaja sme cyklisti. V tom čase sme 
boli v meste, no nie pri sebe, každý 
šiel po svojom. Keď som počula            
o nehode na priechode, netušila som, 
že je tam môj muž,“ začala svoje 
rozprávanie pani Anna S� vačová. 
Spomı́na si, ako jej známa plakala, 
keď sa to stalo a ona ju objala. Potom 

Giraltovčan	Andrej	Švač	sa	zotavuje	a	ďakuje	za	život	Giraltovčan	Andrej	Švač	sa	zotavuje	a	ďakuje	za	život	Giraltovčan	Andrej	Švač	sa	zotavuje	a	ďakuje	za	život	
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od nárazu mal iba menšie rany na kole-od nárazu mal iba menšie rany na kole-
ne, bruchu a zlomenú kľúčnu kosť na ne, bruchu a zlomenú kľúčnu kosť na 
pravej strane. Hoci sú manželia pravej strane. Hoci sú manželia 
S�vačovci z celej udalosti ešte v šoku, S�vačovci z celej udalosti ešte v šoku, 
pán Andrej sa zotavuje a obaja sa pán Andrej sa zotavuje a obaja sa 
tešia, že sa to takto skončilo. Všetkým tešia, že sa to takto skončilo. Všetkým 
sú vďačnı ́za jeho záchranu. „Nikomu sú vďačnı ́za jeho záchranu. „Nikomu 
nič také neprajem zažiť. No kiežby sa nič také neprajem zažiť. No kiežby sa 
všetky nehody končili takým šťast-všetky nehody končili takým šťast-
ným koncom ako v našom prıṕade, ak ným koncom ako v našom prıṕade, ak 
sa už niečo podobné niekomu stane. sa už niečo podobné niekomu stane. 
Je neuveriteľné, že aj bicykel je v Je neuveriteľné, že aj bicykel je v 
poriadku. Má len skrivené riadidlá poriadku. Má len skrivené riadidlá 
zarovno s kolesom a je len oškretý. Nič zarovno s kolesom a je len oškretý. Nič 
mu inak nie je, tak ako i jeho pánovi, mu inak nie je, tak ako i jeho pánovi, 
našťastie,“ tešı ́sa Anna.našťastie,“ tešı ́sa Anna.

ZASTALI	CESTU	VODIČOVI,	ČÍM	HO	ZASTALI	CESTU	VODIČOVI,	ČÍM	HO	
ZACHRÁNILIZACHRÁNILI

Málokto vie, že za život vďačı ́Andrej Málokto vie, že za život vďačı ́Andrej 
podnikateľovi Petrovi Hruškovi (43) a podnikateľovi Petrovi Hruškovi (43) a 
jeho kamarátovi Radovi Hrubému jeho kamarátovi Radovi Hrubému 
(40). Keď stáli ako vodiči so svojimi (40). Keď stáli ako vodiči so svojimi 
vozidlami na druhej strane prie-vozidlami na druhej strane prie-
chodu, tvárou tvár oproti nevšı́ma-chodu, tvárou tvár oproti nevšı́ma-
v é m u  k a m i o n i s t o v i ,  n e v á h a l i v é m u  k a m i o n i s t o v i ,  n e v á h a l i 
duchaprı́tomne vyskočiť zo svojich duchaprı́tomne vyskočiť zo svojich 
áut, aby ho zastavili. „Išli sme za áut, aby ho zastavili. „Išli sme za 
sebou zo servisu, ja som išiel prvý a sebou zo servisu, ja som išiel prvý a 
Rado išiel za mnou v druhom aute. A Rado išiel za mnou v druhom aute. A 
keď som prakticky odbočoval z hlav-keď som prakticky odbočoval z hlav-
nej cesty na vedľajšiu, zazrel som suse-nej cesty na vedľajšiu, zazrel som suse-
da. Keď som na neho pozrel, videl da. Keď som na neho pozrel, videl 
som, keď bol v strede kamióna, ako ho som, keď bol v strede kamióna, ako ho 
začal valcovať. Keď sa na mňa kamio-začal valcovať. Keď sa na mňa kamio-
nista pozrel, zastavoval som ho, nech nista pozrel, zastavoval som ho, nech 
rýchlo stojı́ a zastavil,“ spomı́na si rýchlo stojı́ a zastavil,“ spomı́na si 
Peter. Rado vystúpil z druhého auta a Peter. Rado vystúpil z druhého auta a 
pán Andrej už bol pod kamiónom. pán Andrej už bol pod kamiónom. 
Podľa oboch záchrancov mal šťastie, Podľa oboch záchrancov mal šťastie, 

od nárazu mal iba menšie rany na kole-
ne, bruchu a zlomenú kľúčnu kosť na 
pravej strane. Hoci sú manželia 
S�vačovci z celej udalosti ešte v šoku, 
pán Andrej sa zotavuje a obaja sa 
tešia, že sa to takto skončilo. Všetkým 
sú vďačnı ́za jeho záchranu. „Nikomu 
nič také neprajem zažiť. No kiežby sa 
všetky nehody končili takým šťast-
ným koncom ako v našom prıṕade, ak 
sa už niečo podobné niekomu stane. 
Je neuveriteľné, že aj bicykel je v 
poriadku. Má len skrivené riadidlá 
zarovno s kolesom a je len oškretý. Nič 
mu inak nie je, tak ako i jeho pánovi, 
našťastie,“ tešı ́sa Anna.

ZASTALI	CESTU	VODIČOVI,	ČÍM	HO	
ZACHRÁNILI

Málokto vie, že za život vďačı ́Andrej 
podnikateľovi Petrovi Hruškovi (43) a 
jeho kamarátovi Radovi Hrubému 
(40). Keď stáli ako vodiči so svojimi 
vozidlami na druhej strane prie-
chodu, tvárou tvár oproti nevšı́ma-
v é m u  k a m i o n i s t o v i ,  n e v á h a l i 
duchaprı́tomne vyskočiť zo svojich 
áut, aby ho zastavili. „Išli sme za 
sebou zo servisu, ja som išiel prvý a 
Rado išiel za mnou v druhom aute. A 
keď som prakticky odbočoval z hlav-
nej cesty na vedľajšiu, zazrel som suse-
da. Keď som na neho pozrel, videl 
som, keď bol v strede kamióna, ako ho 
začal valcovať. Keď sa na mňa kamio-
nista pozrel, zastavoval som ho, nech 
rýchlo stojı́ a zastavil,“ spomı́na si 
Peter. Rado vystúpil z druhého auta a 
pán Andrej už bol pod kamiónom. 
Podľa oboch záchrancov mal šťastie, 

dostala zlú predtuchu a jej obavy sa dostala zlú predtuchu a jej obavy sa 
potvrdili. Keď zistila, že na ceste ležı ́potvrdili. Keď zistila, že na ceste ležı ́
jeho bicykel, bola v šoku a museli rato-jeho bicykel, bola v šoku a museli rato-
vať aj ju, bližšie k nemu už nemohla vať aj ju, bližšie k nemu už nemohla 
ıśť. Len jej hlásili, že žije a od hasiča aj ıśť. Len jej hlásili, že žije a od hasiča aj 
lekárky zo záchranky sa postupe lekárky zo záchranky sa postupe 
dozvedala, že komunikuje, rozpráva, dozvedala, že komunikuje, rozpráva, 
hýbe rukami aj nohami. Kričal na hýbe rukami aj nohami. Kričal na 
okolitých ľudı,́ aby ho vytiahli, lebo okolitých ľudı,́ aby ho vytiahli, lebo 
sám sa von nedostane. Všetci si sám sa von nedostane. Všetci si 
vydýchli, že je nažive. „Bolo to šťastie vydýchli, že je nažive. „Bolo to šťastie 
v nešťastı́, že kamión ho nenabral v nešťastı́, že kamión ho nenabral 
rohom, ale stredom, bicykel zobralo rohom, ale stredom, bicykel zobralo 
medzi kolesá a že ho nezachytili. S�ofér medzi kolesá a že ho nezachytili. S�ofér 
sa nepozeral doprava, iba doľava, sa nepozeral doprava, iba doľava, 
takže si ho nevšimol.“ „Keď som sa takže si ho nevšimol.“ „Keď som sa 
ocitol pod kamiónom, veľmi som sa ocitol pod kamiónom, veľmi som sa 
zľakol. T�ahal som sa po zemi, držal sa zľakol. T�ahal som sa po zemi, držal sa 
bicykla, mal som len poškriabané telo bicykla, mal som len poškriabané telo 
od asfaltu,“ hovorı ́ Andrej, ktorý bol od asfaltu,“ hovorı ́ Andrej, ktorý bol 
po nehode vo svidnıćkej nemocnici na po nehode vo svidnıćkej nemocnici na 
pozorovanı́ .  V Prešove mu však pozorovanı́ .  V Prešove mu však 
urobili všetky potrebné vyšetrenia. urobili všetky potrebné vyšetrenia. 
Okrem škrabancov a pomliaždenı́n Okrem škrabancov a pomliaždenı́n 
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vať aj ju, bližšie k nemu už nemohla 
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lekárky zo záchranky sa postupe 
dozvedala, že komunikuje, rozpráva, 
hýbe rukami aj nohami. Kričal na 
okolitých ľudı,́ aby ho vytiahli, lebo 
sám sa von nedostane. Všetci si 
vydýchli, že je nažive. „Bolo to šťastie 
v nešťastı́, že kamión ho nenabral 
rohom, ale stredom, bicykel zobralo 
medzi kolesá a že ho nezachytili. S�ofér 
sa nepozeral doprava, iba doľava, 
takže si ho nevšimol.“ „Keď som sa 
ocitol pod kamiónom, veľmi som sa 
zľakol. T�ahal som sa po zemi, držal sa 
bicykla, mal som len poškriabané telo 
od asfaltu,“ hovorı ́ Andrej, ktorý bol 
po nehode vo svidnıćkej nemocnici na 
pozorovanı́ .  V Prešove mu však 
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že na neho nevyšiel kamión kolesom, že na neho nevyšiel kamión kolesom, 
ale nabral ho stredom. Tlačil ho pred ale nabral ho stredom. Tlačil ho pred 
sebou podľa ich slov asi desať metrov. sebou podľa ich slov asi desať metrov. 
„Pán S� vač sa snažil ustupovať a „Pán S� vač sa snažil ustupovať a 
odskočiť, ale už keď nevedel, kam sa odskočiť, ale už keď nevedel, kam sa 
uhnúť, spadol nabok s bicyklom a uhnúť, spadol nabok s bicyklom a 
kamión prešiel cez neho,“ doplnil kamión prešiel cez neho,“ doplnil 
Rado. Kamionista vraj nevedel, čo sa Rado. Kamionista vraj nevedel, čo sa 
deje. „Myslel si, že mu kývame na deje. „Myslel si, že mu kývame na 
pozdrav alebo si robı́me srandu. pozdrav alebo si robı́me srandu. 
Dobre že nás pochopil a hneď zasta-Dobre že nás pochopil a hneď zasta-
vil, iný by to možno neurobil, on však, vil, iný by to možno neurobil, on však, 
našťastie, stál. Ostal som v šoku, keď našťastie, stál. Ostal som v šoku, keď 
som videl, na koho ide ten kamión. som videl, na koho ide ten kamión. 
Sme radi, že sme mu pomohli. Zacho-Sme radi, že sme mu pomohli. Zacho-
vali by sme sa tak znova, aj keby nešlo vali by sme sa tak znova, aj keby nešlo 
o suseda, ale o kohokoľvek iného. o suseda, ale o kohokoľvek iného. 
Kamión bol blıźko, nemal šancu ho Kamión bol blıźko, nemal šancu ho 
vidieť a nešiel rýchlo,“ tvrdı́ pán vidieť a nešiel rýchlo,“ tvrdı́ pán 
Hruška. Myslı ́ si, že každý by zastavil, Hruška. Myslı ́ si, že každý by zastavil, 
len mali šťastie, že si ich kamionista len mali šťastie, že si ich kamionista 
všimol. „Keby sme kamión nestopli, všimol. „Keby sme kamión nestopli, 

že na neho nevyšiel kamión kolesom, 
ale nabral ho stredom. Tlačil ho pred 
sebou podľa ich slov asi desať metrov. 
„Pán S� vač sa snažil ustupovať a 
odskočiť, ale už keď nevedel, kam sa 
uhnúť, spadol nabok s bicyklom a 
kamión prešiel cez neho,“ doplnil 
Rado. Kamionista vraj nevedel, čo sa 
deje. „Myslel si, že mu kývame na 
pozdrav alebo si robı́me srandu. 
Dobre že nás pochopil a hneď zasta-
vil, iný by to možno neurobil, on však, 
našťastie, stál. Ostal som v šoku, keď 
som videl, na koho ide ten kamión. 
Sme radi, že sme mu pomohli. Zacho-
vali by sme sa tak znova, aj keby nešlo 
o suseda, ale o kohokoľvek iného. 
Kamión bol blıźko, nemal šancu ho 
vidieť a nešiel rýchlo,“ tvrdı́ pán 
Hruška. Myslı ́ si, že každý by zastavil, 
len mali šťastie, že si ich kamionista 
všimol. „Keby sme kamión nestopli, 

bola by to katastrofa. Keby nezastavil, bola by to katastrofa. Keby nezastavil, 
už by tu pán S�vač nebol. Aj keď to vyze-už by tu pán S�vač nebol. Aj keď to vyze-
ralo horšie, sme radi, že je medzi nami ralo horšie, sme radi, že je medzi nami 
a je v poriadku,“ pridáva Rado. Manže-a je v poriadku,“ pridáva Rado. Manže-
lia S� vačovci aj ich syn nesmierne lia S� vačovci aj ich syn nesmierne 
ďakujú  t ýmto dvom mužom za ďakujú  t ýmto dvom mužom za 
záchranu.  „D� akujeme im, mal som záchranu.  „D� akujeme im, mal som 
naozaj šťastie, že išli oproti a zachrá-naozaj šťastie, že išli oproti a zachrá-
nili ma,“ vravı ́s pokorou pán Andrej. nili ma,“ vravı ́s pokorou pán Andrej. 
„Každý vodič, aj protiidúci, by si mal „Každý vodič, aj protiidúci, by si mal 
pozorne všı́mať cestu, všı́mavosť a pozorne všı́mať cestu, všı́mavosť a 
bezpečnosť sú na prvom mieste. bezpečnosť sú na prvom mieste. 
Nikto nechce druhému ublı́ ž iť Nikto nechce druhému ublı́ ž iť 
naschvál a ani my nikomu nič zlé naschvál a ani my nikomu nič zlé 
neprajeme, určite nechceme, aby bol neprajeme, určite nechceme, aby bol 
vodič potrestaný, nespravil to zámer-vodič potrestaný, nespravil to zámer-
ne.“ ne.“ 

HRDINAMI	SÚ	AJ	PRÍSLUŠNÍCI	HRDINAMI	SÚ	AJ	PRÍSLUŠNÍCI	
ZÁCHRANNÝCH	ZLOŽIEK	ZÁCHRANNÝCH	ZLOŽIEK	

Na vyslobodzovanı ́Andreja sa veľkou Na vyslobodzovanı ́Andreja sa veľkou 
mierou pričinili giraltovskı́ hasiči, mierou pričinili giraltovskı́ hasiči, 
ktorı́ ho vyťahovali spod kamióna. ktorı́ ho vyťahovali spod kamióna. 
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nili ma,“ vravı ́s pokorou pán Andrej. 
„Každý vodič, aj protiidúci, by si mal 
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bezpečnosť sú na prvom mieste. 
Nikto nechce druhému ublı́ ž iť 
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rený prı́slušnı́k Okresného doprav-rený prı́slušnı́k Okresného doprav-
ného inšpektorátu vo Svidnıḱu začal ného inšpektorátu vo Svidnıḱu začal 
trestné stı́hanie. „Súčasne vzniesol trestné stı́hanie. „Súčasne vzniesol 
obvinenie voči 63-ročnému vodičovi obvinenie voči 63-ročnému vodičovi 
lotyšskej národnosti pre prečin ublı-́lotyšskej národnosti pre prečin ublı-́
ženia na zdravı.́ Obvinený muž viedol ženia na zdravı.́ Obvinený muž viedol 
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nému cyklistovi prajeme skoré uzdra-nému cyklistovi prajeme skoré uzdra-
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venie,“ dodáva hasič.
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desiatok rokov, presne 44. Za toto 
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doktora rozhodli trochu vyspovedať, doktora rozhodli trochu vyspovedať, 
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aby sme ho ešte viac spoznali a dozve-
deli sme sa o ňom aj niečo iné, nové.  

Pán	 doktor,	 vaši	 pacienti	 sú	 tí	
najmenší	 až	 do	 veku	 dospelosti.	
Aké	bolo	to	vaše	detstvo?	
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rokov som bol polosirotou, moji dvaja rokov som bol polosirotou, moji dvaja 
staršı́ bratia študovali, tak som s staršı́ bratia študovali, tak som s 
mamou ostal sám. V 50. rokoch môj mamou ostal sám. V 50. rokoch môj 
otec v dedine Bodružal, z ktorej otec v dedine Bodružal, z ktorej 
pochádzam, vlastnil obchod, ale po pochádzam, vlastnil obchod, ale po 
jeho smrti nám ho zobrali. Od 12 jeho smrti nám ho zobrali. Od 12 
rokov som musel pomáhať, chodiť na rokov som musel pomáhať, chodiť na 
pole, kosiť, sadiť, vykopávať zemiaky, pole, kosiť, sadiť, vykopávať zemiaky, 
bol som taký chlap v našej spoločnej bol som taký chlap v našej spoločnej 
domácnosti, cez prázdniny sme            domácnosti, cez prázdniny sme            
s mamou chodili do lesa sadiť strom-s mamou chodili do lesa sadiť strom-
čeky, alebo som chodil aj kopať prie-čeky, alebo som chodil aj kopať prie-
kopy.  Navštevoval som gymnázium kopy.  Navštevoval som gymnázium 
vo Svidnı́ku a môj študentský deň vo Svidnı́ku a môj študentský deň 
vyzeral asi takto: budıč́ek ráno o pol vyzeral asi takto: budıč́ek ráno o pol 
piatej, zo školy domov, čo-to porobiť, piatej, zo školy domov, čo-to porobiť, 
večera, sadol som si ku knihám, učiť večera, sadol som si ku knihám, učiť 
sa a ráno opäť budıč́ek. Bolo to nároč-sa a ráno opäť budıč́ek. Bolo to nároč-
né. né. 

Ťažké	detstvo,	 ale	 hovoríte	 o	 tom									Ťažké	detstvo,	 ale	 hovoríte	 o	 tom									
s	 takou	 pokorou	 nie	 s	 výčitkou.	s	 takou	 pokorou	 nie	 s	 výčitkou.	
Nasledovali	 študentské	 roky.	 Čo	Nasledovali	 študentské	 roky.	 Čo	
však	 u	 vás	 rozhodlo	 o	 tom,	 že	 to	však	 u	 vás	 rozhodlo	 o	 tom,	 že	 to	
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že chcem ľuďom pomáhať. V roku že chcem ľuďom pomáhať. V roku 
1968 som nastúpil na štúdium medi-1968 som nastúpil na štúdium medi-
cıńy. Veľmi ma to zaujalo, učil som sa a cıńy. Veľmi ma to zaujalo, učil som sa a 
v roku 1974 som štúdium aj ukončil. v roku 1974 som štúdium aj ukončil. 
S�kola bola tým, čo ma chytilo za ruky, S�kola bola tým, čo ma chytilo za ruky, 
oslovilo ma to, bol to pre mňa priestor, oslovilo ma to, bol to pre mňa priestor, 
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domácnosti, cez prázdniny sme            
s mamou chodili do lesa sadiť strom-
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nemocnice ma poznal od detstva a nemocnice ma poznal od detstva a 
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a vzali sme sa. 

Absolventi	 vysokej	 školy,	 mladí	
ľudia...	 Spomínali	 ste,	 že	 vaša	
manželka	pochádza	zo	západného	
S lovenska . 	 Kam	 v ied l i 	 vaše	
spoločné	kroky?	
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je taká invazıv́na a ja som chcel byť 
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Giraltovská poliklinika bola v určitom 
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revolučné zmeny a zároveň dochá-revolučné zmeny a zároveň dochá-
dzalo k transformácii zdravotnıćtva, dzalo k transformácii zdravotnıćtva, 
takže došlo k situácii, že poliklinika         takže došlo k situácii, že poliklinika         
v Giraltovciach bola delimitovaná na v Giraltovciach bola delimitovaná na 
samostatnú právnu subjektivitu. Jej samostatnú právnu subjektivitu. Jej 
zriaďovateľom sa stalo ministerstvo zriaďovateľom sa stalo ministerstvo 
zdravotnıćtva, ktoré ma v 90. roku zdravotnıćtva, ktoré ma v 90. roku 
menovalo do funkcie jej riaditeľa.          menovalo do funkcie jej riaditeľa.          
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vacı ́ systém. Vytvoril sa Inštitút pre vacı ́ systém. Vytvoril sa Inštitút pre 
zavedenie zdravotného poistenia zavedenie zdravotného poistenia 
(terajšia VS�ZP) a ja som sa stal členom (terajšia VS�ZP) a ja som sa stal členom 
správnej rady tejto organizácie. Mal správnej rady tejto organizácie. Mal 
som možnosť nahliadnuť do tvorby som možnosť nahliadnuť do tvorby 
prostriedkov pre poskytovateľov zdra-prostriedkov pre poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti a nakladania          votnej starostlivosti a nakladania          
s nimi a naša poliklinika s nimi a naša poliklinika 
bola zaradená do experi-bola zaradená do experi-
mentu pre výpočet hodnoty mentu pre výpočet hodnoty 
výkonných ukazovateľov. výkonných ukazovateľov. 
Bolo to obdobie tvorby pois-Bolo to obdobie tvorby pois-
ťovacej politiky a okrem ťovacej politiky a okrem 
m o j i c h  p e d i a t r i c k ý c h m o j i c h  p e d i a t r i c k ý c h 
povinnostı ́ som sa venoval povinnostı ́ som sa venoval 
a j  te j to  problematike . a j  te j to  problematike . 
Potreboval som sa dovzde-Potreboval som sa dovzde-
lať aj v riadiacich a mana-lať aj v riadiacich a mana-
žérskych zručnostiach.           ž érskych zručnostiach.           
V roku 1994 som ukončil V roku 1994 som ukončil 
Health Management School Health Management School 
v Bratislave. Na pozı́cii v Bratislave. Na pozı́cii 
riaditeľa som pôsobil 12 riaditeľa som pôsobil 12 
rokov. V roku 2001 som z rokov. V roku 2001 som z 
detských ambulanciı ́zriadil detských ambulanciı ́zriadil 
neštátne zariadenie, stal neštátne zariadenie, stal 
som sa konateľom, spoloč-som sa konateľom, spoloč-
nıḱom a odborným garan-nıḱom a odborným garan-
tom a tým som až do dnes. tom a tým som až do dnes. 
Venujem sa  pediatrii a Venujem sa  pediatrii a 

revolučné zmeny a zároveň dochá-
dzalo k transformácii zdravotnıćtva, 
takže došlo k situácii, že poliklinika         
v Giraltovciach bola delimitovaná na 
samostatnú právnu subjektivitu. Jej 
zriaďovateľom sa stalo ministerstvo 
zdravotnıćtva, ktoré ma v 90. roku 
menovalo do funkcie jej riaditeľa.          
V tom čase sa začal vytvárať poisťo-
vacı ́ systém. Vytvoril sa Inštitút pre 
zavedenie zdravotného poistenia 
(terajšia VS�ZP) a ja som sa stal členom 
správnej rady tejto organizácie. Mal 
som možnosť nahliadnuť do tvorby 
prostriedkov pre poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti a nakladania          
s nimi a naša poliklinika 
bola zaradená do experi-
mentu pre výpočet hodnoty 
výkonných ukazovateľov. 
Bolo to obdobie tvorby pois-
ťovacej politiky a okrem 
m o j i c h  p e d i a t r i c k ý c h 
povinnostı ́ som sa venoval 
a j  te j to  problematike . 
Potreboval som sa dovzde-
lať aj v riadiacich a mana-
žérskych zručnostiach.           
V roku 1994 som ukončil 
Health Management School 
v Bratislave. Na pozı́cii 
riaditeľa som pôsobil 12 
rokov. V roku 2001 som z 
detských ambulanciı ́zriadil 
neštátne zariadenie, stal 
som sa konateľom, spoloč-
nıḱom a odborným garan-
tom a tým som až do dnes. 
Venujem sa  pediatrii a 

starám sa o zdravie detı ́ v Giraltov-starám sa o zdravie detı ́ v Giraltov-
ciach a okolı.́ ciach a okolı.́ 

Riaditeľ,	lekár,	to	sú	pracovné	pozí-Riaditeľ,	lekár,	to	sú	pracovné	pozí-
cie,	ktoré	si	vyžadujú	stopercentnú	cie,	ktoré	si	vyžadujú	stopercentnú	
pripravenosť,	obetu,	náročné	povo-pripravenosť,	obetu,	náročné	povo-
lania	 vo	 všeobecnosti.	 V	 oblasti	lania	 vo	 všeobecnosti.	 V	 oblasti	
zdravotníctva	 ste	 si	 vyskúšali	 aj	zdravotníctva	 ste	 si	 vyskúšali	 aj	
prácu	ako	lekár	–	záchranár.	prácu	ako	lekár	–	záchranár.	

V roku 2007 začal na Slovensku pôso-V roku 2007 začal na Slovensku pôso-
biť Integrovaný záchranný systém. biť Integrovaný záchranný systém. 
Riaditeľka RZP vo Svidnıḱu ma oslo-Riaditeľka RZP vo Svidnıḱu ma oslo-
vila s ponukou pracovať na urgente. vila s ponukou pracovať na urgente. 
Bola tu možnosť zriadiť v Giraltov-Bola tu možnosť zriadiť v Giraltov-
ciach stanicu RZP. Táto myšlienka sa ciach stanicu RZP. Táto myšlienka sa 
mi pozdávala a ja som intenzıv́ne bojo-mi pozdávala a ja som intenzıv́ne bojo-
val za to, aby nám tú stanicu aj dali.  val za to, aby nám tú stanicu aj dali.  

starám sa o zdravie detı ́ v Giraltov-
ciach a okolı.́ 

Riaditeľ,	lekár,	to	sú	pracovné	pozí-
cie,	ktoré	si	vyžadujú	stopercentnú	
pripravenosť,	obetu,	náročné	povo-
lania	 vo	 všeobecnosti.	 V	 oblasti	
zdravotníctva	 ste	 si	 vyskúšali	 aj	
prácu	ako	lekár	–	záchranár.	

V roku 2007 začal na Slovensku pôso-
biť Integrovaný záchranný systém. 
Riaditeľka RZP vo Svidnıḱu ma oslo-
vila s ponukou pracovať na urgente. 
Bola tu možnosť zriadiť v Giraltov-
ciach stanicu RZP. Táto myšlienka sa 
mi pozdávala a ja som intenzıv́ne bojo-
val za to, aby nám tú stanicu aj dali.  
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Samozrejme som využil možnosť Samozrejme som využil možnosť 
pracovať v RZP aj ako lekár. Bol som pracovať v RZP aj ako lekár. Bol som 
rád, že môžem pomáhať zachraňovať rád, že môžem pomáhať zachraňovať 
životy aj takouto formou. Pre mňa to životy aj takouto formou. Pre mňa to 
bola ďalšia škola života. bola ďalšia škola života. 

46	 rokov	 je	 veľmi	 dlhé	 obdobie														46	 rokov	 je	 veľmi	 dlhé	 obdobie														
v	 živote	 človeka,	 spoločnosti.	 Ako	v	 živote	 človeka,	 spoločnosti.	 Ako	
vnímate	zdravotníctvo	s	odstupom	vnímate	zdravotníctvo	s	odstupom	
toľkých	rokov?	toľkých	rokov?	

V začiatkoch mojej lekárskej praxe V začiatkoch mojej lekárskej praxe 
bolo zdravotnıćtvo také organizova-bolo zdravotnıćtvo také organizova-
né, ucelené, kompaktné, priame vo né, ucelené, kompaktné, priame vo 
vzťahu lekár – pacient. Nevstupovali vzťahu lekár – pacient. Nevstupovali 
tam žiadne laické prvky, ako je to tam žiadne laické prvky, ako je to 
dnes. V súčasnosti sú ľudia náročnej-dnes. V súčasnosti sú ľudia náročnej-
šı,́ chcú od nás vedieť všetko, aj veľa šı,́ chcú od nás vedieť všetko, aj veľa 
vedia, pretože dnešný prıśun infor-vedia, pretože dnešný prıśun infor-
máciı ́je neobmedzený. Mám pocit, že máciı ́je neobmedzený. Mám pocit, že 
slovo a názor lekára, jeho odbornosť slovo a názor lekára, jeho odbornosť 
už nemajú takú vážnosť ako kedysi. už nemajú takú vážnosť ako kedysi. 
Ale mňa aj takýto postoj mojich klien-Ale mňa aj takýto postoj mojich klien-
tov posúva dopredu. Mnohokrát tov posúva dopredu. Mnohokrát 
prichádzam domov a stále premýš-prichádzam domov a stále premýš-
ľam nad prıṕadmi, či som im dosta-ľam nad prıṕadmi, či som im dosta-
točne pomohol a ako by som im ešte točne pomohol a ako by som im ešte 
dokázal pomôcť.  dokázal pomôcť.  

Poďme	 však 	 už 	 od 	 práce 	 a j																	Poďme	 však 	 už 	 od 	 práce 	 a j																	
k	 príjemnejším	 témam.	 Aký	 je	k	 príjemnejším	 témam.	 Aký	 je	
doktor	Hrinko,	 ak	 nie	 je	 v	 ambu-doktor	Hrinko,	 ak	 nie	 je	 v	 ambu-
lancii?	lancii?	

Som typ človeka, ktorý veľmi rád Som typ človeka, ktorý veľmi rád 
spoznáva nové veci, krajiny. Odkedy spoznáva nové veci, krajiny. Odkedy 
sme s manželkou spolu, navštıv́ili sme sme s manželkou spolu, navštıv́ili sme 
41 štátov. Prešli sme Blıźky východ, 41 štátov. Prešli sme Blıźky východ, 
Európu, časť Afriky, A� ziu. Dvakrát Európu, časť Afriky, A� ziu. Dvakrát 
som absolvoval plavbu loďou, bolo som absolvoval plavbu loďou, bolo 
nás na lodi viac ako 4 000 a prešli sme nás na lodi viac ako 4 000 a prešli sme 
Perzský záliv, Abu Dhabi, Omán, Perzský záliv, Abu Dhabi, Omán, 

Samozrejme som využil možnosť 
pracovať v RZP aj ako lekár. Bol som 
rád, že môžem pomáhať zachraňovať 
životy aj takouto formou. Pre mňa to 
bola ďalšia škola života. 

46	 rokov	 je	 veľmi	 dlhé	 obdobie														
v	 živote	 človeka,	 spoločnosti.	 Ako	
vnímate	zdravotníctvo	s	odstupom	
toľkých	rokov?	

V začiatkoch mojej lekárskej praxe 
bolo zdravotnıćtvo také organizova-
né, ucelené, kompaktné, priame vo 
vzťahu lekár – pacient. Nevstupovali 
tam žiadne laické prvky, ako je to 
dnes. V súčasnosti sú ľudia náročnej-
šı,́ chcú od nás vedieť všetko, aj veľa 
vedia, pretože dnešný prıśun infor-
máciı ́je neobmedzený. Mám pocit, že 
slovo a názor lekára, jeho odbornosť 
už nemajú takú vážnosť ako kedysi. 
Ale mňa aj takýto postoj mojich klien-
tov posúva dopredu. Mnohokrát 
prichádzam domov a stále premýš-
ľam nad prıṕadmi, či som im dosta-
točne pomohol a ako by som im ešte 
dokázal pomôcť.  

Poďme	 však 	 už 	 od 	 práce 	 a j																	
k	 príjemnejším	 témam.	 Aký	 je	
doktor	Hrinko,	 ak	 nie	 je	 v	 ambu-
lancii?	

Som typ človeka, ktorý veľmi rád 
spoznáva nové veci, krajiny. Odkedy 
sme s manželkou spolu, navštıv́ili sme 
41 štátov. Prešli sme Blıźky východ, 
Európu, časť Afriky, A� ziu. Dvakrát 
som absolvoval plavbu loďou, bolo 
nás na lodi viac ako 4 000 a prešli sme 
Perzský záliv, Abu Dhabi, Omán, 

Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, 
Dubaj a iné krajiny. Druhú plavbu som Dubaj a iné krajiny. Druhú plavbu som 
absolvoval po Baltickom mori – absolvoval po Baltickom mori – 
Fıńsko, S�védsko až do Petrohradu a Fıńsko, S�védsko až do Petrohradu a 
späť. Ako spomienky mám fotoknihy späť. Ako spomienky mám fotoknihy 
z Brazıĺie, Bali, afrických štátov, C� ıńy. z Brazıĺie, Bali, afrických štátov, C� ıńy. 
Druhou mojou záľubou je turistika. Ja Druhou mojou záľubou je turistika. Ja 
som vášnivý turista, spolu s manžel-som vášnivý turista, spolu s manžel-
kou, my si neodpustı́me, ak máme kou, my si neodpustı́me, ak máme 
chvıľ́u voľného času, aby sme nešli do chvıľ́u voľného času, aby sme nešli do 
Tatier. Máme prejdenú kompletnú Tatier. Máme prejdenú kompletnú 
hrebeňovku Nı́zkych Tatier cez hrebeňovku Nı́zkych Tatier cez 
D� umbier, Chopok, Poľanu až po D� umbier, Chopok, Poľanu až po 
Kráľovú Hoľu. Nehovoriac o Vysokých Kráľovú Hoľu. Nehovoriac o Vysokých 
Tatrách, do ktorých chodı́me od Tatrách, do ktorých chodı́me od 
študentských čias a prešli sme od študentských čias a prešli sme od 
Belianskych Tatier až po Roháče.            Belianskych Tatier až po Roháče.            
V súčasnosti sme sa už presunuli viac V súčasnosti sme sa už presunuli viac 
do dolı́n a vyhľadávame menej do dolı́n a vyhľadávame menej 
náročné trasy, tak ako nám to vek a náročné trasy, tak ako nám to vek a 
zdravie dovoľujú. Ale cez vıḱend doká-zdravie dovoľujú. Ale cez vıḱend doká-
žeme nachodiť aj 15 km. V sezóne žeme nachodiť aj 15 km. V sezóne 
nám jedny turistické topánky nesta-nám jedny turistické topánky nesta-
čia. Toto sú moje celoživotné záľuby – čia. Toto sú moje celoživotné záľuby – 
turistika a cestovanie. Občas si             turistika a cestovanie. Občas si             
s manželkou sadneme k fotkám a s manželkou sadneme k fotkám a 
zaspomıńame. zaspomıńame. 

Po hodinke strávenej rozhovorom                Po hodinke strávenej rozhovorom                
s pánom doktorom som sa toho s pánom doktorom som sa toho 
dozvedela veľa. Verı́m, že sme vás dozvedela veľa. Verı́m, že sme vás 
týmto rozhovorom, milı ́čitatelia, pote-týmto rozhovorom, milı ́čitatelia, pote-
šili a ukázali vám nášho dlhoročného šili a ukázali vám nášho dlhoročného 
pediatra aj v trochu inom svetle. Tém pediatra aj v trochu inom svetle. Tém 
na rozhovor by bolo ešte mnoho, napr. na rozhovor by bolo ešte mnoho, napr. 
aj o súčasnej situácii a našom živote        aj o súčasnej situácii a našom živote        
s  ochorenı́m COVID-19,  o jeho s ochorenı́m COVID-19,  o jeho 
prıńose pre naše mesto ako poslanca prıńose pre naše mesto ako poslanca 
MsZ, kde strávil niekoľko volebných MsZ, kde strávil niekoľko volebných 
obdobı́. O tom, že syn nasleduje obdobı́. O tom, že syn nasleduje 
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Belianskych Tatier až po Roháče.            
V súčasnosti sme sa už presunuli viac 
do dolı́n a vyhľadávame menej 
náročné trasy, tak ako nám to vek a 
zdravie dovoľujú. Ale cez vıḱend doká-
žeme nachodiť aj 15 km. V sezóne 
nám jedny turistické topánky nesta-
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s manželkou sadneme k fotkám a 
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Po hodinke strávenej rozhovorom                
s pánom doktorom som sa toho 
dozvedela veľa. Verı́m, že sme vás 
týmto rozhovorom, milı ́čitatelia, pote-
šili a ukázali vám nášho dlhoročného 
pediatra aj v trochu inom svetle. Tém 
na rozhovor by bolo ešte mnoho, napr. 
aj o súčasnej situácii a našom živote        
s  ochorenı́m COVID-19,  o jeho 
prıńose pre naše mesto ako poslanca 
MsZ, kde strávil niekoľko volebných 
obdobı́. O tom, že syn nasleduje 
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otcove kroky ako lekár, či o dcére, otcove kroky ako lekár, či o dcére, 
ktorá sa venuje právu, o radosti        ktorá sa venuje právu, o radosti        
z vnúčat. z vnúčat. 

V posledných riadkoch tohto V posledných riadkoch tohto 
prı́spevku by som chcela, pán prı́spevku by som chcela, pán 
doktor Hrinko, vyjadriť poďakova-doktor Hrinko, vyjadriť poďakova-
nie za váš čas a ochotu odpovedať nie za váš čas a ochotu odpovedať 
nám na otázky, no najmä poďako-nám na otázky, no najmä poďako-
vať sa vám za vašu nezištnú prácu vať sa vám za vašu nezištnú prácu 
v povolanı,́ ktoré sa stará o zdravie v povolanı,́ ktoré sa stará o zdravie 
našich najmenšıćh. Prajem vám do našich najmenšıćh. Prajem vám do 
ďalšıćh rokov pokojne prežité dni, ďalšıćh rokov pokojne prežité dni, 
radosť z práce, prıj́emne strávené radosť z práce, prıj́emne strávené 
chvıĺe v rodinnom kruhu a ak vám chvıĺe v rodinnom kruhu a ak vám 
to čas a zdravie dovolia, tak aj nové to čas a zdravie dovolia, tak aj nové 
cestovateľské zážitky. cestovateľské zážitky. 

Všetko	 najlepšie	 k	 vášmu	 jubileu	Všetko	 najlepšie	 k	 vášmu	 jubileu	
prajú	 redakcia	 a	 čitatelia	 nášho	prajú	 redakcia	 a	 čitatelia	 nášho	
mesačníka.	mesačníka.	

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

otcove kroky ako lekár, či o dcére, 
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nie za váš čas a ochotu odpovedať 
nám na otázky, no najmä poďako-
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našich najmenšıćh. Prajem vám do 
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to čas a zdravie dovolia, tak aj nové 
cestovateľské zážitky. 

Všetko	 najlepšie	 k	 vášmu	 jubileu	
prajú	 redakcia	 a	 čitatelia	 nášho	
mesačníka.	

Michaela	Marcinová	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

33

„Strach zo smrti je následkom strachu zo živo-„Strach zo smrti je následkom strachu zo živo-
ta. C� lovek, ktorý žije naplno, je pripravený ta. C� lovek, ktorý žije naplno, je pripravený 
zomrieť kedykoľvek.“ — Mark Twain zomrieť kedykoľvek.“ — Mark Twain 
americký autor a humorista 1835 - 1910americký autor a humorista 1835 - 1910

Navždy nás opustili: 19. 08. 2020 S� tefan C� ižek Navždy nás opustili: 19. 08. 2020 S� tefan C� ižek 
(1930), 21. 08. 2020 Zuzana   Kucháriková (1930), 21. 08. 2020 Zuzana   Kucháriková 
(1916), 30. 09. 2020 Margita Kovaľová (1916), 30. 09. 2020 Margita Kovaľová 
(1937), 01. 10. 2020 Peter Pecha (2004), 03. (1937), 01. 10. 2020 Peter Pecha (2004), 03. 

10. 2020 Alžbeta Schrenková (1928), 05. 10. 2020 Pavel Breniš (1934), 10. 2020 Alžbeta Schrenková (1928), 05. 10. 2020 Pavel Breniš (1934), 
12.10.2020 Margita Kruľová (1944) , 26. 10. 2020 Jozef Jurč (1956).        12.10.2020 Margita Kruľová (1944) , 26. 10. 2020 Jozef Jurč (1956).        

                          

 „Existuje určitý vek, keď sa musıḿe rozhod- „Existuje určitý vek, keď sa musıḿe rozhod-
núť, či si predlz� ̌ ime mladosť alebo život.“ — núť, či si predlz� ̌ ime mladosť alebo život.“ — 
Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, 
dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 
19631963

Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:  Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:  85	 rokov:85	 rokov:
Zuzana Juhová,  Milan Varganin a Anna Vojčeková,  Magda-Zuzana Juhová,  Milan Varganin a Anna Vojčeková,  Magda-80	rokov: 75	rokov:80	rokov: 75	rokov:
léna Cinová, Ľudmila C�ajková, Juraj Dvorský a Michal Vasil,  léna Cinová, Ľudmila C�ajková, Juraj Dvorský a Michal Vasil,  70	rokov	 65	rokov:70	rokov	 65	rokov:
Ján Katuščák, Andrej Kmec a Jozef Schrenk, Božena Hamarová, Jozef Ján Katuščák, Andrej Kmec a Jozef Schrenk, Božena Hamarová, Jozef 60	rokov:	60	rokov:	
Kočiš, PaedDr. Martin Koššala a Ján Verešpej, Katarıńa Fatľová, Kočiš, PaedDr. Martin Koššala a Ján Verešpej, Katarıńa Fatľová, 55	 rokov:	55	 rokov:	
Monika Kulpová, Darina Mitaľová, Helena Nováková, Milan Palian, Jaroslav Monika Kulpová, Darina Mitaľová, Helena Nováková, Milan Palian, Jaroslav 
Polák, Viera Regeciová, Marta S�evčáková, Anna S�oltysová a Ing. Martin Varga,  Polák, Viera Regeciová, Marta S�evčáková, Anna S�oltysová a Ing. Martin Varga,  
50	rokov:50	rokov: Viera Amrichová, Jozef Daňko, Martin Kusek  a Slavka Tkáčová.  Viera Amrichová, Jozef Daňko, Martin Kusek  a Slavka Tkáčová. 

 „Pred manželstvom majte oči otvorené,  „Pred manželstvom majte oči otvorené, 
v manželstve ich trochu prižmúrte.“v manželstve ich trochu prižmúrte.“

– William Shakespeare, anglický – William Shakespeare, anglický 
dramatik a básnikdramatik a básnik

Manželstvo uzavreli: Ing. Peter Fecenko Manželstvo uzavreli: Ing. Peter Fecenko 
a Sára Terkaničová; Richard Mati a Eva a Sára Terkaničová; Richard Mati a Eva 
Kočišová; Jozef Jurč a Gabriela S�estáko-Kočišová; Jozef Jurč a Gabriela S�estáko-
vá;Ľuboš Varganin a Mária Hudačková; vá;Ľuboš Varganin a Mária Hudačková; 
Rastislav Kovaľ a Mgr. Stanislava Novot-Rastislav Kovaľ a Mgr. Stanislava Novot-

ná; Ing. Ján Tomáško a Zuzana Mazurová. 																																																					redakcianá; Ing. Ján Tomáško a Zuzana Mazurová. 																																																					redakcia

„Strach zo smrti je následkom strachu zo živo-
ta. C� lovek, ktorý žije naplno, je pripravený 
zomrieť kedykoľvek.“ — Mark Twain 
americký autor a humorista 1835 - 1910

Navždy nás opustili: 19. 08. 2020 S� tefan C� ižek 
(1930), 21. 08. 2020 Zuzana   Kucháriková 
(1916), 30. 09. 2020 Margita Kovaľová 
(1937), 01. 10. 2020 Peter Pecha (2004), 03. 

10. 2020 Alžbeta Schrenková (1928), 05. 10. 2020 Pavel Breniš (1934), 
12.10.2020 Margita Kruľová (1944) , 26. 10. 2020 Jozef Jurč (1956).        

             

 „Existuje určitý vek, keď sa musıḿe rozhod-
núť, či si predlz� ̌ ime mladosť alebo život.“ — 
Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, 
dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 
1963

Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:  85	 rokov:
Zuzana Juhová,  Milan Varganin a Anna Vojčeková,  Magda-80	rokov: 75	rokov:
léna Cinová, Ľudmila C�ajková, Juraj Dvorský a Michal Vasil,  70	rokov	 65	rokov:
Ján Katuščák, Andrej Kmec a Jozef Schrenk, Božena Hamarová, Jozef 60	rokov:	
Kočiš, PaedDr. Martin Koššala a Ján Verešpej, Katarıńa Fatľová, 55	 rokov:	
Monika Kulpová, Darina Mitaľová, Helena Nováková, Milan Palian, Jaroslav 
Polák, Viera Regeciová, Marta S�evčáková, Anna S�oltysová a Ing. Martin Varga,  
50	rokov: Viera Amrichová, Jozef Daňko, Martin Kusek  a Slavka Tkáčová. 

 „Pred manželstvom majte oči otvorené, 
v manželstve ich trochu prižmúrte.“

– William Shakespeare, anglický 
dramatik a básnik

Manželstvo uzavreli: Ing. Peter Fecenko 
a Sára Terkaničová; Richard Mati a Eva 
Kočišová; Jozef Jurč a Gabriela S�estáko-
vá;Ľuboš Varganin a Mária Hudačková; 
Rastislav Kovaľ a Mgr. Stanislava Novot-

ná; Ing. Ján Tomáško a Zuzana Mazurová. 																																																					redakcia

Spoločenská rubrika



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

34

Teplomilná zelenina je už pozbieraná Teplomilná zelenina je už pozbieraná 
aj v sklenıḱoch, ale otužilé druhy ešte aj v sklenıḱoch, ale otužilé druhy ešte 
môžu zostať. Na záhone nejaký čas môžu zostať. Na záhone nejaký čas 
ponecháme neskorú bielu a červenú ponecháme neskorú bielu a červenú 
k a p u s t u ,  re ď kovku ,  p e k i n s kú k a p u s t u ,  re ď kovku ,  p e k i n s kú 
kapustu. Postupne ich pozbierame do kapustu. Postupne ich pozbierame do 
konca novembra.  Na pozemku konca novembra.  Na pozemku 
zostanú cez zimu ružičkový a kuče-zostanú cez zimu ružičkový a kuče-
ravý kel, pór a cesnak. Pred silnými ravý kel, pór a cesnak. Pred silnými 
mrazmi ich chránime netkanou textı-́mrazmi ich chránime netkanou textı-́
liou.liou.

Prázdne hriadky v  z áhrade je Prázdne hriadky v  z áhrade je 
potrebné prihnojiť kompostom a potrebné prihnojiť kompostom a 
fosforečnými a draselnými hnojivami fosforečnými a draselnými hnojivami 
a nahrubo zrýľovať.a nahrubo zrýľovať.

Mrkva, petržlen, paštrnák a listový Mrkva, petržlen, paštrnák a listový 
zeler sa môžu pestovať aj z neskorého zeler sa môžu pestovať aj z neskorého 
výsevu. Semená klıč́ia až skoro na jar. výsevu. Semená klıč́ia až skoro na jar. 
Výsev robıḿe do slnečných záhonov Výsev robıḿe do slnečných záhonov 
chránených pred vetrom. chránených pred vetrom. 

Keď sa pozrieme na november               Keď sa pozrieme na november               

Teplomilná zelenina je už pozbieraná 
aj v sklenıḱoch, ale otužilé druhy ešte 
môžu zostať. Na záhone nejaký čas 
ponecháme neskorú bielu a červenú 
k a p u s t u ,  re ď kovku ,  p e k i n s kú 
kapustu. Postupne ich pozbierame do 
konca novembra.  Na pozemku 
zostanú cez zimu ružičkový a kuče-
ravý kel, pór a cesnak. Pred silnými 
mrazmi ich chránime netkanou textı-́
liou.

Prázdne hriadky v  z áhrade je 
potrebné prihnojiť kompostom a 
fosforečnými a draselnými hnojivami 
a nahrubo zrýľovať.

Mrkva, petržlen, paštrnák a listový 
zeler sa môžu pestovať aj z neskorého 
výsevu. Semená klıč́ia až skoro na jar. 
Výsev robıḿe do slnečných záhonov 
chránených pred vetrom. 

Keď sa pozrieme na november               

v pranostikách, prináša ochladenie: v pranostikách, prináša ochladenie: 
Na svätého Martina drž sa, synku, Na svätého Martina drž sa, synku, 
komıńa a Na svätú Katarıńu schovaj komıńa a Na svätú Katarıńu schovaj 
sa pod perinu.sa pod perinu.

Po opadnutı ́lıśtia zo stromov sa robı ́Po opadnutı ́lıśtia zo stromov sa robı ́
tzv. asanačný postrek Kuprikolom tzv. asanačný postrek Kuprikolom 
(0,8 %). Postrekujeme broskyne, (0,8 %). Postrekujeme broskyne, 
jadroviny, egreše a čierne rıb́ezle. Ak jadroviny, egreše a čierne rıb́ezle. Ak 
sme ešte neurobili prihnojenie, sme ešte neurobili prihnojenie, 
urobı́me tak so súčasným plytkým urobı́me tak so súčasným plytkým 

z a r ý ľo v a n ı́ m , z a r ý ľo v a n ı́ m , 
o d p o r ú č a  s a o d p o r ú č a  s a 
pridať superfos-pridať superfos-
fát a draselnú soľ fát a draselnú soľ 
a l e b o  s ı́ r a n a l e b o  s ı́ r a n 
draselný.draselný.

Skladové pries-Skladové pries-
tory je potrebné tory je potrebné 
dôkladne vyčis-dôkladne vyčis-
tiť a vydezinfiko-tiť a vydezinfiko-
vať napr. vysıŕe-vať napr. vysıŕe-
nıḿ. Na 1 m³ sa nıḿ. Na 1 m³ sa 
vyžaduje 5 – 8 g vyžaduje 5 – 8 g 
sıŕy. Potom steny sıŕy. Potom steny 
a podlahu vybie-a podlahu vybie-
lime vápenným lime vápenným 

mliekom, do ktorého môžeme pridať mliekom, do ktorého môžeme pridať 
3 % roztok modrej skalice.3 % roztok modrej skalice.

Teraz je čas začať prikrmovať vtáčiky, Teraz je čas začať prikrmovať vtáčiky, 
ktoré sú odkázané na našu pomoc. ktoré sú odkázané na našu pomoc. 
Preto im postavıḿe kŕmidlá a dávame Preto im postavıḿe kŕmidlá a dávame 
rôzne semienka, nie omrvinky alebo rôzne semienka, nie omrvinky alebo 
zvyšky jedál.zvyšky jedál.

	Ľubomír	Krupa	Ľubomír	Krupa

v pranostikách, prináša ochladenie: 
Na svätého Martina drž sa, synku, 
komıńa a Na svätú Katarıńu schovaj 
sa pod perinu.

Po opadnutı ́lıśtia zo stromov sa robı ́
tzv. asanačný postrek Kuprikolom 
(0,8 %). Postrekujeme broskyne, 
jadroviny, egreše a čierne rıb́ezle. Ak 
sme ešte neurobili prihnojenie, 
urobı́me tak so súčasným plytkým 

z a r ý ľo v a n ı́ m , 
o d p o r ú č a  s a 
pridať superfos-
fát a draselnú soľ 
a l e b o  s ı́ r a n 
draselný.

Skladové pries-
tory je potrebné 
dôkladne vyčis-
tiť a vydezinfiko-
vať napr. vysıŕe-
nıḿ. Na 1 m³ sa 
vyžaduje 5 – 8 g 
sıŕy. Potom steny 
a podlahu vybie-
lime vápenným 

mliekom, do ktorého môžeme pridať 
3 % roztok modrej skalice.

Teraz je čas začať prikrmovať vtáčiky, 
ktoré sú odkázané na našu pomoc. 
Preto im postavıḿe kŕmidlá a dávame 
rôzne semienka, nie omrvinky alebo 
zvyšky jedál.

	Ľubomír	Krupa

November v záhradke November v záhradke November v záhradke 
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ŠPORT

V čase uzávierky novembrového vyda-V čase uzávierky novembrového vyda-
nia nášho periodika ešte nevyšla nia nášho periodika ešte nevyšla 
oficiálna úradná správa VSFZ k oficiálna úradná správa VSFZ k 
tvrdým protipandemickým opatre-tvrdým protipandemickým opatre-
niam týkajúcim sa športu, ale z niam týkajúcim sa športu, ale z 
vyjadrenı́ predstavite-vyjadrenı́ predstavite-
ľov futbalového zväzu je ľov futbalového zväzu je 
jasné, že v tomto kalen-jasné, že v tomto kalen-
dárnom roku sme futbal dárnom roku sme futbal 
na regionálnej úrovni na regionálnej úrovni 
dohrali. dohrali. 

Zápas s lı́drom súťaže Zápas s lı́drom súťaže 
FK Humenné sme ešte FK Humenné sme ešte 
sledovali spoza plota z sledovali spoza plota z 
hrádze, na čo sa ani tı ́hrádze, na čo sa ani tı ́
najstar š ı́  pamätnı́ c i najstar š ı́  pamätnı́ c i 
nepamätajú. No a zápas nepamätajú. No a zápas 
12. kola v Košiciach na 12. kola v Košiciach na 
Watsonovej ulici u nová-Watsonovej ulici u nová-
čika Slávia TU Košice čika Slávia TU Košice 
bol len labuťou piesňou bol len labuťou piesňou 
za športovo zbabraným rokom 2020.za športovo zbabraným rokom 2020.

Podľa oficiálneho žrebu sme mali v Podľa oficiálneho žrebu sme mali v 
jeseni odohrať ešte 5 zápasov, z toho jeseni odohrať ešte 5 zápasov, z toho 
4 na domácej pôde, takže reálna šanca 4 na domácej pôde, takže reálna šanca 
zabodovať a vyšvihnúť sa v tabuľke zabodovať a vyšvihnúť sa v tabuľke 
vyššie tu bola. V novembri mala vstú-vyššie tu bola. V novembri mala vstú-
piť tretia liga  do odvetnej časti a piť tretia liga  do odvetnej časti a 
posledný jesenný zápas mal byť posledný jesenný zápas mal byť 

V čase uzávierky novembrového vyda-
nia nášho periodika ešte nevyšla 
oficiálna úradná správa VSFZ k 
tvrdým protipandemickým opatre-
niam týkajúcim sa športu, ale z 
vyjadrenı́ predstavite-
ľov futbalového zväzu je 
jasné, že v tomto kalen-
dárnom roku sme futbal 
na regionálnej úrovni 
dohrali. 

Zápas s lı́drom súťaže 
FK Humenné sme ešte 
sledovali spoza plota z 
hrádze, na čo sa ani tı ́
najstar š ı́  pamätnı́ c i 
nepamätajú. No a zápas 
12. kola v Košiciach na 
Watsonovej ulici u nová-
čika Slávia TU Košice 
bol len labuťou piesňou 
za športovo zbabraným rokom 2020.

Podľa oficiálneho žrebu sme mali v 
jeseni odohrať ešte 5 zápasov, z toho 
4 na domácej pôde, takže reálna šanca 
zabodovať a vyšvihnúť sa v tabuľke 
vyššie tu bola. V novembri mala vstú-
piť tretia liga  do odvetnej časti a 
posledný jesenný zápas mal byť 

ozajstným sviatkom futbalu, keďže k ozajstným sviatkom futbalu, keďže k 
nám mal zavı́tať prešovský Tatran. nám mal zavı́tať prešovský Tatran. 
História sa však neprıj́emne opakuje História sa však neprıj́emne opakuje 
a všetko je už zase kdesi vo hviezdach.a všetko je už zase kdesi vo hviezdach.

Generalita VSFZ teraz zvažuje ďalšie Generalita VSFZ teraz zvažuje ďalšie 
kroky a analyzuje rôzne kroky a analyzuje rôzne 
varianty regulárneho varianty regulárneho 
dokončenia súťaže. Ako dokončenia súťaže. Ako 
najreálnejšia sa javı ́najreálnejšia sa javı ́
m o ž n o s ť  o d o h r a ť m o ž n o s ť  o d o h r a ť 
všetky odložené stret-všetky odložené stret-
n u t i a  n a  j a r,  z a č a ť n u t i a  n a  j a r,  z a č a ť 
dohrávky na prenaja-dohrávky na prenaja-
tých umelých trávni-tých umelých trávni-
koch už koncom febru-koch už koncom febru-
á ra  a  t i e ž  p o s u n ú ť á ra  a  t i e ž  p o s u n ú ť 
kalendár stretnutı ́mini-kalendár stretnutı ́mini-
málne o jeden týždeň, málne o jeden týždeň, 
čıḿ by sa súťaž skončila čıḿ by sa súťaž skončila 
27. júna 2020. Zname-27. júna 2020. Zname-
nalo by to, že dva duely nalo by to, že dva duely 

by museli všetky kluby odohrať aj by museli všetky kluby odohrať aj 
uprostred týždňa. Zosúladiť takéto uprostred týždňa. Zosúladiť takéto 
termıńy by bol slušný rébus, keďže termıńy by bol slušný rébus, keďže 
treťoligovı ́ hráči sú amatéri s civil-treťoligovı ́ hráči sú amatéri s civil-
nými zamestnaniami a študijnými nými zamestnaniami a študijnými 
povinnosťami, ale výnimočne by sa to povinnosťami, ale výnimočne by sa to 
zariadiť dalo. zariadiť dalo. 

Stále sme však len v hypotetickej rovi-Stále sme však len v hypotetickej rovi-

ozajstným sviatkom futbalu, keďže k 
nám mal zavı́tať prešovský Tatran. 
História sa však neprıj́emne opakuje 
a všetko je už zase kdesi vo hviezdach.

Generalita VSFZ teraz zvažuje ďalšie 
kroky a analyzuje rôzne 
varianty regulárneho 
dokončenia súťaže. Ako 
najreálnejšia sa javı ́
m o ž n o s ť  o d o h r a ť 
všetky odložené stret-
n u t i a  n a  j a r,  z a č a ť 
dohrávky na prenaja-
tých umelých trávni-
koch už koncom febru-
á ra  a  t i e ž  p o s u n ú ť 
kalendár stretnutı ́mini-
málne o jeden týždeň, 
čıḿ by sa súťaž skončila 
27. júna 2020. Zname-
nalo by to, že dva duely 

by museli všetky kluby odohrať aj 
uprostred týždňa. Zosúladiť takéto 
termıńy by bol slušný rébus, keďže 
treťoligovı ́ hráči sú amatéri s civil-
nými zamestnaniami a študijnými 
povinnosťami, ale výnimočne by sa to 
zariadiť dalo. 

Stále sme však len v hypotetickej rovi-

PRERUŠENIE SÚŤAŽE DO JARIPRERUŠENIE SÚŤAŽE DO JARIPRERUŠENIE SÚŤAŽE DO JARI
Tipos III. liga východTipos III. liga východTipos III. liga východ
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ne, pretože ak aj Covid-19 do jari ne, pretože ak aj Covid-19 do jari 
zvládneme, vie niekto z krištáľovej zvládneme, vie niekto z krištáľovej 
gule predvıd́ať, čo sa ešte u nás do gule predvıd́ať, čo sa ešte u nás do 
jarných mesiacov zomelie? Stačı́ si jarných mesiacov zomelie? Stačı́ si 
spomenúť na marcovú paniku z prvej spomenúť na marcovú paniku z prvej 
vlny a našu naivnú nádej, že s klima-vlny a našu naivnú nádej, že s klima-
tickým oteplenı́m sa nebezpečný tickým oteplenı́m sa nebezpečný 
vıŕus v lete sám od seba rozplynie. vıŕus v lete sám od seba rozplynie. 
Nerozplynul sa a šarapatı́ s oveľa Nerozplynul sa a šarapatı́ s oveľa 
väčšou silou ako na jar.väčšou silou ako na jar.

C�o teda dodať na záver? Aktuálna situ-C�o teda dodať na záver? Aktuálna situ-
ácia športovaniu vôbec nepraje. S ácia športovaniu vôbec nepraje. S 

ne, pretože ak aj Covid-19 do jari 
zvládneme, vie niekto z krištáľovej 
gule predvıd́ať, čo sa ešte u nás do 
jarných mesiacov zomelie? Stačı́ si 
spomenúť na marcovú paniku z prvej 
vlny a našu naivnú nádej, že s klima-
tickým oteplenı́m sa nebezpečný 
vıŕus v lete sám od seba rozplynie. 
Nerozplynul sa a šarapatı́ s oveľa 
väčšou silou ako na jar.

C�o teda dodať na záver? Aktuálna situ-
ácia športovaniu vôbec nepraje. S 

rúškom na tvári sa futbal hrať nedá a rúškom na tvári sa futbal hrať nedá a 
vyhliadky do najbližšıćh mesiacov nie vyhliadky do najbližšıćh mesiacov nie 
sú dvakrát ružové. Radi by sme verili sú dvakrát ružové. Radi by sme verili 
opaku, ale vrátiť všetko do zabeha-opaku, ale vrátiť všetko do zabeha-
ných koľajı ́z obdobia spred roka sa s ných koľajı ́z obdobia spred roka sa s 
postupujúcim časom začıńa javiť ako postupujúcim časom začıńa javiť ako 
čıḿ ďalej tým väčšie sci–fi. Bude to čıḿ ďalej tým väčšie sci–fi. Bude to 
veru ešte tuhý boj, ale my sa len tak veru ešte tuhý boj, ale my sa len tak 
nevzdávame. nevzdávame. 

Takže zatiaľ športu zdar a „ple-Takže zatiaľ športu zdar a „ple-
jstejšnu“ zvlášť.jstejšnu“ zvlášť.

Text	a	foto:	Vladislav	KristiňákText	a	foto:	Vladislav	Kristiňák

rúškom na tvári sa futbal hrať nedá a 
vyhliadky do najbližšıćh mesiacov nie 
sú dvakrát ružové. Radi by sme verili 
opaku, ale vrátiť všetko do zabeha-
ných koľajı ́z obdobia spred roka sa s 
postupujúcim časom začıńa javiť ako 
čıḿ ďalej tým väčšie sci–fi. Bude to 
veru ešte tuhý boj, ale my sa len tak 
nevzdávame. 

Takže zatiaľ športu zdar a „ple-
jstejšnu“ zvlášť.

Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák

Deti sú naša radosť. Vedia nás sıće Deti sú naša radosť. Vedia nás sıće 
občas (!) aj nahnevať, ale aj potešiť, občas (!) aj nahnevať, ale aj potešiť, 
roznežniť, rozosmiať. (Aj rozplakať, roznežniť, rozosmiať. (Aj rozplakať, 
keď dostane vodičák a hneď v ten keď dostane vodičák a hneď v ten 
večer tatovo béemvéčko v prvej večer tatovo béemvéčko v prvej 
zákrute zošrotuje na totálku. Ale to zákrute zošrotuje na totálku. Ale to 

Deti sú naša radosť. Vedia nás sıće 
občas (!) aj nahnevať, ale aj potešiť, 
roznežniť, rozosmiať. (Aj rozplakať, 
keď dostane vodičák a hneď v ten 
večer tatovo béemvéčko v prvej 
zákrute zošrotuje na totálku. Ale to 

len tak mimochodom.) Skrátka, deti len tak mimochodom.) Skrátka, deti 
sú naša budúcnosť. Ale aj prıt́omnosť.sú naša budúcnosť. Ale aj prıt́omnosť.

Každá rodina má svoj detský slovnıḱ a Každá rodina má svoj detský slovnıḱ a 
určite aj zbornıḱ podarených hlášok určite aj zbornıḱ podarených hlášok 
detı ́ a dorastu. Také hlášky dokážu detı ́ a dorastu. Také hlášky dokážu 
neraz pekne pobaviť a stávajú sa neraz pekne pobaviť a stávajú sa 

len tak mimochodom.) Skrátka, deti 
sú naša budúcnosť. Ale aj prıt́omnosť.

Každá rodina má svoj detský slovnıḱ a 
určite aj zbornıḱ podarených hlášok 
detı ́ a dorastu. Také hlášky dokážu 
neraz pekne pobaviť a stávajú sa 
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súčasťou rodinného folklóru. Ibaže by súčasťou rodinného folklóru. Ibaže by 
sa potomok rozhodol predniesť ich sa potomok rozhodol predniesť ich 
na verejnosti. To už môže občas spad-na verejnosti. To už môže občas spad-
núť do kategórie trapasov.núť do kategórie trapasov.

Zopár sme ich nazbierali a výber vám Zopár sme ich nazbierali a výber vám 
teraz ponúkame.teraz ponúkame.

AlexandraAlexandra

Syn má dvaapol. V lete sme boli na Syn má dvaapol. V lete sme boli na 
prechádzke. S� li sme okolo volejbalo-prechádzke. S� li sme okolo volejbalo-
vého ihriska a malý spustil z plných vého ihriska a malý spustil z plných 
pľúc: Mami, vojebal!! Mami, vojebal!!!pľúc: Mami, vojebal!! Mami, vojebal!!!

Okoloidúcej staršej pani vypadol z Okoloidúcej staršej pani vypadol z 
ruky nákup.ruky nákup.

AničkaAnička

Dcérka miluje pesničky. Tie v telke. Dcérka miluje pesničky. Tie v telke. 
Akurát Miro Jaroš je v jej podanı ́(aj na Akurát Miro Jaroš je v jej podanı ́(aj na 
verejnosti!!) Miro Saroš.verejnosti!!) Miro Saroš.

Ešteže v našom okolı́ veľa ľudı́ po Ešteže v našom okolı́ veľa ľudı́ po 
maďarsky nehovorı.́..maďarsky nehovorı.́..

Vysvetlenie: szaros (vysl. saroš) v Vysvetlenie: szaros (vysl. saroš) v 
maďarčine znamená pokakaný.maďarčine znamená pokakaný.

MelanieMelanie

V škôlke chcela pani učiteľka, aby deti V škôlke chcela pani učiteľka, aby deti 
povedali, čo sa im páči v telke, čo radi povedali, čo sa im páči v telke, čo radi 
pozerajú. Môj malý suverénne zahlá-pozerajú. Môj malý suverénne zahlá-
sil: Mindža korytnačky!sil: Mindža korytnačky!

Keď mi o tom učiteľka referovala, Keď mi o tom učiteľka referovala, 
veľmi sa pobavila na mojich chabých veľmi sa pobavila na mojich chabých 
pokusoch o vysvetlenie.pokusoch o vysvetlenie.

TimeaTimea

S dcérkou sme sa vracali domov. S dcérkou sme sa vracali domov. 
Sedeli sme v aute a kecali. Zrazu sa ma Sedeli sme v aute a kecali. Zrazu sa ma 
opýtala: Mami, prečo stojıḿe?opýtala: Mami, prečo stojıḿe?

súčasťou rodinného folklóru. Ibaže by 
sa potomok rozhodol predniesť ich 
na verejnosti. To už môže občas spad-
núť do kategórie trapasov.

Zopár sme ich nazbierali a výber vám 
teraz ponúkame.

Alexandra

Syn má dvaapol. V lete sme boli na 
prechádzke. S� li sme okolo volejbalo-
vého ihriska a malý spustil z plných 
pľúc: Mami, vojebal!! Mami, vojebal!!!

Okoloidúcej staršej pani vypadol z 
ruky nákup.

Anička

Dcérka miluje pesničky. Tie v telke. 
Akurát Miro Jaroš je v jej podanı ́(aj na 
verejnosti!!) Miro Saroš.

Ešteže v našom okolı́ veľa ľudı́ po 
maďarsky nehovorı.́..

Vysvetlenie: szaros (vysl. saroš) v 
maďarčine znamená pokakaný.

Melanie

V škôlke chcela pani učiteľka, aby deti 
povedali, čo sa im páči v telke, čo radi 
pozerajú. Môj malý suverénne zahlá-
sil: Mindža korytnačky!

Keď mi o tom učiteľka referovala, 
veľmi sa pobavila na mojich chabých 
pokusoch o vysvetlenie.

Timea

S dcérkou sme sa vracali domov. 
Sedeli sme v aute a kecali. Zrazu sa ma 
opýtala: Mami, prečo stojıḿe?

Snažila som sa jej vysvetliť, že musı-́Snažila som sa jej vysvetliť, že musı-́
me, že sú spustené závory a my me, že sú spustené závory a my 
musıḿe čakať, kým prıd́e vlak.musıḿe čakať, kým prıd́e vlak.

Mami a ako vieš, že prıd́e vlak?Mami a ako vieš, že prıd́e vlak?

Upozornila som ju na blikajúce svetlá. Upozornila som ju na blikajúce svetlá. 
Dcérka ich asi minútu uprene bez Dcérka ich asi minútu uprene bez 
slova pozorovala a potom:slova pozorovala a potom:

Mami, to ako dlho bude ešte načıt́a-Mami, to ako dlho bude ešte načıt́a-
vať?vať?

Takmer mi strelil airbag.Takmer mi strelil airbag.

EvkaEvka

Trojročná – a mimoriadne zvedavá – Trojročná – a mimoriadne zvedavá – 
dcérka bola so mnou v potravinách. dcérka bola so mnou v potravinách. 
Sobota doobedu, takže plnka. Vykla-Sobota doobedu, takže plnka. Vykla-
dala som nákup na pás pri pokladni. V dala som nákup na pás pri pokladni. V 
ruke som držala vrecko cibule, keď sa ruke som držala vrecko cibule, keď sa 
malá ozvala na pol obchodu: malá ozvala na pol obchodu: 

Mamii... Mamii... 

Bolo mi jasné, že je zle. Ale ona Bolo mi jasné, že je zle. Ale ona 
neochvejne dokončila:neochvejne dokončila:

Mami... a načo ti je cikula?Mami... a načo ti je cikula?

Mladý muž v pokladni sa na mňa zadı-́Mladý muž v pokladni sa na mňa zadı-́
val, akoby aj on očakával odpoveď.val, akoby aj on očakával odpoveď.

SilviaSilvia

Som s trojročným synom u lekárky. Som s trojročným synom u lekárky. 
Hovorıḿ jej, že má hnačku a on povie: Hovorıḿ jej, že má hnačku a on povie: 
Však doma si hovorila, že mám srač-Však doma si hovorila, že mám srač-
ku!ku!

LenkaLenka

Dcérka mala niečo vyše troch rokov a Dcérka mala niečo vyše troch rokov a 
vonku napadol kopec snehu. Tak sme vonku napadol kopec snehu. Tak sme 
postavili snehuliaka, dali mu klobúk, postavili snehuliaka, dali mu klobúk, 
šál, gombı́ky... proste ako sa patrı́.       šál, gombı́ky... proste ako sa patrı́.       

Snažila som sa jej vysvetliť, že musı-́
me, že sú spustené závory a my 
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dcérka bola so mnou v potravinách. 
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Mamii... 
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val, akoby aj on očakával odpoveď.
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Hovorıḿ jej, že má hnačku a on povie: 
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Dcérka mala niečo vyše troch rokov a 
vonku napadol kopec snehu. Tak sme 
postavili snehuliaka, dali mu klobúk, 
šál, gombı́ky... proste ako sa patrı́.       
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Na druhy deň ale veľmi fúkalo a Na druhy deň ale veľmi fúkalo a 
milému snehuliačikovi odfúklo aj milému snehuliačikovi odfúklo aj 
klobúk a ostatne doplnky. klobúk a ostatne doplnky. 

Dcérka to zbadala a kričı ́ na mňa z Dcérka to zbadala a kričı ́ na mňa z 
dvora: Mami, snehuliakovi ostali už dvora: Mami, snehuliakovi ostali už 
len gule!!len gule!!

PeťkaPeťka

Dobré ránko, moja mala 5 ročná Dobré ránko, moja mala 5 ročná 
sestrička raz išla s mamkou po ulici a sestrička raz išla s mamkou po ulici a 
našla 10€. Začala kričať: "mamiii našla 10€. Začala kričať: "mamiii 
mamiii tam sú peniažky!" No a mamiii tam sú peniažky!" No a 
mamka ich samozrejme zdvihla zo mamka ich samozrejme zdvihla zo 
zeme a doma odložila do polladničky. zeme a doma odložila do polladničky. 
O týždeň na to, sa situácia zopakovala O týždeň na to, sa situácia zopakovala 
no s tým rozdielom, že sestra kričala no s tým rozdielom, že sestra kričala 

Na druhy deň ale veľmi fúkalo a 
milému snehuliačikovi odfúklo aj 
klobúk a ostatne doplnky. 

Dcérka to zbadala a kričı ́ na mňa z 
dvora: Mami, snehuliakovi ostali už 
len gule!!

Peťka

Dobré ránko, moja mala 5 ročná 
sestrička raz išla s mamkou po ulici a 
našla 10€. Začala kričať: "mamiii 
mamiii tam sú peniažky!" No a 
mamka ich samozrejme zdvihla zo 
zeme a doma odložila do polladničky. 
O týždeň na to, sa situácia zopakovala 
no s tým rozdielom, že sestra kričala 

na mamku, že ma zemi je paradajka. na mamku, že ma zemi je paradajka. 
Mamka jej na to povedala, že nebu-Mamka jej na to povedala, že nebu-
deme zbierať zo zeme odpadky. A deme zbierať zo zeme odpadky. A 
mala na to povedala: ale peniaze by si mala na to povedala: ale peniaze by si 
zdvihla.zdvihla.

RobertRobert

Naša dvanásťročná dcéra má, žiaľ, Naša dvanásťročná dcéra má, žiaľ, 
rečovú vadu. Naprıḱlad chce povedať: rečovú vadu. Naprıḱlad chce povedať: 
A� no, urobıḿ to. Otvorı ́ústa a vyjde z A� no, urobıḿ to. Otvorı ́ústa a vyjde z 
nej: Jooooj... a načo?nej: Jooooj... a načo?

Chceli sme s tým ıśť na logopédiu, ale Chceli sme s tým ıśť na logopédiu, ale 
vraj je to nelikečiteľné.vraj je to nelikečiteľné.

(zhumor.webnoviny.sk,	finradio.sk,	(zhumor.webnoviny.sk,	finradio.sk,	
Daniel	Lednický)Daniel	Lednický)

na mamku, že ma zemi je paradajka. 
Mamka jej na to povedala, že nebu-
deme zbierať zo zeme odpadky. A 
mala na to povedala: ale peniaze by si 
zdvihla.

Robert

Naša dvanásťročná dcéra má, žiaľ, 
rečovú vadu. Naprıḱlad chce povedať: 
A� no, urobıḿ to. Otvorı ́ústa a vyjde z 
nej: Jooooj... a načo?

Chceli sme s tým ıśť na logopédiu, ale 
vraj je to nelikečiteľné.

(zhumor.webnoviny.sk,	finradio.sk,	
Daniel	Lednický)

Už dlho som sa tešila na letné prázd-Už dlho som sa tešila na letné prázd-
niny. Tajne som dúfala, že pôjdeme niny. Tajne som dúfala, že pôjdeme 
na dovolenku k moru. Všetko sa na dovolenku k moru. Všetko sa 
zrušilo, keď sa mi narodila malá zrušilo, keď sa mi narodila malá 
sestrička Romanka. Bola som veľmi sestrička Romanka. Bola som veľmi 
smutná, keď som sa dozvedela, že smutná, keď som sa dozvedela, že 
„more sa nekoná“. „more sa nekoná“. 

„Mami, to mi nemôžete urobiť. Veď „Mami, to mi nemôžete urobiť. Veď 
všetci spolužiaci tam už boli a ja ešte všetci spolužiaci tam už boli a ja ešte 
nie,“ nariekala som. nie,“ nariekala som. 

„Ani, veď to pochop. Pre Romanku by „Ani, veď to pochop. Pre Romanku by 
bola cesta dlhá, v aute by nám plaka-bola cesta dlhá, v aute by nám plaka-
la. Veď vieš, že neznáša cestu autom a la. Veď vieš, že neznáša cestu autom a 
v sedačke stále plače,“ skúšala ma v sedačke stále plače,“ skúšala ma 
upokojiť moja mamka. upokojiť moja mamka. 

„Všetci v škole sa mi budú smiať, že „Všetci v škole sa mi budú smiať, že 
sme tam ešte neboli,“ vyjednávala sme tam ešte neboli,“ vyjednávala 

Už dlho som sa tešila na letné prázd-
niny. Tajne som dúfala, že pôjdeme 
na dovolenku k moru. Všetko sa 
zrušilo, keď sa mi narodila malá 
sestrička Romanka. Bola som veľmi 
smutná, keď som sa dozvedela, že 
„more sa nekoná“. 

„Mami, to mi nemôžete urobiť. Veď 
všetci spolužiaci tam už boli a ja ešte 
nie,“ nariekala som. 

„Ani, veď to pochop. Pre Romanku by 
bola cesta dlhá, v aute by nám plaka-
la. Veď vieš, že neznáša cestu autom a 
v sedačke stále plače,“ skúšala ma 
upokojiť moja mamka. 

„Všetci v škole sa mi budú smiať, že 
sme tam ešte neboli,“ vyjednávala 

som ďalej. Mamka ma rázne zastavi-som ďalej. Mamka ma rázne zastavi-
la: „Nebudú. A už dosť!“ Predstavila la: „Nebudú. A už dosť!“ Predstavila 
som si, aké prázdniny nás čakajú. som si, aké prázdniny nás čakajú. 
Nuda, nuda, zatvorenı ́ doma, maxi-Nuda, nuda, zatvorenı ́ doma, maxi-
málne nejaká prechádzka po dedine málne nejaká prechádzka po dedine 
s malou sestrou v kočıḱu. Našťastie, s malou sestrou v kočıḱu. Našťastie, 
rodičia pre nás mali pripravený aj rodičia pre nás mali pripravený aj 
plán B. V jedno prázdninové ráno plán B. V jedno prázdninové ráno 
nám oznámili, že nás počas leta nám oznámili, že nás počas leta 
čakajú potulky po Slovensku. „Obu-čakajú potulky po Slovensku. „Obu-
jeme si túlavé topánky a vyrazıḿe. jeme si túlavé topánky a vyrazıḿe. 
Kam nás oči a naše auto povedú,“ Kam nás oči a naše auto povedú,“ 
zavelil ocko. zavelil ocko. 

„Super, aspoň niečo!“ zvolala som. „Super, aspoň niečo!“ zvolala som. 
Nevedela som sa dočkať, kedy už Nevedela som sa dočkať, kedy už 
konečne niekam pôjdeme. Dočkala konečne niekam pôjdeme. Dočkala 
som sa. Rodičia nás vzali do Tatier. som sa. Rodičia nás vzali do Tatier. 

som ďalej. Mamka ma rázne zastavi-
la: „Nebudú. A už dosť!“ Predstavila 
som si, aké prázdniny nás čakajú. 
Nuda, nuda, zatvorenı ́ doma, maxi-
málne nejaká prechádzka po dedine 
s malou sestrou v kočıḱu. Našťastie, 
rodičia pre nás mali pripravený aj 
plán B. V jedno prázdninové ráno 
nám oznámili, že nás počas leta 
čakajú potulky po Slovensku. „Obu-
jeme si túlavé topánky a vyrazıḿe. 
Kam nás oči a naše auto povedú,“ 
zavelil ocko. 

„Super, aspoň niečo!“ zvolala som. 
Nevedela som sa dočkať, kedy už 
konečne niekam pôjdeme. Dočkala 
som sa. Rodičia nás vzali do Tatier. 

TÚLAVÉ TOPÁNKY TÚLAVÉ TOPÁNKY TÚLAVÉ TOPÁNKY TÚLAVÉ TOPÁNKY TÚLAVÉ TOPÁNKY TÚLAVÉ TOPÁNKY 



Spolu s bratom sme obdivovali Spolu s bratom sme obdivovali 
obrovské štı́ty hôr. Prešli sme sa obrovské štı́ty hôr. Prešli sme sa 
okolo S� trbského plesa, pozreli sme si okolo S� trbského plesa, pozreli sme si 
zblıźka skokanské mostıḱy, obdivo-zblıźka skokanské mostıḱy, obdivo-
vali sme krásne vyrezávané drevené vali sme krásne vyrezávané drevené 
sochy, ktoré nám lemovali cestu. sochy, ktoré nám lemovali cestu. 
Dokonca sme si zacvičili na vonkaj-Dokonca sme si zacvičili na vonkaj-
šı́ch posilňovacı́ch strojoch. Naše šı́ch posilňovacı́ch strojoch. Naše 
ďalšie kroky smerovali na Oravu. ďalšie kroky smerovali na Oravu. 
Týždeň sme bývali v drevenej chate Týždeň sme bývali v drevenej chate 
blıźko lesa a dýchali svieži čistý vzdu-blıźko lesa a dýchali svieži čistý vzdu-
ch. Veľmi som sa tešila na Oravský ch. Veľmi som sa tešila na Oravský 
hrad a na plavbu po Oravskej prie-hrad a na plavbu po Oravskej prie-
hrade. Naša rodina veľa čıt́a, preto hrade. Naša rodina veľa čıt́a, preto 
som sa veľmi potešila, keď ma rodi-som sa veľmi potešila, keď ma rodi-
čia vzali do múzea v Dolnom Kubıńe čia vzali do múzea v Dolnom Kubıńe 
a do knižnice. Pozreli sme si aj a do knižnice. Pozreli sme si aj 
miesta, kde sa narodili naši veľkı ́miesta, kde sa narodili naši veľkı ́
spisovatelia Pavol Országh Hviezdo-spisovatelia Pavol Országh Hviezdo-
slav a Martin Kukučıń. Hviezdoslav slav a Martin Kukučıń. Hviezdoslav 
už svoj dom nemá, ale Kukučıńov je už svoj dom nemá, ale Kukučıńov je 
krásny. Celý z dreva. krásny. Celý z dreva. 

V ďalšı́ch dňoch sme sa ocitli na V ďalšı́ch dňoch sme sa ocitli na 
najvýchodnejšom mieste našej najvýchodnejšom mieste našej 
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pusté prázdne miesta, oplatilo sa. 
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rada a trávili sme čas doma, na rada a trávili sme čas doma, na 
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rybnıḱy. Nádherné a vzácne UNESCO 
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denne. C� lovek v karanténe žerie denne. C� lovek v karanténe žerie 
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 On: Už nevolaj, už mi je lepšie. On: Už nevolaj, už mi je lepšie.
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ty si z lúky mojej mamy?ty si z lúky mojej mamy?
Usmievaš sa ako ona,Usmievaš sa ako ona,
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A keď z teba rosa padá,
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ohňostroj na metrov stovky.
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 Vezmem si ťa, kietok malý 
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