




SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

1

OBSAH

SPRAVODAJCA

mesta Giraltovce

Mesačník

Dátum vydania:

10 / 2020

32. ročník

vydávania periodickej tlače

Vydáva:

Mestský úrad Giraltovce,

Dukelská 75, 08701

Giraltovce,

IČO 00321982

Vedúci redakčnej rady:

 MVDr. Martin Končár

Vydáva sa na základe

povolenia:

OÚ č. 2/94 Bardejov

Za obsah jednotlivých

príspevkov

zodpovedá autor,

nie redakčná rada.

Foto obálka:

Jozef Krajňák 

Grafika a tlač:

UNIPRESS, Dukelská 64

087 01 Giraltovce

Adresa redakcie:

Mestský úrad Giraltovce

tel./fax: 054/732 23 01,

732 24 47

Uzávierka:

24. 10. 2020

Náklad: 

260 ks, Cena 0,50 €

e-mail:

msugiraltovce@stonline.sk

ISSN 1335-6607

EV 3891/09

Čo vidia starí ľudia        2    

Milí čitatelia!          3

VIETE, ŽE...          4

Modernizácia budovy Domu kultúry  6

Škola v prírode 2020       8

Talent zo 6.B         9  

STOPY zanechávajú stopy v SZŠ 10

4. ročník Hlovíkovej litery     11

COVID-19: Opäť číha aj v našom... 13 

Giraltovčan Ivan Pach je novým...  15 

Stopom okolo sveta?...     16

Kuchár zo Stropkova: Giraltovské...  20 

Krimi z Giraltoviec a okolia   23 

Hojné a požehnané hody      25  

Národný projekt Zlepšenie prístupu... 27  

Byrokratický nezmysel roka 2017   28 

Zásady harmonickej domácnosti  30 

Október v záhradke      31 

Spoločenská rubrika      32 

ŠPORT / Prekvapenie sa nekonalo  33      

Plážová volejbalová liga     35  

INZERCIA         36



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

2

 ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA ČO VIDIA STARÍ ĽUDIA
Pokojne sedia na návršı ́času,Pokojne sedia na návršı ́času,

na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,
unaveným zrakom hľadia do minulosti...unaveným zrakom hľadia do minulosti...
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,V pestrých farbách vidia svoju mladosť,

opäť si sadajú na jej kolotoč,opäť si sadajú na jej kolotoč,
lopotia na chlebıḱ, ukladajú korunku ku korunke,lopotia na chlebıḱ, ukladajú korunku ku korunke,

odháňajú deťom horúčku, od seba duchov pochabosti,odháňajú deťom horúčku, od seba duchov pochabosti,
ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád...ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád...

Starı ́ľudia cıt́ia svoju mladosť strapatúStarı ́ľudia cıt́ia svoju mladosť strapatú
ako čerstvú vôňu mäkkého medovnıḱaako čerstvú vôňu mäkkého medovnıḱa
v tvrdých rokoch, keď mana a radosťv tvrdých rokoch, keď mana a radosť

nepadali z neba, ani z inej milosti.nepadali z neba, ani z inej milosti.
V teplých farbách vidia splývajúce roky,V teplých farbách vidia splývajúce roky,
do ktorých sa plnı ́úfnosti poponáhľali.do ktorých sa plnı ́úfnosti poponáhľali.

Zo steny vystupuje inžiniersky diplom syna,Zo steny vystupuje inžiniersky diplom syna,
vıť́azstvo v kráse mladšej dcéry.vıť́azstvo v kráse mladšej dcéry.

Dobré deti chceli poslať medzi dobrých ľudı́Dobré deti chceli poslať medzi dobrých ľudı́
skôr, než sa utiahnu do kvitnutia vnúčat.skôr, než sa utiahnu do kvitnutia vnúčat.

A poslali. Aj ich pripravili na zlé,A poslali. Aj ich pripravili na zlé,
lebo zlo je úskočné, nebýva za horami,lebo zlo je úskočné, nebýva za horami,

ale je skutočné ako my sami, trávi vzduchale je skutočné ako my sami, trávi vzduch
i vodu, trávi v ľuďoch človeka.i vodu, trávi v ľuďoch človeka.

Starı ́ľudia vidia svoju chorľavejúcu starobu,Starı ́ľudia vidia svoju chorľavejúcu starobu,
tušia biely zimný deň, ako očernieva zemou,tušia biely zimný deň, ako očernieva zemou,
ale ľudia skúsenı ́už dávno zrástli s ornicou.ale ľudia skúsenı ́už dávno zrástli s ornicou.

Starı ́ľudia predvıd́ajú nevyhnutné zmierenieStarı ́ľudia predvıd́ajú nevyhnutné zmierenie
s odıd́enými, prıt́omnými i prıćhodzıḿ i.s odıd́enými, prıt́omnými i prıćhodzıḿ i.

Oni sami nebadane značkujú nám kóty ticha,Oni sami nebadane značkujú nám kóty ticha,
zóny uspokojenia, ku ktorému zdanlivo sme ďaleko.zóny uspokojenia, ku ktorému zdanlivo sme ďaleko.

Oni sami nechávajú nám len odkaz lásky,Oni sami nechávajú nám len odkaz lásky,
jediného bohatstva v ich zmysloch.jediného bohatstva v ich zmysloch.

Pokojne sedia na návršı ́času,
na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,

unaveným zrakom hľadia do minulosti...
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,

opäť si sadajú na jej kolotoč,
lopotia na chlebıḱ, ukladajú korunku ku korunke,

odháňajú deťom horúčku, od seba duchov pochabosti,
ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád...

Starı ́ľudia cıt́ia svoju mladosť strapatú
ako čerstvú vôňu mäkkého medovnıḱa
v tvrdých rokoch, keď mana a radosť

nepadali z neba, ani z inej milosti.
V teplých farbách vidia splývajúce roky,
do ktorých sa plnı ́úfnosti poponáhľali.

Zo steny vystupuje inžiniersky diplom syna,
vıť́azstvo v kráse mladšej dcéry.

Dobré deti chceli poslať medzi dobrých ľudı́
skôr, než sa utiahnu do kvitnutia vnúčat.

A poslali. Aj ich pripravili na zlé,
lebo zlo je úskočné, nebýva za horami,

ale je skutočné ako my sami, trávi vzduch
i vodu, trávi v ľuďoch človeka.

Starı ́ľudia vidia svoju chorľavejúcu starobu,
tušia biely zimný deň, ako očernieva zemou,
ale ľudia skúsenı ́už dávno zrástli s ornicou.

Starı ́ľudia predvıd́ajú nevyhnutné zmierenie
s odıd́enými, prıt́omnými i prıćhodzıḿ i.

Oni sami nebadane značkujú nám kóty ticha,
zóny uspokojenia, ku ktorému zdanlivo sme ďaleko.

Oni sami nechávajú nám len odkaz lásky,
jediného bohatstva v ich zmysloch. Pavel	KoyšPavel	KoyšPavel	Koyš
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Milí	čitatelia!		
V začıńajúcich sa októbrových dňoch V začıńajúcich sa októbrových dňoch 
si užıv́ame babie leto (podľa predpo-si užıv́ame babie leto (podľa predpo-
vede). To dovolenkové je nenávratne vede). To dovolenkové je nenávratne 
za nami. Voľnosť, ničnerobenie, ľahšı ́za nami. Voľnosť, ničnerobenie, ľahšı ́
režim dňa vystriedali pravidelné režim dňa vystriedali pravidelné 
ranné vstávanie, povinnosti, práca, ranné vstávanie, povinnosti, práca, 
škola, krúžky, ale aj sprıśnenie proti-škola, krúžky, ale aj sprıśnenie proti-
pandemických opatrenı,́ pretože nás pandemických opatrenı,́ pretože nás 
vı́rus napáda čoraz viac. Napriek vı́rus napáda čoraz viac. Napriek 
tomu všetky naše životné etapy, ciele tomu všetky naše životné etapy, ciele 
a  p ov i n n o s t i  m u s i a  ı́ s ť  ďa l e j . a  p ov i n n o s t i  m u s i a  ı́ s ť  ďa l e j . 
Samozrejme, so 100 % zodpovednos-Samozrejme, so 100 % zodpovednos-
ťou voči sebe a ostatným, aby sme si ťou voči sebe a ostatným, aby sme si 
zbytočne nekomplikovali naše bytie. zbytočne nekomplikovali naše bytie. 

V tomto októbrovom čıśle vám priná-V tomto októbrovom čıśle vám priná-
šame články a pravidelné rubriky, šame články a pravidelné rubriky, 
sme radi, že školy v našom meste otvo-sme radi, že školy v našom meste otvo-
rili svoje brány a tak si môžete o ich rili svoje brány a tak si môžete o ich 
aktivitách, ktoré už stihli v novom aktivitách, ktoré už stihli v novom 
školskom roku, prečı́tať. Literárna školskom roku, prečı́tať. Literárna 
súťaž Hlovıḱova litera dlho čakala na súťaž Hlovıḱova litera dlho čakala na 
priaznivejšie podmienky, aby sme priaznivejšie podmienky, aby sme 
mohli oceniť malých spisovateľov a mohli oceniť malých spisovateľov a 
spisovateľky. V spisovateľky. V 
letných mesia-letných mesia-
c o c h  p o r o t a c o c h  p o r o t a 
zasadla a vyhod-zasadla a vyhod-
n o t i l a  t o h t o-n o t i l a  t o h t o-
r o č n é  p r á c e . r o č n é  p r á c e . 
V ý s l e d k y  s ú V ý s l e d k y  s ú 
zverejnené na zverejnené na 
FB profile kniž-FB profile kniž-
nice a v našom nice a v našom 
m e s a č n ı́ k u m e s a č n ı́ k u 
spolu s vı́ťaz-spolu s vı́ťaz-
nými prácami. nými prácami. 
Okrem pravidel-Okrem pravidel-
ných rubrıḱ vám ných rubrıḱ vám 

V začıńajúcich sa októbrových dňoch 
si užıv́ame babie leto (podľa predpo-
vede). To dovolenkové je nenávratne 
za nami. Voľnosť, ničnerobenie, ľahšı ́
režim dňa vystriedali pravidelné 
ranné vstávanie, povinnosti, práca, 
škola, krúžky, ale aj sprıśnenie proti-
pandemických opatrenı,́ pretože nás 
vı́rus napáda čoraz viac. Napriek 
tomu všetky naše životné etapy, ciele 
a  p ov i n n o s t i  m u s i a  ı́ s ť  ďa l e j . 
Samozrejme, so 100 % zodpovednos-
ťou voči sebe a ostatným, aby sme si 
zbytočne nekomplikovali naše bytie. 

V tomto októbrovom čıśle vám priná-
šame články a pravidelné rubriky, 
sme radi, že školy v našom meste otvo-
rili svoje brány a tak si môžete o ich 
aktivitách, ktoré už stihli v novom 
školskom roku, prečı́tať. Literárna 
súťaž Hlovıḱova litera dlho čakala na 
priaznivejšie podmienky, aby sme 
mohli oceniť malých spisovateľov a 
spisovateľky. V 
letných mesia-
c o c h  p o r o t a 
zasadla a vyhod-
n o t i l a  t o h t o-
r o č n é  p r á c e . 
V ý s l e d k y  s ú 
zverejnené na 
FB profile kniž-
nice a v našom 
m e s a č n ı́ k u 
spolu s vı́ťaz-
nými prácami. 
Okrem pravidel-
ných rubrıḱ vám 

prinášame aj veľmi zaujıḿavý rozho-prinášame aj veľmi zaujıḿavý rozho-
vor Vlada Kristiňáka s cestovateľom vor Vlada Kristiňáka s cestovateľom 
Jozefom Krajňákom, rodákom z Giral-Jozefom Krajňákom, rodákom z Giral-
toviec a taktiež článok Márie Osifovej toviec a taktiež článok Márie Osifovej 
o ďalšom významnom Giraltovčanovi, o ďalšom významnom Giraltovčanovi, 
ktorý sa stal veliteľom pozemných sıĺ ktorý sa stal veliteľom pozemných sıĺ 
Slovenskej republiky – Ivanovi Pacho-Slovenskej republiky – Ivanovi Pacho-
vi. Naše malé mestečko nemá veľa vi. Naše malé mestečko nemá veľa 
obyvateľov, ale mám pocit, že vo svete, obyvateľov, ale mám pocit, že vo svete, 
ale aj doma máme veľké množstvo ale aj doma máme veľké množstvo 
úspešných rodákov, ktorı ́ dokázali v úspešných rodákov, ktorı ́ dokázali v 
živote nie malé veci. Patrı́ im môj živote nie malé veci. Patrı́ im môj 
obdiv. Môj obdiv, samozrejme, v nema-obdiv. Môj obdiv, samozrejme, v nema-
lej miere patrı́ aj našim seniorom. lej miere patrı́ aj našim seniorom. 
Tento mesiac vyjadruje úctu k ich Tento mesiac vyjadruje úctu k ich 
veku, ktorý predstavuje všetko – veku, ktorý predstavuje všetko – 
prežité skúsenosti, názory, postoje, prežité skúsenosti, názory, postoje, 
ťažké i ľahké životné situácie. Celá ťažké i ľahké životné situácie. Celá 
redakcia im venuje na našich strán-redakcia im venuje na našich strán-
kach krásne prianie... kach krásne prianie... 

Prıj́emné prežitie jesenného októbra Prıj́emné prežitie jesenného októbra 
prajepraje

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

prinášame aj veľmi zaujıḿavý rozho-
vor Vlada Kristiňáka s cestovateľom 
Jozefom Krajňákom, rodákom z Giral-
toviec a taktiež článok Márie Osifovej 
o ďalšom významnom Giraltovčanovi, 
ktorý sa stal veliteľom pozemných sıĺ 
Slovenskej republiky – Ivanovi Pacho-
vi. Naše malé mestečko nemá veľa 
obyvateľov, ale mám pocit, že vo svete, 
ale aj doma máme veľké množstvo 
úspešných rodákov, ktorı ́ dokázali v 
živote nie malé veci. Patrı́ im môj 
obdiv. Môj obdiv, samozrejme, v nema-
lej miere patrı́ aj našim seniorom. 
Tento mesiac vyjadruje úctu k ich 
veku, ktorý predstavuje všetko – 
prežité skúsenosti, názory, postoje, 
ťažké i ľahké životné situácie. Celá 
redakcia im venuje na našich strán-
kach krásne prianie... 

Prıj́emné prežitie jesenného októbra 
praje

Michaela	Marcinová
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II babie leto sa túto jeseň môže babie leto sa túto jeseň môže 
pochváliť nadmieru vysokými teplo-pochváliť nadmieru vysokými teplo-
tami počas dňa, aké sme niekedy neza-tami počas dňa, aké sme niekedy neza-
žı́vali ani v lete? Chladné rána žı́vali ani v lete? Chladné rána 
zastrené hustou hmlou nás však zastrené hustou hmlou nás však 
upozorňujú, že jeseň je už tu a my si ju upozorňujú, že jeseň je už tu a my si ju 
môžeme naplno vychutnať. môžeme naplno vychutnať. 

II aj obloha má logo jesene? Vytvára aj obloha má logo jesene? Vytvára 
ho kŕdeľ divých husı,́ ktoré na zimu ho kŕdeľ divých husı,́ ktoré na zimu 
migrujú do teplejšie položených migrujú do teplejšie položených 

krajı́n, väčšinou na juh Európy a krajı́n, väčšinou na juh Európy a 
niektoré až na severné pobrežie Afri-niektoré až na severné pobrežie Afri-
ky. To je niečo, čo najprv počujeme a ky. To je niečo, čo najprv počujeme a 
až potom vidı́me. C� lovek nezvykne až potom vidı́me. C� lovek nezvykne 
hľadieť v kuse na oblo-hľadieť v kuse na oblo-
hu,  no keď počuje hu,  no keď počuje 
známe gagotanie husı,́ známe gagotanie husı,́ 
zakaždým spozornie a zakaždým spozornie a 
zahľadı ́ sa do diaľavy. zahľadı ́ sa do diaľavy. 
Letia tak vysoko a tak Letia tak vysoko a tak 
rýchlo, že niekedy je to rýchlo, že niekedy je to 
otázka zopár sekúnd, otázka zopár sekúnd, 
kým sa vzdialia do kým sa vzdialia do 

I babie leto sa túto jeseň môže 
pochváliť nadmieru vysokými teplo-
tami počas dňa, aké sme niekedy neza-
žı́vali ani v lete? Chladné rána 
zastrené hustou hmlou nás však 
upozorňujú, že jeseň je už tu a my si ju 
môžeme naplno vychutnať. 

I aj obloha má logo jesene? Vytvára 
ho kŕdeľ divých husı,́ ktoré na zimu 
migrujú do teplejšie položených 

krajı́n, väčšinou na juh Európy a 
niektoré až na severné pobrežie Afri-
ky. To je niečo, čo najprv počujeme a 
až potom vidı́me. C� lovek nezvykne 
hľadieť v kuse na oblo-
hu,  no keď počuje 
známe gagotanie husı,́ 
zakaždým spozornie a 
zahľadı ́ sa do diaľavy. 
Letia tak vysoko a tak 
rýchlo, že niekedy je to 
otázka zopár sekúnd, 
kým sa vzdialia do 

neznáma. Keď hus zamáva krıd́lami, neznáma. Keď hus zamáva krıd́lami, 
vytvára vzostupný prúd vzduchu pre vytvára vzostupný prúd vzduchu pre 
ďalšiu, ktorá letı ́ za ňou a takto jej ďalšiu, ktorá letı ́ za ňou a takto jej 
pomáha v putovanı́. V zoskupenı ́pomáha v putovanı́. V zoskupenı ́
tvaru V prejdú oveľa dlhšiu trasu, ako tvaru V prejdú oveľa dlhšiu trasu, ako 
keby každá letela osamote. Tie prele-keby každá letela osamote. Tie prele-
tujúce ponad naše mesto vytvorili tujúce ponad naše mesto vytvorili 
podivuhodný útvar. Prečo doteraz podivuhodný útvar. Prečo doteraz 
nikto tým husiam nevysvetlil, že teplo nikto tým husiam nevysvetlil, že teplo 
nájdu v zime aj u nás doma, napr. na nájdu v zime aj u nás doma, napr. na 
pekáči? pekáči? 

II - osamote ostal aj psı́k pri - osamote ostal aj psı́k pri 
hrádzi v Parku mieru? Prešpiko-hrádzi v Parku mieru? Prešpiko-
vaného brokami a ako sa neskôr vaného brokami a ako sa neskôr 
ukázalo, aj priotráveného, ho ukázalo, aj priotráveného, ho 
našli Mária Kačmárová a Tatiana našli Mária Kačmárová a Tatiana 
C� ižeková s dcérami, ktoré hneď C� ižeková s dcérami, ktoré hneď 
zalarmovali pomoc. C� lenovia zalarmovali pomoc. C� lenovia 
Občianskeho združenia BROD ho Občianskeho združenia BROD ho 
premiestnili do Veterinárnej premiestnili do Veterinárnej 
ambulancie Drienovská Nová ambulancie Drienovská Nová 
Ves, kde, dúfame, bude statočne Ves, kde, dúfame, bude statočne 

bojovať o svoj život. Rovnako verıḿe, bojovať o svoj život. Rovnako verıḿe, 
že  sa páchateľ tohto odsúdeniahod-že  sa páchateľ tohto odsúdeniahod-
ného činu nájde a bude aj patrične ného činu nájde a bude aj patrične 
potrestaný. potrestaný. 

neznáma. Keď hus zamáva krıd́lami, 
vytvára vzostupný prúd vzduchu pre 
ďalšiu, ktorá letı ́ za ňou a takto jej 
pomáha v putovanı́. V zoskupenı ́
tvaru V prejdú oveľa dlhšiu trasu, ako 
keby každá letela osamote. Tie prele-
tujúce ponad naše mesto vytvorili 
podivuhodný útvar. Prečo doteraz 
nikto tým husiam nevysvetlil, že teplo 
nájdu v zime aj u nás doma, napr. na 
pekáči? 

I - osamote ostal aj psı́k pri 
hrádzi v Parku mieru? Prešpiko-
vaného brokami a ako sa neskôr 
ukázalo, aj priotráveného, ho 
našli Mária Kačmárová a Tatiana 
C� ižeková s dcérami, ktoré hneď 
zalarmovali pomoc. C� lenovia 
Občianskeho združenia BROD ho 
premiestnili do Veterinárnej 
ambulancie Drienovská Nová 
Ves, kde, dúfame, bude statočne 

bojovať o svoj život. Rovnako verıḿe, 
že  sa páchateľ tohto odsúdeniahod-
ného činu nájde a bude aj patrične 
potrestaný. 

VIETE, ŽE...
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základnej škole (dnes Spojená škola základnej škole (dnes Spojená škola 
Dukelská 26/30, Giraltovce),  1 000 € Dukelská 26/30, Giraltovce),  1 000 € 
na folklórny festival ľudového umenia na folklórny festival ľudového umenia 
a 1 000 € organizácii Mas Topoľa na a 1 000 € organizácii Mas Topoľa na 
Dožinkovú slávnosť. Dožinkovú slávnosť. 

II budova pri hlavnej ceste za budova pri hlavnej ceste za 
mostom už nezı́va prázdnotou? mostom už nezı́va prázdnotou? 
Začiatkom septembra výklady zapl-Začiatkom septembra výklady zapl-
nili oblečenie a obuv a tak lákajú nili oblečenie a obuv a tak lákajú 
nových zákaznı́kov na zaujı́mavý nových zákaznı́kov na zaujı́mavý 
tovar za nıźke ceny. Ide o predajňu tovar za nıźke ceny. Ide o predajňu 
typu second hand, ktorá sa v posled-typu second hand, ktorá sa v posled-
nej dobe tešı ́veľkej popularite predo-nej dobe tešı ́veľkej popularite predo-
všetkým u ekologicky zmýšľajúcich všetkým u ekologicky zmýšľajúcich 
ľudı.́ Vedeli ste, že priemerný Slovák si ľudı.́ Vedeli ste, že priemerný Slovák si 
ročne kúpi 13 kg textilu, čo znamená ročne kúpi 13 kg textilu, čo znamená 
67 000 ton nového textilu len pre 67 000 ton nového textilu len pre 
našu krajinu? Ak sa chcú potom ľudia našu krajinu? Ak sa chcú potom ľudia 
šiat zbaviť, končia väčšinou na sklád-šiat zbaviť, končia väčšinou na sklád-
ke. Takýto odpad sa nemá šancu ke. Takýto odpad sa nemá šancu 
rozložiť, čo je alarmujúce pre naše rozložiť, čo je alarmujúce pre naše 
životné prostredie.  D� alšou výhodou životné prostredie.  D� alšou výhodou 
týchto obchodov, ktorých je v našom týchto obchodov, ktorých je v našom 
meste viac, sú nıźke ceny v porovnanı ́meste viac, sú nıźke ceny v porovnanı ́
s bežnými obchodnými reťazcami. s bežnými obchodnými reťazcami. 
Nehovoriac o tom, že kvalita ponúka-Nehovoriac o tom, že kvalita ponúka-
ného tovaru je neraz porovnateľná.ného tovaru je neraz porovnateľná.
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všetkým u ekologicky zmýšľajúcich 
ľudı.́ Vedeli ste, že priemerný Slovák si 
ročne kúpi 13 kg textilu, čo znamená 
67 000 ton nového textilu len pre 
našu krajinu? Ak sa chcú potom ľudia 
šiat zbaviť, končia väčšinou na sklád-
ke. Takýto odpad sa nemá šancu 
rozložiť, čo je alarmujúce pre naše 
životné prostredie.  D� alšou výhodou 
týchto obchodov, ktorých je v našom 
meste viac, sú nıźke ceny v porovnanı ́
s bežnými obchodnými reťazcami. 
Nehovoriac o tom, že kvalita ponúka-
ného tovaru je neraz porovnateľná.

II - za pomoc pri zvládanı ́pandémie - za pomoc pri zvládanı ́pandémie 
COVID-19 dostalo ocenenie aj mesto COVID-19 dostalo ocenenie aj mesto 
Giraltovce?  5. septembra zorganizo-Giraltovce?  5. septembra zorganizo-
val Slovenský C�ervený krıž́, územný val Slovenský C�ervený krıž́, územný 
spolok Svidnı́k, milé stretnutie v spolok Svidnı́k, milé stretnutie v 
rekreačnej oblasti Domaša ako poďa-rekreačnej oblasti Domaša ako poďa-
kovanie všetkým, ktorı ́sa akokoľvek kovanie všetkým, ktorı ́sa akokoľvek 
podieľali na pomoci a podpore v podieľali na pomoci a podpore v 
neľahkom koronavıŕusovom obdobı.́ neľahkom koronavıŕusovom obdobı.́ 

Plavba loďou Plavba loďou 
B o h é m i a , B o h é m i a , 
malé občer-malé občer-
s t v e n i e  a s t v e n i e  a 
stretnutie s stretnutie s 
významnými významnými 
ľu ďm i  a j  z ľu ďm i  a j  z 
radov C� erve-radov C� erve-
n é h o  k r ı́ ž a n é h o  k r ı́ ž a 
boli určite pre boli určite pre 
p o z v a n ý c h p o z v a n ý c h 
aspoň malým aspoň malým 
zadosťučine-zadosťučine-
nıḿ. nıḿ. 

II za poskytnuté dotácie je potrebné za poskytnuté dotácie je potrebné 
sa  poďakovať a j  Pre šovskému sa  poďakovať a j  Pre šovskému 
samosprávnemu kraju?  Na augusto-samosprávnemu kraju?  Na augusto-
v o m  z a s a d n u t ı́  P S K v o m  z a s a d n u t ı́  P S K 
schválili návrh rozdele-schválili návrh rozdele-
nia dotáciı́ podľa VZN nia dotáciı́ podľa VZN 
PSK č. 78/2019 o posky-PSK č. 78/2019 o posky-
tovanı ́dotáciı ́z vlastných tovanı ́dotáciı ́z vlastných 
prı́jmov PSK v platnom prı́jmov PSK v platnom 
znenı ́– VY� ZVA PRE REGI-znenı ́– VY� ZVA PRE REGI-
O� N.  A  t a k  a j   vďa ka O� N.  A  t a k  a j   vďa ka 
p o s l a n c o v i  J á n o v i p o s l a n c o v i  J á n o v i 
Vookovi sa nášmu mestu Vookovi sa nášmu mestu 
ušlo 20 000 € na rekon-ušlo 20 000 € na rekon-
štrukciu multifunkčného štrukciu multifunkčného 
i h r i s k a  p r i  b ý v a l e j i h r i s k a  p r i  b ý v a l e j 
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spolok Svidnı́k, milé stretnutie v 
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n é h o  k r ı́ ž a 
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tovanı ́dotáciı ́z vlastných 
prı́jmov PSK v platnom 
znenı ́– VY� ZVA PRE REGI-
O� N.  A  t a k  a j   vďa ka 
p o s l a n c o v i  J á n o v i 
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tieto štyri kontajnery nám nahradia tieto štyri kontajnery nám nahradia 
cca 17-18 pôvodných kontajnerov. V cca 17-18 pôvodných kontajnerov. V 
budúcnosti mesto plánuje rozšı́riť budúcnosti mesto plánuje rozšı́riť 
počet takýchto sto-jıśk,“  informoval počet takýchto sto-jıśk,“  informoval 
nás prednosta mestského úradu nás prednosta mestského úradu 
Pavol Tchurıḱ. Podmienky na triede-Pavol Tchurıḱ. Podmienky na triede-
nie odpadu je potrebné neustále zlep-nie odpadu je potrebné neustále zlep-
šovať, pretože poplatky za jeho sklád-šovať, pretože poplatky za jeho sklád-
kovanie neustále rastú. Toto je jedna z kovanie neustále rastú. Toto je jedna z 
možnostı ́ako tomu predchádzať.  možnostı ́ako tomu predchádzať.  

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

tieto štyri kontajnery nám nahradia 
cca 17-18 pôvodných kontajnerov. V 
budúcnosti mesto plánuje rozšı́riť 
počet takýchto sto-jıśk,“  informoval 
nás prednosta mestského úradu 
Pavol Tchurıḱ. Podmienky na triede-
nie odpadu je potrebné neustále zlep-
šovať, pretože poplatky za jeho sklád-
kovanie neustále rastú. Toto je jedna z 
možnostı ́ako tomu predchádzať.  

Text	a	foto:	Mária	Osifová

II nezapáchajú,  nedá sa z nich nezapáchajú,  nedá sa z nich 
spätne vyberať odpad, pojmú ho spätne vyberať odpad, pojmú ho 
výrazne väčšie množstvo a nedostanú výrazne väčšie množstvo a nedostanú 
sa do nich žiadne zvieratá ani hmyz? sa do nich žiadne zvieratá ani hmyz? 
Reč je o polopodzemných stojiskách, Reč je o polopodzemných stojiskách, 
ktoré  v týchto dňoch osadia v našom ktoré  v týchto dňoch osadia v našom 
meste v určitých lokalitách. „Na sıd́lis-meste v určitých lokalitách. „Na sıd́lis-
kách na Tehelnej a Dukelskej ulici kách na Tehelnej a Dukelskej ulici 
budú do konca októbra tohto roka budú do konca októbra tohto roka 
odovzdané do užıv́ania 4 stojiská s odovzdané do užıv́ania 4 stojiská s 
polopodzemnými kontajnermi (dve polopodzemnými kontajnermi (dve 
na každom sı́dlisku). Zmiznú z očı ́na každom sı́dlisku). Zmiznú z očı ́
staré 1 100-litrové staré 1 100-litrové 
k o n t a j n e r y  n a k o n t a j n e r y  n a 
zmesový komunálny a zmesový komunálny a 
aj separovaný odpad. aj separovaný odpad. 
Stojisko bude obsaho-Stojisko bude obsaho-
va ť  ko n t a j n e r y  n a va ť  ko n t a j n e r y  n a 
zmesový komunálny zmesový komunálny 
odpad (5 m³),  plasty odpad (5 m³),  plasty 
(5 m³),  sklo (3 m³) a na (5 m³),  sklo (3 m³) a na 
papier (3 m³), pričom papier (3 m³), pričom 

I nezapáchajú,  nedá sa z nich 
spätne vyberať odpad, pojmú ho 
výrazne väčšie množstvo a nedostanú 
sa do nich žiadne zvieratá ani hmyz? 
Reč je o polopodzemných stojiskách, 
ktoré  v týchto dňoch osadia v našom 
meste v určitých lokalitách. „Na sıd́lis-
kách na Tehelnej a Dukelskej ulici 
budú do konca októbra tohto roka 
odovzdané do užıv́ania 4 stojiská s 
polopodzemnými kontajnermi (dve 
na každom sı́dlisku). Zmiznú z očı ́
staré 1 100-litrové 
k o n t a j n e r y  n a 
zmesový komunálny a 
aj separovaný odpad. 
Stojisko bude obsaho-
va ť  ko n t a j n e r y  n a 
zmesový komunálny 
odpad (5 m³),  plasty 
(5 m³),  sklo (3 m³) a na 
papier (3 m³), pričom 

MODERNIZÁCIA BUDOVY DOMU KULTÚRYMODERNIZÁCIA BUDOVY DOMU KULTÚRYMODERNIZÁCIA BUDOVY DOMU KULTÚRY
budovy. Osobný hydraulický výťah s budovy. Osobný hydraulický výťah s 
nosnosťou 1 000 kg a max. počtom nosnosťou 1 000 kg a max. počtom 
osôb 13 je situovaný v šachte v strede osôb 13 je situovaný v šachte v strede 
budovy. Hlavný chod do budovy nie je budovy. Hlavný chod do budovy nie je 
na úrovni komunikácie, preto boli na úrovni komunikácie, preto boli 
bezbariérový vstup a aj prı́stup k bezbariérový vstup a aj prı́stup k 
výťahu vytvorené zo zadnej strany výťahu vytvorené zo zadnej strany 
budovy. Okrem nástupu má výťah budovy. Okrem nástupu má výťah 
celkovo tri zastávky. celkovo tri zastávky. 

V Dome kultúry sa okrem veľkej sály V Dome kultúry sa okrem veľkej sály 
slúžiacej na rôzne kultúrne aktivity či slúžiacej na rôzne kultúrne aktivity či 
svadby a eventy  nachádzajú aj pries-svadby a eventy  nachádzajú aj pries-

budovy. Osobný hydraulický výťah s 
nosnosťou 1 000 kg a max. počtom 
osôb 13 je situovaný v šachte v strede 
budovy. Hlavný chod do budovy nie je 
na úrovni komunikácie, preto boli 
bezbariérový vstup a aj prı́stup k 
výťahu vytvorené zo zadnej strany 
budovy. Okrem nástupu má výťah 
celkovo tri zastávky. 

V Dome kultúry sa okrem veľkej sály 
slúžiacej na rôzne kultúrne aktivity či 
svadby a eventy  nachádzajú aj pries-

Štvorpodlažnej	 budove	 Domu	Štvorpodlažnej	 budove	 Domu	
kultúry	 čoskoro	 pribudne	 nový	kultúry	 čoskoro	 pribudne	 nový	
výťah,	ktorý	bude	slúžiť	aj	osobám	výťah,	ktorý	bude	slúžiť	aj	osobám	
s	obmedzenou	schopnosťou	pohy-s	obmedzenou	schopnosťou	pohy-
bu.	bu.	

S realizáciou projektu sa začalo v S realizáciou projektu sa začalo v 
auguste 2020. Finančné prostriedky auguste 2020. Finančné prostriedky 
mesto zı́skalo počas výjazdového mesto zı́skalo počas výjazdového 
zasadnutia vlády v Giraltovciach ešte zasadnutia vlády v Giraltovciach ešte 
v minulom roku, na ktorom bolo v minulom roku, na ktorom bolo 
schválených 80 000 € na vybudovanie schválených 80 000 € na vybudovanie 
výťahu a bezbariérového vstupu do výťahu a bezbariérového vstupu do 

Štvorpodlažnej	 budove	 Domu	
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výťah,	ktorý	bude	slúžiť	aj	osobám	
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bu.	
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auguste 2020. Finančné prostriedky 
mesto zı́skalo počas výjazdového 
zasadnutia vlády v Giraltovciach ešte 
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schválených 80 000 € na vybudovanie 
výťahu a bezbariérového vstupu do 
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tory pre FS Topľan tory pre FS Topľan 
a na poslednom, a na poslednom, 
štvrtom podlažı ́štvrtom podlažı ́
sıd́li ZUS� . S�kolu v sıd́li ZUS� . S�kolu v 
tomto školskom tomto školskom 
roku navštevuje roku navštevuje 
v i a c  a k o  5 0 0 v i a c  a k o  5 0 0 
žiakov a denne žiakov a denne 
zdolávajú 61 scho-zdolávajú 61 scho-
dov, aby sa dostali dov, aby sa dostali 
do svojej triedy. do svojej triedy. 
Riaditeľ tejto pres-Riaditeľ tejto pres-
tıž́nej školy Peter Zajac novinku len tıž́nej školy Peter Zajac novinku len 
privı́tal. „Školu	 navštevuje	 jeden	privı́tal. „Školu	 navštevuje	 jeden	
hendikepovaný	žiak	na	vozíku	a	to	už	hendikepovaný	žiak	na	vozíku	a	to	už	
piaty	rok.	Dva	roky	ho	rodičia	nosili	a	piaty	rok.	Dva	roky	ho	rodičia	nosili	a	
potom,	aj	vďaka	benefičnému	koncer-potom,	aj	vďaka	benefičnému	koncer-
tu,	 ktorý	 usporiadala	 naša	 škola,	 bol	tu,	 ktorý	 usporiadala	 naša	 škola,	 bol	
preňho	zakúpený	schodolez.	Takýmto	preňho	zakúpený	schodolez.	Takýmto	
spôsobom	 sa	 síce	 dostane	 k	spôsobom	 sa	 síce	 dostane	 k	
svojmu	 vyučujúcemu,	 ale	 trvá	svojmu	 vyučujúcemu,	 ale	 trvá	
mu	to	príliš	dlho.“mu	to	príliš	dlho.“

Staršie alebo zdravotne znevý-Staršie alebo zdravotne znevý-
hodnené osoby mali tiež prob-hodnené osoby mali tiež prob-
lém zúčastniť sa akýchkoľvek lém zúčastniť sa akýchkoľvek 
koncertov, ktoré škola uspo-koncertov, ktoré škola uspo-
riadala, alebo svadieb či iných riadala, alebo svadieb či iných 
osláv uskutočnených vo veľkej osláv uskutočnených vo veľkej 
sále. Taktiež vyniesť aparatú-sále. Taktiež vyniesť aparatú-
ru, kulisy, riad či iné predmety ru, kulisy, riad či iné predmety 
potrebné pre priebeh kultúr-potrebné pre priebeh kultúr-
nej akcie si vyžadovalo plytva-nej akcie si vyžadovalo plytva-
nie ľudskou energiou a časom. nie ľudskou energiou a časom. 
„Vynášanie	 nadrozmerných	„Vynášanie	 nadrozmerných	
nákladov	malo	 za	následok	nákladov	malo	 za	následok	
zbytočné	zničenie	a	opotre-zbytočné	zničenie	a	opotre-
bovanie	schodišťa	a	zábrad-bovanie	schodišťa	a	zábrad-
lia,“ dodal riaditeľ školy. lia,“ dodal riaditeľ školy. 

V dnešnej dobe by už každá V dnešnej dobe by už každá 

tory pre FS Topľan 
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tıž́nej školy Peter Zajac novinku len 
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tu,	 ktorý	 usporiadala	 naša	 škola,	 bol	
preňho	zakúpený	schodolez.	Takýmto	
spôsobom	 sa	 síce	 dostane	 k	
svojmu	 vyučujúcemu,	 ale	 trvá	
mu	to	príliš	dlho.“

Staršie alebo zdravotne znevý-
hodnené osoby mali tiež prob-
lém zúčastniť sa akýchkoľvek 
koncertov, ktoré škola uspo-
riadala, alebo svadieb či iných 
osláv uskutočnených vo veľkej 
sále. Taktiež vyniesť aparatú-
ru, kulisy, riad či iné predmety 
potrebné pre priebeh kultúr-
nej akcie si vyžadovalo plytva-
nie ľudskou energiou a časom. 
„Vynášanie	 nadrozmerných	
nákladov	malo	 za	následok	
zbytočné	zničenie	a	opotre-
bovanie	schodišťa	a	zábrad-
lia,“ dodal riaditeľ školy. 

V dnešnej dobe by už každá 

profesionálna budova mala poskyt-profesionálna budova mala poskyt-
núť právo na slobodný pohyb pre núť právo na slobodný pohyb pre 
osoby so zdravotným postihnutı́m, osoby so zdravotným postihnutı́m, 
ale aj pre matky s kočıḱmi. Dobudova-ale aj pre matky s kočıḱmi. Dobudova-
nıḿ výťahu sa zvýši komfort návštev-nıḿ výťahu sa zvýši komfort návštev-
nıḱov a tým aj popularita budovy.  nıḱov a tým aj popularita budovy.  

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová
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nıḱov a tým aj popularita budovy.  
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Škola v prírode 2020 Škola v prírode 2020 Škola v prírode 2020 Škola v prírode 2020 Škola v prírode 2020 Škola v prírode 2020 
V netradičnom termıńe na začiatku V netradičnom termıńe na začiatku 
školského roka, od 7. do 11. septem-školského roka, od 7. do 11. septem-
bra 2020, absolvovali žiaci piateho bra 2020, absolvovali žiaci piateho 
ročnıḱa školu v prıŕode. ročnıḱa školu v prıŕode. 

Našı́m dočasným domovom sa stal Našı́m dočasným domovom sa stal 
Nový Smokovec, odkiaľ sme vyrážali Nový Smokovec, odkiaľ sme vyrážali 
na turistické vychádzky. Vysoké Tatry na turistické vychádzky. Vysoké Tatry 
poskytujú množstvo nádherných poskytujú množstvo nádherných 
výhľadov, z ktorých sme sa mohli tešiť výhľadov, z ktorých sme sa mohli tešiť 
aj my, keďže počasie bolo slnečné a aj my, keďže počasie bolo slnečné a 
viditeľnosť úžasná. viditeľnosť úžasná. 

V prvý deň sme sa ubytovali a popo-V prvý deň sme sa ubytovali a popo-
ludnie strávili v Tricklandii, kde si deti ludnie strávili v Tricklandii, kde si deti 
užili množstvo radosti a zábavy.           užili množstvo radosti a zábavy.           
V nasledujúcich dňoch sme spozná-V nasledujúcich dňoch sme spozná-
vali prıŕodu a krásy Vysokých Tatier. vali prıŕodu a krásy Vysokých Tatier. 
Absolvovali sme túru z Nového do Absolvovali sme túru z Nového do 
Starého Smokovca. Odtiaľ sme peši Starého Smokovca. Odtiaľ sme peši 
vyšli na Hrebienok a pokračovali na vyšli na Hrebienok a pokračovali na 
Bilıḱovu chatu, vodopády Studeného Bilıḱovu chatu, vodopády Studeného 
potoka, Rainerovu chatu a Obrovský potoka, Rainerovu chatu a Obrovský 
vodopád. Unavenı,́ ale plnı ́ zážitkov vodopád. Unavenı,́ ale plnı ́ zážitkov 
sme sa vracali späť do Starého sme sa vracali späť do Starého 
Smokovca.     Smokovca.     

V netradičnom termıńe na začiatku 
školského roka, od 7. do 11. septem-
bra 2020, absolvovali žiaci piateho 
ročnıḱa školu v prıŕode. 

Našı́m dočasným domovom sa stal 
Nový Smokovec, odkiaľ sme vyrážali 
na turistické vychádzky. Vysoké Tatry 
poskytujú množstvo nádherných 
výhľadov, z ktorých sme sa mohli tešiť 
aj my, keďže počasie bolo slnečné a 
viditeľnosť úžasná. 

V prvý deň sme sa ubytovali a popo-
ludnie strávili v Tricklandii, kde si deti 
užili množstvo radosti a zábavy.           
V nasledujúcich dňoch sme spozná-
vali prıŕodu a krásy Vysokých Tatier. 
Absolvovali sme túru z Nového do 
Starého Smokovca. Odtiaľ sme peši 
vyšli na Hrebienok a pokračovali na 
Bilıḱovu chatu, vodopády Studeného 
potoka, Rainerovu chatu a Obrovský 
vodopád. Unavenı,́ ale plnı ́ zážitkov 
sme sa vracali späť do Starého 
Smokovca.     

Cesta lesom medzi plesom a plesom, i Cesta lesom medzi plesom a plesom, i 
tak by sa dala nazvať naša ďalšia tak by sa dala nazvať naša ďalšia 
vychádzka. Je to chodnıḱ dlhý necelé vychádzka. Je to chodnıḱ dlhý necelé 
štyri kilometre, ktorý sa začı́na na štyri kilometre, ktorý sa začı́na na 
S� trbskom a pokračuje k Poprad-S� trbskom a pokračuje k Poprad-
skému plesu. Na štrnástich zastave-skému plesu. Na štrnástich zastave-
niach sme sa dozvedeli nemálo niach sme sa dozvedeli nemálo 
podrobnostı ́o tom, že les nie sú iba podrobnostı ́o tom, že les nie sú iba 
stromy, ale aj živočı́chy a rastliny          stromy, ale aj živočı́chy a rastliny          
v ňom. Nemenej zaujıḿavé boli tiež v ňom. Nemenej zaujıḿavé boli tiež 
informácie týkajúce sa vzniku Tatier. informácie týkajúce sa vzniku Tatier. 
Cestou po tomto chodnı́ku sa nám Cestou po tomto chodnı́ku sa nám 
naskytol dych berúci výhľad na steny naskytol dych berúci výhľad na steny 
Zlomiskovej či Mengusovskej doliny. Zlomiskovej či Mengusovskej doliny. 

Vo štvrtok sme obdivovali prı́rodu Vo štvrtok sme obdivovali prı́rodu 
Spišskej Magury a Pieninského Spišskej Magury a Pieninského 
národného parku, ktorú sme mohli národného parku, ktorú sme mohli 
pozorovať z Chodnıḱ a korunami stro-pozorovať z Chodnıḱ a korunami stro-
mov v Bachledovej doline. V piatok sa mov v Bachledovej doline. V piatok sa 
nám pobyt vo Vysokých Tatrách skon-nám pobyt vo Vysokých Tatrách skon-
čil. Cestou domov sme ešte navštıv́ili čil. Cestou domov sme ešte navštıv́ili 
Beliansku jaskyňu, kde sme obdivo-Beliansku jaskyňu, kde sme obdivo-
vali množstvo jaskynnej výzdoby.  vali množstvo jaskynnej výzdoby.  
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skému plesu. Na štrnástich zastave-
niach sme sa dozvedeli nemálo 
podrobnostı ́o tom, že les nie sú iba 
stromy, ale aj živočı́chy a rastliny          
v ňom. Nemenej zaujıḿavé boli tiež 
informácie týkajúce sa vzniku Tatier. 
Cestou po tomto chodnı́ku sa nám 
naskytol dych berúci výhľad na steny 
Zlomiskovej či Mengusovskej doliny. 

Vo štvrtok sme obdivovali prı́rodu 
Spišskej Magury a Pieninského 
národného parku, ktorú sme mohli 
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mov v Bachledovej doline. V piatok sa 
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V uplynulých mesiacoch mnohı ́z nás V uplynulých mesiacoch mnohı ́z nás 
boli nútenı ́zostať doma. Každý mohol boli nútenı ́zostať doma. Každý mohol 
využıv́ať priestor i čas pre seba a po využıv́ať priestor i čas pre seba a po 
svojom. Kreatıv́ne sa k tejto ešte stále svojom. Kreatıv́ne sa k tejto ešte stále 
prebiehajúcej situácii postavil žiak prebiehajúcej situácii postavil žiak 
našej školy Daniel Imrich. Zatiaľ čo našej školy Daniel Imrich. Zatiaľ čo 
mnohı ́inı ́žiaci oddychovali, on tvoril mnohı ́inı ́žiaci oddychovali, on tvoril 
a rozvıj́al svoj talent, ktorý prináša a rozvıj́al svoj talent, ktorý prináša 
prvé výsledky jeho činorodej práce. prvé výsledky jeho činorodej práce. 
Počas celého školského roka i prázd-Počas celého školského roka i prázd-
nin aktıv́ne tvoril a posielal práce do nin aktıv́ne tvoril a posielal práce do 
rôznych súťažı;́ výsledky niektorých   rôznych súťažı;́ výsledky niektorých   
z nich sa dozvie v priebehu nasledujú-z nich sa dozvie v priebehu nasledujú-
cich týždňov. cich týždňov. 

Prıb́ehy, ktoré vkladal na papier, sú Prıb́ehy, ktoré vkladal na papier, sú 
často plné emóciı,́ očakávania, ale i často plné emóciı,́ očakávania, ale i 
túžby po radosti a šťastı.́ Sem-tam do túžby po radosti a šťastı.́ Sem-tam do 
prı́behov vnáša i štipku humoru. prı́behov vnáša i štipku humoru. 
Početné postavy z jeho poviedok Početné postavy z jeho poviedok 
zaujali viacero porôt a náš Daniel sa zaujali viacero porôt a náš Daniel sa 
s t a l  v ı́ ťa z o m  m n o hýc h  s ú ťa ž ı́ . s t a l  v ı́ ťa z o m  m n o hýc h  s ú ťa ž ı́ . 
Pestrosť jeho prác  potvrdzujú Pestrosť jeho prác  potvrdzujú 
samotné názvy: Kráľ svetla Melichar, samotné názvy: Kráľ svetla Melichar, 
C� iernobiely komediant, Kamaráti         C� iernobiely komediant, Kamaráti         
z Palestı́ny, O tancujúcom Klincovi z Palestı́ny, O tancujúcom Klincovi 
atď. atď. 

Veľmi významný úspech dosiahol           Veľmi významný úspech dosiahol           
v celoslovenskej súťaži Villa Zerna, v celoslovenskej súťaži Villa Zerna, 
kde zıśkal 1. miesto. Svojıḿ talentom kde zıśkal 1. miesto. Svojıḿ talentom 
zaujal i porotu v súťaži Literárne Koši-zaujal i porotu v súťaži Literárne Koši-
ce, keďže za prıb́eh s názvom Yetti pod ce, keďže za prıb́eh s názvom Yetti pod 

V uplynulých mesiacoch mnohı ́z nás 
boli nútenı ́zostať doma. Každý mohol 
využıv́ať priestor i čas pre seba a po 
svojom. Kreatıv́ne sa k tejto ešte stále 
prebiehajúcej situácii postavil žiak 
našej školy Daniel Imrich. Zatiaľ čo 
mnohı ́inı ́žiaci oddychovali, on tvoril 
a rozvıj́al svoj talent, ktorý prináša 
prvé výsledky jeho činorodej práce. 
Počas celého školského roka i prázd-
nin aktıv́ne tvoril a posielal práce do 
rôznych súťažı;́ výsledky niektorých   
z nich sa dozvie v priebehu nasledujú-
cich týždňov. 

Prıb́ehy, ktoré vkladal na papier, sú 
často plné emóciı,́ očakávania, ale i 
túžby po radosti a šťastı.́ Sem-tam do 
prı́behov vnáša i štipku humoru. 
Početné postavy z jeho poviedok 
zaujali viacero porôt a náš Daniel sa 
s t a l  v ı́ ťa z o m  m n o hýc h  s ú ťa ž ı́ . 
Pestrosť jeho prác  potvrdzujú 
samotné názvy: Kráľ svetla Melichar, 
C� iernobiely komediant, Kamaráti         
z Palestı́ny, O tancujúcom Klincovi 
atď. 

Veľmi významný úspech dosiahol           
v celoslovenskej súťaži Villa Zerna, 
kde zıśkal 1. miesto. Svojıḿ talentom 
zaujal i porotu v súťaži Literárne Koši-
ce, keďže za prıb́eh s názvom Yetti pod 

papučou zıśkal čestné uznanie. Veľmi papučou zıśkal čestné uznanie. Veľmi 
pekné ocenenie dostal aj v literárno-pekné ocenenie dostal aj v literárno-
výtvarnej súťaži organizovanej Kraj-výtvarnej súťaži organizovanej Kraj-
ským múzeom v Prešove, kde skončil ským múzeom v Prešove, kde skončil 
na 3. mieste a okrem iného zároveň na 3. mieste a okrem iného zároveň 
zıśkal aj čestné uznanie. Jeho úspechy zıśkal aj čestné uznanie. Jeho úspechy 
sa tým nekončia; v minulom ročnıḱu sa tým nekončia; v minulom ročnıḱu 
Detskej rozprávkovej Z� iliny dosiahol Detskej rozprávkovej Z� iliny dosiahol 
2. miesto. A, samozrejme, sme plnı ́2. miesto. A, samozrejme, sme plnı ́
očakávania, ako uspeje v tohto roku. očakávania, ako uspeje v tohto roku. 

Takmer všetky ocenené prıb́ehy sú Takmer všetky ocenené prıb́ehy sú 
publikované v súťažných zbornıḱoch, publikované v súťažných zbornıḱoch, 
čı́m sa z Daniela pomaličky stáva čı́m sa z Daniela pomaličky stáva 
spisovateľ. Okrem pıśania prıb́ehov aj spisovateľ. Okrem pıśania prıb́ehov aj 
výtvarne tvorı́ .  V súčasnosti sa výtvarne tvorı́ .  V súčasnosti sa 
aktı́vne zapája do Ikabogu. Ide o aktı́vne zapája do Ikabogu. Ide o 
prıb́eh J. K. Rowlingovej, ktorý napı-́prıb́eh J. K. Rowlingovej, ktorý napı-́
sala pred viac ako desiatimi rokmi sala pred viac ako desiatimi rokmi 
ako rozprávku na dobrú noc pre svoje ako rozprávku na dobrú noc pre svoje 
deti. A práve v týchto dňoch môžu deti. A práve v týchto dňoch môžu 
tento prıb́eh deti na základe indıćiı ́tento prıb́eh deti na základe indıćiı ́
ilustrovať. V súčasnosti Danielove ilustrovať. V súčasnosti Danielove 
ilustrácie už zverejnila televıźia JOJ ilustrácie už zverejnila televıźia JOJ 
ako motiváciu pre deti zapojiť sa a ako motiváciu pre deti zapojiť sa a 
vyhrať. Tešı́me sa, že takýto talent vyhrať. Tešı́me sa, že takýto talent 
reprezentuje našu školu. Danielovi reprezentuje našu školu. Danielovi 
želáme veľa kreatıv́nych nápadov a želáme veľa kreatıv́nych nápadov a 
šťastnú ruku pri pı́sanı́ a kreslenı ́šťastnú ruku pri pı́sanı́ a kreslenı ́
prı́behov. Aj vďaka jeho tvorbe je prı́behov. Aj vďaka jeho tvorbe je 
tento svet o niečo bohatšı.́tento svet o niečo bohatšı.́

PhDr.	Tatiana	MajerováPhDr.	Tatiana	Majerová
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spisovateľ. Okrem pıśania prıb́ehov aj 
výtvarne tvorı́ .  V súčasnosti sa 
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V škole v prıŕode bolo super, deti si V škole v prıŕode bolo super, deti si 
našli nové spriaznené duše, spoznali našli nové spriaznené duše, spoznali 
ďalšı ́kút krásneho Slovenska, overili ďalšı ́kút krásneho Slovenska, overili 
si svoje sily aj odvahu, prekonali si svoje sily aj odvahu, prekonali 
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ďalšı ́kút krásneho Slovenska, overili 
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s t r a c h  a  z a ž i l i  n e u v e r i t e ľn é s t r a c h  a  z a ž i l i  n e u v e r i t e ľn é 
dobrodružstvá. Na celý výlet budú dobrodružstvá. Na celý výlet budú 
ešte dlho spomıńať.ešte dlho spomıńať.

D.	Študijová,	A.	ŠoltýsováD.	Študijová,	A.	Šoltýsová
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Talent zo 6.B Talent zo 6.B Talent zo 6.B 
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poňali kreatıv́ne a stopy sme zane-poňali kreatıv́ne a stopy sme zane-
chávali do múky, do básnı,́ do dušı ́chávali do múky, do básnı,́ do dušı ́
všetkých tých, ktorı́ si naše STOPY všetkých tých, ktorı́ si naše STOPY 
vypočuli. Zı́skali sme prvé miesto, vypočuli. Zı́skali sme prvé miesto, 
takže sme išli domov s úsmevom na takže sme išli domov s úsmevom na 
tvári, s diplomom a s pocitom, že tvári, s diplomom a s pocitom, že 
postupujeme na KRAJ.postupujeme na KRAJ.

A ako sme sa tam umiestnili? Krajské A ako sme sa tam umiestnili? Krajské 
kolo recitačných kolektıv́ov a divadiel kolo recitačných kolektıv́ov a divadiel 
poézie dopadlo aj tento rok nad poézie dopadlo aj tento rok nad 
očakávania. Priestory Malej scény očakávania. Priestory Malej scény 
Divadla Jonáša Záborského nás Divadla Jonáša Záborského nás 

poňali kreatıv́ne a stopy sme zane-
chávali do múky, do básnı,́ do dušı ́
všetkých tých, ktorı́ si naše STOPY 
vypočuli. Zı́skali sme prvé miesto, 
takže sme išli domov s úsmevom na 
tvári, s diplomom a s pocitom, že 
postupujeme na KRAJ.

A ako sme sa tam umiestnili? Krajské 
kolo recitačných kolektıv́ov a divadiel 
poézie dopadlo aj tento rok nad 
očakávania. Priestory Malej scény 
Divadla Jonáša Záborského nás 

Okresné kolo Hviezdoslavovho Okresné kolo Hviezdoslavovho 
Kubıńa bolo z marca kvôli opatreniam Kubıńa bolo z marca kvôli opatreniam 
v súvislosti s ochorenı́m Covid-19 v súvislosti s ochorenı́m Covid-19 
presunuté na september 2020. Do  presunuté na september 2020. Do  
okresnej literárnej súťaže recitačných okresnej literárnej súťaže recitačných 
kolektıv́ov pre deti sa zapojili aj žiaci kolektıv́ov pre deti sa zapojili aj žiaci 
našej školy Lucia Onofrejová, S� tefan našej školy Lucia Onofrejová, S� tefan 
Vlček, Patrik Kucharı́k, Jakub Joj, Vlček, Patrik Kucharı́k, Jakub Joj, 
Viktória Kecerová, Zuzana Mitruško-Viktória Kecerová, Zuzana Mitruško-
vá, Zuzana Kaňuchová a Lenka Jacko-vá, Zuzana Kaňuchová a Lenka Jacko-
vá, žiaci 8. A, ktorı ́ tvoria skupinku vá, žiaci 8. A, ktorı ́ tvoria skupinku 
STOPY. Toto jedinečné zoskupenie STOPY. Toto jedinečné zoskupenie 
vedie učiteľka Viktória vedie učiteľka Viktória 
Maťašová. Tento rok sme Maťašová. Tento rok sme 
s i  z o b ra l i  n a  m u š ku s i  z o b ra l i  n a  m u š ku 
V i l i a m a  K l i m á č k a  a V i l i a m a  K l i m á č k a  a 
montáž z jeho knihy Noha montáž z jeho knihy Noha 
k nohe. Vo vystúpenı ́k nohe. Vo vystúpenı ́
nechýbali tanec, skupi-nechýbali tanec, skupi-
nová a individuálna reci-nová a individuálna reci-
tácia a spev. V rámci tejto tácia a spev. V rámci tejto 
témy mohli žiaci aj znovu témy mohli žiaci aj znovu 
rozvı́jať svoje divadelné rozvı́jať svoje divadelné 
skúsenosti i prezentačné skúsenosti i prezentačné 
schopnosti. Ohlas poroty schopnosti. Ohlas poroty 
bol  veľmi pozitı́vny, bol  veľmi pozitı́vny, 
vyzdvihli výber textu, vyzdvihli výber textu, 
ta lent  ž iakov,  ako aj ta lent  ž iakov,  ako aj 
profesionalitu a uvoľne-profesionalitu a uvoľne-
nosť prejavu. Keďže reci-nosť prejavu. Keďže reci-
tujeme spolu už tretı ́rok, tujeme spolu už tretı ́rok, 
odráža sa to aj v radost-odráža sa to aj v radost-
nom prıśtupe i v očakáva-nom prıśtupe i v očakáva-
niach nových možnostı́, niach nových možnostı́, 
ktoré recitácia ponúka. Aj ktoré recitácia ponúka. Aj 
tento rok sme vystúpenie tento rok sme vystúpenie 

Okresné kolo Hviezdoslavovho 
Kubıńa bolo z marca kvôli opatreniam 
v súvislosti s ochorenı́m Covid-19 
presunuté na september 2020. Do  
okresnej literárnej súťaže recitačných 
kolektıv́ov pre deti sa zapojili aj žiaci 
našej školy Lucia Onofrejová, S� tefan 
Vlček, Patrik Kucharı́k, Jakub Joj, 
Viktória Kecerová, Zuzana Mitruško-
vá, Zuzana Kaňuchová a Lenka Jacko-
vá, žiaci 8. A, ktorı ́ tvoria skupinku 
STOPY. Toto jedinečné zoskupenie 
vedie učiteľka Viktória 
Maťašová. Tento rok sme 
s i  z o b ra l i  n a  m u š ku 
V i l i a m a  K l i m á č k a  a 
montáž z jeho knihy Noha 
k nohe. Vo vystúpenı ́
nechýbali tanec, skupi-
nová a individuálna reci-
tácia a spev. V rámci tejto 
témy mohli žiaci aj znovu 
rozvı́jať svoje divadelné 
skúsenosti i prezentačné 
schopnosti. Ohlas poroty 
bol  veľmi pozitı́vny, 
vyzdvihli výber textu, 
ta lent  ž iakov,  ako aj 
profesionalitu a uvoľne-
nosť prejavu. Keďže reci-
tujeme spolu už tretı ́rok, 
odráža sa to aj v radost-
nom prıśtupe i v očakáva-
niach nových možnostı́, 
ktoré recitácia ponúka. Aj 
tento rok sme vystúpenie 

v súkromnej základnej školev súkromnej základnej školev súkromnej základnej školeSTOPY STOPY STOPY zanechávajú stopyzanechávajú stopyzanechávajú stopy
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preukázali v oblasti literárnej, reci-preukázali v oblasti literárnej, reci-
tačnej, výtvarnej, biblickej i športovej tačnej, výtvarnej, biblickej i športovej 
Milan Maťaš, Darinka Klemová, Lucka Milan Maťaš, Darinka Klemová, Lucka 
Onofrejová, Patrik Gmiter, Timka Onofrejová, Patrik Gmiter, Timka 
Lechmanová, Bianka Brudňáková, Lechmanová, Bianka Brudňáková, 
Anetka Novotná, Jassmine Tore Kopa-Anetka Novotná, Jassmine Tore Kopa-
sová, Zachariáš Drobňák a Zuzka sová, Zachariáš Drobňák a Zuzka 
Mitrušková.Mitrušková.

Blahoželáme, sme radi, že vás máme!Blahoželáme, sme radi, že vás máme!

Mgr.	Viktória	MaťašováMgr.	Viktória	Maťašová

preukázali v oblasti literárnej, reci-
tačnej, výtvarnej, biblickej i športovej 
Milan Maťaš, Darinka Klemová, Lucka 
Onofrejová, Patrik Gmiter, Timka 
Lechmanová, Bianka Brudňáková, 
Anetka Novotná, Jassmine Tore Kopa-
sová, Zachariáš Drobňák a Zuzka 
Mitrušková.

Blahoželáme, sme radi, že vás máme!

Mgr.	Viktória	Maťašová

očarili zase a nanovo, veď kto si môže očarili zase a nanovo, veď kto si môže 
povedať, že stál na doskách Prešov-povedať, že stál na doskách Prešov-
ského divadla? Naši ôsmaci a to už ského divadla? Naši ôsmaci a to už 
tretı́krát! Malı́ veľkı́ recitátori sa tretı́krát! Malı́ veľkı́ recitátori sa 
vrátili z krajského mesta s krásnym vrátili z krajského mesta s krásnym 
druhým miestom.druhým miestom.

V Súkromnej základnej škole prebie-V Súkromnej základnej škole prebie-
halo oceňovanie úspešných žiakov za halo oceňovanie úspešných žiakov za 
minulý školský rok 2019/2020. minulý školský rok 2019/2020. 
Našim žiakom sa darilo a my sa Našim žiakom sa darilo a my sa 
tešıḿe z ich úspechov. Svoje talenty tešıḿe z ich úspechov. Svoje talenty 

očarili zase a nanovo, veď kto si môže 
povedať, že stál na doskách Prešov-
ského divadla? Naši ôsmaci a to už 
tretı́krát! Malı́ veľkı́ recitátori sa 
vrátili z krajského mesta s krásnym 
druhým miestom.

V Súkromnej základnej škole prebie-
halo oceňovanie úspešných žiakov za 
minulý školský rok 2019/2020. 
Našim žiakom sa darilo a my sa 
tešıḿe z ich úspechov. Svoje talenty 

Všetkým súťažiacim tohto ročnı́ka Všetkým súťažiacim tohto ročnı́ka 
boli zaslané diplomy spolu s malou boli zaslané diplomy spolu s malou 
pozornosťou. Ako to všetko dopadlo, pozornosťou. Ako to všetko dopadlo, 
si môžete pozrieť vo výsledkoch si môžete pozrieť vo výsledkoch 
uvedených nižšie. Práce, ktoré sa            uvedených nižšie. Práce, ktoré sa            
v jednotlivých kategóriách umiestnili v jednotlivých kategóriách umiestnili 
v zlatom pásme, budeme postupne v zlatom pásme, budeme postupne 
uverejňovať v našom mesačnıḱu. uverejňovať v našom mesačnıḱu. 

VYHODNOTENIEVYHODNOTENIE
Poézia	1.	kategória	Poézia	1.	kategória	
ZLATÉ	PÁSMOZLATÉ	PÁSMO
- Neporiadok, Prestávka, Snıv́anie - Neporiadok, Prestávka, Snıv́anie 
 –	Linda	Vašková –	Linda	Vašková
- Mamka,  Môj strážca - Mamka,  Môj strážca 
	 –	Sofia	Fiľakovská	 –	Sofia	Fiľakovská
- Starı ́rodičia –	Veronika	Kučinská- Starı ́rodičia –	Veronika	Kučinská

- Supermama –	Zachariáš	Drobňák- Supermama –	Zachariáš	Drobňák
STRIEBORNÉ	PÁSMOSTRIEBORNÉ	PÁSMO
- Lesná správa –	Cyril	Kollár- Lesná správa –	Cyril	Kollár
- Farby, Choroba –	Anastázia	Novotná- Farby, Choroba –	Anastázia	Novotná
- Moja podarená rodina - Moja podarená rodina 
 –	Andrea	Berková –	Andrea	Berková
BRONZOVÉ	PÁSMOBRONZOVÉ	PÁSMO
- Tvár anjela –	Tomáš	Eliáš- Tvár anjela –	Tomáš	Eliáš

Všetkým súťažiacim tohto ročnı́ka 
boli zaslané diplomy spolu s malou 
pozornosťou. Ako to všetko dopadlo, 
si môžete pozrieť vo výsledkoch 
uvedených nižšie. Práce, ktoré sa            
v jednotlivých kategóriách umiestnili 
v zlatom pásme, budeme postupne 
uverejňovať v našom mesačnıḱu. 

VYHODNOTENIE
Poézia	1.	kategória	
ZLATÉ	PÁSMO
- Neporiadok, Prestávka, Snıv́anie 
 –	Linda	Vašková
- Mamka,  Môj strážca 
	 –	Sofia	Fiľakovská
- Starı ́rodičia –	Veronika	Kučinská

- Supermama –	Zachariáš	Drobňák
STRIEBORNÉ	PÁSMO
- Lesná správa –	Cyril	Kollár
- Farby, Choroba –	Anastázia	Novotná
- Moja podarená rodina 
 –	Andrea	Berková
BRONZOVÉ	PÁSMO
- Tvár anjela –	Tomáš	Eliáš

Vo februári 2020 sme aj napriek nie Vo februári 2020 sme aj napriek nie 
ľahkej situácii spustili ďalšı́ ročnı́k ľahkej situácii spustili ďalšı́ ročnı́k 
literárnej súťaže Hlovı́kova litera. literárnej súťaže Hlovı́kova litera. 
Verili sme, že situácia sa postupne Verili sme, že situácia sa postupne 
znormalizuje a vyhodnotenie sa, ako znormalizuje a vyhodnotenie sa, ako 
každoročne, uskutočnı ́koncom škol-každoročne, uskutočnı ́koncom škol-
ského roka. Fakty však nepustili a tak ského roka. Fakty však nepustili a tak 
sme vyhodnotenie presunuli na sme vyhodnotenie presunuli na 
jesenné mesiace. V lete sa stretla jesenné mesiace. V lete sa stretla 
porotcovská zostava v zloženı́ Mgr. porotcovská zostava v zloženı́ Mgr. 
Alžbeta S� kurlová, bývala učiteľka  Alžbeta S� kurlová, bývala učiteľka  
slovenského jazyka a literatúry            slovenského jazyka a literatúry            
v našom meste, Alenka Kmecová, v našom meste, Alenka Kmecová, 
bývalá vedúca  oddelenia kultúry bývalá vedúca  oddelenia kultúry 
MsU�  a Michaela Marcinová, pracov-MsU�  a Michaela Marcinová, pracov-
nı́čka mestskej knižnice (momen-nı́čka mestskej knižnice (momen-
tálne na MD), ktorá spoločne vyhod-tálne na MD), ktorá spoločne vyhod-
notila jednotlivé práce. Do tohto notila jednotlivé práce. Do tohto 
ročnıḱa sa prihlásilo 41 žiakov z troch ročnıḱa sa prihlásilo 41 žiakov z troch 
škôl, okrem našich domácich to bola škôl, okrem našich domácich to bola 
ZS�  v Bystrom. Očakávali sme, že situá-ZS�  v Bystrom. Očakávali sme, že situá-
cia bude pre stretnutie s našimi lite-cia bude pre stretnutie s našimi lite-
rárnymi talentmi priaznivejšia, ale, rárnymi talentmi priaznivejšia, ale, 
žiaľ, keďže to stále nie je možné, žiaľ, keďže to stále nie je možné, 
rozhodli sme sa oceniť ich na diaľku. rozhodli sme sa oceniť ich na diaľku. 

Vo februári 2020 sme aj napriek nie 
ľahkej situácii spustili ďalšı́ ročnı́k 
literárnej súťaže Hlovı́kova litera. 
Verili sme, že situácia sa postupne 
znormalizuje a vyhodnotenie sa, ako 
každoročne, uskutočnı ́koncom škol-
ského roka. Fakty však nepustili a tak 
sme vyhodnotenie presunuli na 
jesenné mesiace. V lete sa stretla 
porotcovská zostava v zloženı́ Mgr. 
Alžbeta S� kurlová, bývala učiteľka  
slovenského jazyka a literatúry            
v našom meste, Alenka Kmecová, 
bývalá vedúca  oddelenia kultúry 
MsU�  a Michaela Marcinová, pracov-
nı́čka mestskej knižnice (momen-
tálne na MD), ktorá spoločne vyhod-
notila jednotlivé práce. Do tohto 
ročnıḱa sa prihlásilo 41 žiakov z troch 
škôl, okrem našich domácich to bola 
ZS�  v Bystrom. Očakávali sme, že situá-
cia bude pre stretnutie s našimi lite-
rárnymi talentmi priaznivejšia, ale, 
žiaľ, keďže to stále nie je možné, 
rozhodli sme sa oceniť ich na diaľku. 

4. ročník Hlovíkovej litery 4. ročník Hlovíkovej litery 4. ročník Hlovíkovej litery 4. ročník Hlovíkovej litery 4. ročník Hlovíkovej litery 4. ročník Hlovíkovej litery 
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- Anunciáta  -		Kristína	Kačkošová- Anunciáta  -		Kristína	Kačkošová
- Moja karanténa –	Anastázia	Novotná- Moja karanténa –	Anastázia	Novotná

Próza	1.	kategóriaPróza	1.	kategória
ZLATÉ	PÁSMOZLATÉ	PÁSMO
- Tajomstvo lesa –	Daniel	Kmec- Tajomstvo lesa –	Daniel	Kmec
- Kamaráti z Palestıńy –	Daniel	Imrich- Kamaráti z Palestıńy –	Daniel	Imrich
- Túlavé topánky –	Anastázia	Novotná- Túlavé topánky –	Anastázia	Novotná
STRIEBORNÉ	PÁSMOSTRIEBORNÉ	PÁSMO
- Udica Yvica –	Milan	Maťaš- Udica Yvica –	Milan	Maťaš
- Hodinárov vnuk - Hodinárov vnuk 
	 –	Kristína	Kačkošová	 –	Kristína	Kačkošová
- Tradičné zázračné náušnice - Tradičné zázračné náušnice 
	 –	Darina	Klémová	 –	Darina	Klémová
BRONZOVÉ	PÁSMOBRONZOVÉ	PÁSMO
- Svet podľa Klaudie - Svet podľa Klaudie 
 –	Diana	Molitorisová –	Diana	Molitorisová
- Medvedia rodinka Bystrých - Medvedia rodinka Bystrých 
 –	Juliana	Majerová –	Juliana	Majerová

Poézia	2.	kategóriaPoézia	2.	kategória
ZLATÉ	PÁSMOZLATÉ	PÁSMO
- Kolotoč –	Samuel	Ali- Kolotoč –	Samuel	Ali
- Slnečnica –	Mária	Verbová- Slnečnica –	Mária	Verbová
- Rozprávka o úsmeve - Rozprávka o úsmeve 
	 –	Mária	Sabolová	 –	Mária	Sabolová
- Venované Adamovi Hlovıḱovi - Venované Adamovi Hlovıḱovi 
	 –	Ján	Čubirka	 –	Ján	Čubirka
STRIEBORNÉ	PÁSMOSTRIEBORNÉ	PÁSMO
- Rozumná dovolenka - Rozumná dovolenka 
	 –	Ema	Lenďáková	 –	Ema	Lenďáková
- Krásy roka –	Adam	Tomko- Krásy roka –	Adam	Tomko
- Tŕnitá cesta do neba - Tŕnitá cesta do neba 
	 –	Viktória	Kecerová	 –	Viktória	Kecerová
- Režim dňa –	Karin	Petríková- Režim dňa –	Karin	Petríková
- Básnička o ockovi –	Anna	Slivková- Básnička o ockovi –	Anna	Slivková
- Materinská láska - Materinská láska 
	 –	Bianka	Brudňáková	 –	Bianka	Brudňáková
BRONZOVÉ	PÁSMOBRONZOVÉ	PÁSMO
- Z� ivot so starými rodičmi - Z� ivot so starými rodičmi 
 –	Ema	Lenďáková –	Ema	Lenďáková

- Anunciáta  -		Kristína	Kačkošová
- Moja karanténa –	Anastázia	Novotná

Próza	1.	kategória
ZLATÉ	PÁSMO
- Tajomstvo lesa –	Daniel	Kmec
- Kamaráti z Palestıńy –	Daniel	Imrich
- Túlavé topánky –	Anastázia	Novotná
STRIEBORNÉ	PÁSMO
- Udica Yvica –	Milan	Maťaš
- Hodinárov vnuk 
	 –	Kristína	Kačkošová
- Tradičné zázračné náušnice 
	 –	Darina	Klémová
BRONZOVÉ	PÁSMO
- Svet podľa Klaudie 
 –	Diana	Molitorisová
- Medvedia rodinka Bystrých 
 –	Juliana	Majerová

Poézia	2.	kategória
ZLATÉ	PÁSMO
- Kolotoč –	Samuel	Ali
- Slnečnica –	Mária	Verbová
- Rozprávka o úsmeve 
	 –	Mária	Sabolová
- Venované Adamovi Hlovıḱovi 
	 –	Ján	Čubirka
STRIEBORNÉ	PÁSMO
- Rozumná dovolenka 
	 –	Ema	Lenďáková
- Krásy roka –	Adam	Tomko
- Tŕnitá cesta do neba 
	 –	Viktória	Kecerová
- Režim dňa –	Karin	Petríková
- Básnička o ockovi –	Anna	Slivková
- Materinská láska 
	 –	Bianka	Brudňáková
BRONZOVÉ	PÁSMO
- Z� ivot so starými rodičmi 
 –	Ema	Lenďáková

- Ovocie a zelenina –	Simona	Tutková- Ovocie a zelenina –	Simona	Tutková
- Báseň pre ňu –	Bianka	Sulinská- Báseň pre ňu –	Bianka	Sulinská
- Noc –	Karin	Eštoková- Noc –	Karin	Eštoková
- Vianoce –	Laura	Guľová- Vianoce –	Laura	Guľová
- Posledný pád –	Viera	Harčaríková- Posledný pád –	Viera	Harčaríková

Próza	2.	kategóriaPróza	2.	kategória
ZLATÉ	PÁSMOZLATÉ	PÁSMO
- Ako sme našli mapu - Ako sme našli mapu 
 –	Timea	Pavúková –	Timea	Pavúková
- Veľa a málo –	Oliver	Kecer- Veľa a málo –	Oliver	Kecer
- Malá veverička - Malá veverička 
 –	Gabriela	Šofranková –	Gabriela	Šofranková
- Hlovıḱova litera 2020- Hlovıḱova litera 2020
  –	Nina	Dudiňáková  –	Nina	Dudiňáková
STRIEBORNÉ	PÁSMOSTRIEBORNÉ	PÁSMO
- Láska –	Anna	Švačová- Láska –	Anna	Švačová
- C�o je šťastie? –	Daniela	Gdovinová- C�o je šťastie? –	Daniela	Gdovinová
- Dievča –	Diana	Kacvinská- Dievča –	Diana	Kacvinská

 Michaela	Kmecová Michaela	Kmecová

- Ovocie a zelenina –	Simona	Tutková
- Báseň pre ňu –	Bianka	Sulinská
- Noc –	Karin	Eštoková
- Vianoce –	Laura	Guľová
- Posledný pád –	Viera	Harčaríková

Próza	2.	kategória
ZLATÉ	PÁSMO
- Ako sme našli mapu 
 –	Timea	Pavúková
- Veľa a málo –	Oliver	Kecer
- Malá veverička 
 –	Gabriela	Šofranková
- Hlovıḱova litera 2020
  –	Nina	Dudiňáková
STRIEBORNÉ	PÁSMO
- Láska –	Anna	Švačová
- C�o je šťastie? –	Daniela	Gdovinová
- Dievča –	Diana	Kacvinská

 Michaela	Kmecová
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v okrese Svidnıḱ a tri v Bardejove. v okrese Svidnıḱ a tri v Bardejove. 
Medzi nakazenými sú väč šinou Medzi nakazenými sú väč šinou 
svadobčania. svadobčania. 

NOVÉ	PRÍPADY	UŽ	AJ	U	NÁSNOVÉ	PRÍPADY	UŽ	AJ	U	NÁS

Posledné nelichotivé správy „hov-Posledné nelichotivé správy „hov-
oria“ aj o prıṕadoch nákazy u nás, v oria“ aj o prıṕadoch nákazy u nás, v 
Giraltovciach i Kračúnovciach, kde Giraltovciach i Kračúnovciach, kde 
dokonca zatvorili základnú školu, kde dokonca zatvorili základnú školu, kde 
načas prešli na dištančnú formu vzde-načas prešli na dištančnú formu vzde-
lávania. „Z organizačných dôvodov lávania. „Z organizačných dôvodov 
súvisiacich s prevenciou šıŕenia ocho-súvisiacich s prevenciou šıŕenia ocho-
renia COVID-19 a z dôvodu potvrde-renia COVID-19 a z dôvodu potvrde-
ného prı́padu ochorenia COVID-19  ného prı́padu ochorenia COVID-19  
na škole,“ uviedol na stránkach školy na škole,“ uviedol na stránkach školy 
Jozef Motýľ. Niektoré podujatia sa už Jozef Motýľ. Niektoré podujatia sa už 
začali rušiť aj v našom meste, najväč-začali rušiť aj v našom meste, najväč-
šie obavy sú v školách. Riaditeľstvo šie obavy sú v školách. Riaditeľstvo 
Súkromnej základnej školy v Giraltov-Súkromnej základnej školy v Giraltov-
ciach oznamovalo na svojich strán-ciach oznamovalo na svojich strán-
kach, že sa rušı ́plánované celoškolské kach, že sa rušı ́plánované celoškolské 
rodičovské združenie.rodičovské združenie.

„POZITÍVNI“	SVADOBČANIA„POZITÍVNI“	SVADOBČANIA

Riaditeľka Regionálneho úradu verej-Riaditeľka Regionálneho úradu verej-
ného zdravotnıćtva so sıd́lom vo Svid-ného zdravotnıćtva so sıd́lom vo Svid-
nıḱu Helena Hrebeňáková v reportáži nıḱu Helena Hrebeňáková v reportáži 
s Pavlom Sivákom pre TV Markı́za s Pavlom Sivákom pre TV Markı́za 
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začiatku vypuknutia choroby ich 
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dili domácu izoláciu. Na ďalšıćh svad-dili domácu izoláciu. Na ďalšıćh svad-
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v Stropkove mal obsluhovať už iný v Stropkove mal obsluhovať už iný 
personál. Podľa Heleny Hrebeňákovej personál. Podľa Heleny Hrebeňákovej 
nariadili v súvislosti s tým karanténu nariadili v súvislosti s tým karanténu 
viacerým učiteľom, žiakom i volejba-viacerým učiteľom, žiakom i volejba-
listom či  mládežnıćkym tıḿom. Keď listom či  mládežnıćkym tıḿom. Keď 
si to porovnáme, pred pár mesiacmi, si to porovnáme, pred pár mesiacmi, 
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a 3 v okrese Stropkov. a 3 v okrese Stropkov. 

V	OKRESNOM	MESTE				V	OKRESNOM	MESTE				
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doteraz pozitıv́ne testovaných zdoku-doteraz pozitıv́ne testovaných zdoku-
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na Karpatskej ulici vo Svidnı́ku, na Karpatskej ulici vo Svidnı́ku, 
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„Keďže viac, ako polovica účastnıḱov 
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pozitıv́nych prı́padov. Hygienici od 
doteraz pozitıv́ne testovaných zdoku-
mentovali okolo 200 kontaktov. Od 
pondelka je zatvorená Základná škola 
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tı́vne testovaných na koronavı́rus. tı́vne testovaných na koronavı́rus. 
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s i tu ác i i  sv idnı́ cka  pr imátorka s i tu ác i i  sv idnı́ cka  pr imátorka 
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proces v MS�K Tesla Stropkov a v ZUS�  F. proces v MS�K Tesla Stropkov a v ZUS�  F. 
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aj v Stropkove. Tam museli zatvoriť ZS�  
Konštantı́novu, prerušili tréningový 
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Brigádny generál Ivan Pach pôsobil         Brigádny generál Ivan Pach pôsobil         
v pozı́cii zástupcu náčelnı́ka štábu v pozı́cii zástupcu náčelnı́ka štábu 
veliteľstva spoločných sı́l NATO            veliteľstva spoločných sı́l NATO            
v  Brunssume ( JFC  Brunssum)               v  Brunssume ( JFC  Brunssum)               
v Holandsku. Pred vyslanıḿ do spoje-v Holandsku. Pred vyslanıḿ do spoje-
neckých štruktúr zastával pozı́ciu neckých štruktúr zastával pozı́ciu 
náčelnıḱa štábu strategického pláno-náčelnıḱa štábu strategického pláno-
vania Generálneho štábu OS SR.vania Generálneho štábu OS SR.

Málokto by však tipoval, že nový lıd́er Málokto by však tipoval, že nový lıd́er 
je rodák z Giraltoviec. „V Giraltovciach je rodák z Giraltoviec. „V Giraltovciach 
som prežil svoje detstvo so všetkým, som prežil svoje detstvo so všetkým, 
čo k tomu patrı.́ To je základná škola, čo k tomu patrı.́ To je základná škola, 
kamaráti z Bardejovskej ulice, zo kamaráti z Bardejovskej ulice, zo 
školy, bicykel, kúpanie sa a rybárčenie školy, bicykel, kúpanie sa a rybárčenie 
v Topli, spartakiáda, strelecký, mode-v Topli, spartakiáda, strelecký, mode-
lársky krúžok a pod.,“ uviedol pre lársky krúžok a pod.,“ uviedol pre 
Spravodajcu pred pár rokmi v rozho-Spravodajcu pred pár rokmi v rozho-
vore. Pri voľbe života vo vojenskej vore. Pri voľbe života vo vojenskej 
uniforme bol možno ovplyvnený uniforme bol možno ovplyvnený 
povolanıḿ svojho otca, ktorý bol ako povolanıḿ svojho otca, ktorý bol ako 
letecký technik vojakom z povolania. letecký technik vojakom z povolania. 
Svoju prvú rovnošatu si obliekol už Svoju prvú rovnošatu si obliekol už 
ako takmer pätnásťročný vo Vojen-ako takmer pätnásťročný vo Vojen-
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skom gymnáziu v Banskej Bystrici.        skom gymnáziu v Banskej Bystrici.        
V kariére profesionálneho vojaka V kariére profesionálneho vojaka 
pokračoval štúdiom na Vysokej vojen-pokračoval štúdiom na Vysokej vojen-
s ke j  š ko l e  p o z e m n é h o  vo j s k a              s ke j  š ko l e  p o z e m n é h o  vo j s k a              
vo Vyškove odbor tankového vojska a vo Vyškove odbor tankového vojska a 
následne zastával veliteľské a štábne následne zastával veliteľské a štábne 
funkcie v útvaroch pozemných sıĺ a         funkcie v útvaroch pozemných sıĺ a         
v generálnom štábe. v generálnom štábe. 

Generál Daniel Zmenko v prıh́ovore Generál Daniel Zmenko v prıh́ovore 
označil post veliteľa pozemných sıĺ za označil post veliteľa pozemných sıĺ za 
prestı́žnu funkciu vyžadujúcu si prestı́žnu funkciu vyžadujúcu si 
nielen plné osobné nasadenie, ale aj nielen plné osobné nasadenie, ale aj 
výrazné osobnostné a profesionálne výrazné osobnostné a profesionálne 
kvality a skúsenosti. „Pred	 novým	kvality a skúsenosti. „Pred	 novým	
veliteľom	 ležia	 mnohé	 výzvy,	veliteľom	 ležia	 mnohé	 výzvy,	
medzi	ktoré	patrí	najmä	pokračo-medzi	ktoré	patrí	najmä	pokračo-
vať	 v	 budovaní	 pozemných	 síl	 vo	vať	 v	 budovaní	 pozemných	 síl	 vo	
všetkých	 oblastiach	 tak,	 aby	 ako	všetkých	 oblastiach	 tak,	 aby	 ako	
celok	 boli	 schopné	 plniť	 úlohy	celok	 boli	 schopné	 plniť	 úlohy	
stanovené	zákonom,“	skonštatoval.stanovené	zákonom,“	skonštatoval.
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veliteľa	závisí	od	podpory	ako	jeho	veliteľa	závisí	od	podpory	ako	jeho	
nadriadených,	 tak	 aj	 podriade-nadriadených,	 tak	 aj	 podriade-
ných. 	 Preto	 pevne	 verím, 	 že	ných. 	 Preto	 pevne	 verím, 	 že	
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s ke j  š ko l e  p o z e m n é h o  vo j s k a              
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v generálnom štábe. 
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celok	 boli	 schopné	 plniť	 úlohy	
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Mária	Osifová	

je novým veliteľom 
pozemných síl 
Ozbrojených síl SR (OS SR).

Giraltovčan 

Brigádneho generála Pacha do funkcie uviedol začiatkom septembra 
náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.

Ivan Pach
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gastronómie a tým zıśkajú potrebné gastronómie a tým zıśkajú potrebné 
doklady a odporúčanie pre zamestná-doklady a odporúčanie pre zamestná-
vateľa.vateľa.

VARIA	MAMKY	I	BABKYVARIA	MAMKY	I	BABKY
Kurzy navštevuje okolo 10-15 žien, Kurzy navštevuje okolo 10-15 žien, 
väčšinou matky a babky. Sú to neza-väčšinou matky a babky. Sú to neza-
mestnané ženy, ale podľa lektora mestnané ženy, ale podľa lektora 
veľmi šikovné a pracovité. „Ide o ženy veľmi šikovné a pracovité. „Ide o ženy 
bez práce, ale sú to ženy v domácnos-bez práce, ale sú to ženy v domácnos-
ti, na plný úväzok. Starajú sa o svoje ti, na plný úväzok. Starajú sa o svoje 
deti, mužov, vnúčatá a robia to dobre, deti, mužov, vnúčatá a robia to dobre, 
varia im obed a večeru, ale postarajú varia im obed a večeru, ale postarajú 
sa im aj o raňajky i desiatu. Neraz, ak sa im aj o raňajky i desiatu. Neraz, ak 

gastronómie a tým zıśkajú potrebné 
doklady a odporúčanie pre zamestná-
vateľa.

VARIA	MAMKY	I	BABKY
Kurzy navštevuje okolo 10-15 žien, 
väčšinou matky a babky. Sú to neza-
mestnané ženy, ale podľa lektora 
veľmi šikovné a pracovité. „Ide o ženy 
bez práce, ale sú to ženy v domácnos-
ti, na plný úväzok. Starajú sa o svoje 
deti, mužov, vnúčatá a robia to dobre, 
varia im obed a večeru, ale postarajú 
sa im aj o raňajky i desiatu. Neraz, ak 

Komunitné	 centrum	 v	Komunitné	 centrum	 v	
Giraltovciach	 je	 podľa	Giraltovciach	 je	 podľa	
neho	vzorom	pre	iných.neho	vzorom	pre	iných.

Rómske	 ženy	 z	 nášho	Rómske	 ženy	 z	 nášho	
mesta	 príjemne	 prekva-mesta	 príjemne	 prekva-
pili	 svojou	 zručnosťou	 v	pili	 svojou	 zručnosťou	 v	
kuchyni.	 Ich	 gastrono-kuchyni.	 Ich	 gastrono-
mické	 kvality	 ocenil	 i	mické	 kvality	 ocenil	 i	
vychytený 	 a 	 skúsený	vychytený 	 a 	 skúsený	
kuchár	zo	Stropkova.kuchár	zo	Stropkova.

V giraltovskom komunit-V giraltovskom komunit-
nom centre otvorili rekvali-nom centre otvorili rekvali-
f ika čný  kurz  Kuchár  v f ika čný  kurz  Kuchár  v 
spolupráci s inštitúciou AN spolupráci s inštitúciou AN 
fors, spol. s r. o. Poskytova-fors, spol. s r. o. Poskytova-
teľkou je konateľka firmy teľkou je konateľka firmy 
Alena Nováková. Kurz vedie Alena Nováková. Kurz vedie 
lektor Matej Ducár, kuchár lektor Matej Ducár, kuchár 
stropkovského hotela Onda-stropkovského hotela Onda-
va, predtým pôsobil v hoteli va, predtým pôsobil v hoteli 
vo Vysokých Tatrách a v vo Vysokých Tatrách a v 
minulosti aj v I�rsku. Do minulosti aj v I�rsku. Do 
kurzov,  ktoré  trvali  do kurzov,  ktoré  trvali  do 
októbra ,  vybral i  uchá-októbra ,  vybral i  uchá-
dzačky z marginalizovanej rómskej dzačky z marginalizovanej rómskej 
komunity, ktoré spl�ňali stanovené komunity, ktoré spl�ňali stanovené 
podmienky úradu práce. Cieľom je, podmienky úradu práce. Cieľom je, 
aby im pomohli uplatniť sa na trhu aby im pomohli uplatniť sa na trhu 
práce, osvojiť si zásady organizácie práce, osvojiť si zásady organizácie 
práce, hygieny na pracovisku, stolova-práce, hygieny na pracovisku, stolova-
nia, odbornej praxe a technológie nia, odbornej praxe a technológie 
prı́pravy pokrmov. Rekvalifikačné prı́pravy pokrmov. Rekvalifikačné 
kurzy Kuchár  budú ukončené prak-kurzy Kuchár  budú ukončené prak-
tickou i teoretickou skúškou. U� čast-tickou i teoretickou skúškou. U� čast-
nıč́ky dostanú certifikát, na základe nıč́ky dostanú certifikát, na základe 
ktorého môžu pracovať v oblasti ktorého môžu pracovať v oblasti 
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podmienky úradu práce. Cieľom je, 
aby im pomohli uplatniť sa na trhu 
práce, osvojiť si zásady organizácie 
práce, hygieny na pracovisku, stolova-
nia, odbornej praxe a technológie 
prı́pravy pokrmov. Rekvalifikačné 
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tickou i teoretickou skúškou. U� čast-
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Giraltovské	Rómky	sú	skvelé	kuchárky	a	gazdiné.Giraltovské	Rómky	sú	skvelé	kuchárky	a	gazdiné.Giraltovské	Rómky	sú	skvelé	kuchárky	a	gazdiné.
KUCHÁR ZO STROPKOVA:KUCHÁR ZO STROPKOVA:KUCHÁR ZO STROPKOVA:KUCHÁR ZO STROPKOVA:KUCHÁR ZO STROPKOVA:KUCHÁR ZO STROPKOVA:
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nıći z mesta, ktorı ́mohli jedlo kuchá-nıći z mesta, ktorı ́mohli jedlo kuchá-
rok v centre zhodnotiť.rok v centre zhodnotiť.

PRÁCA	IM	IDE	OD	RUKYPRÁCA	IM	IDE	OD	RUKY
Matej Ducár tvrdı́, že pri varenı́ a Matej Ducár tvrdı́, že pri varenı́ a 
prıṕrave jedál účastnıč́kam nechýba prıṕrave jedál účastnıč́kam nechýba 
ten  správny grif, pracujú rýchlo a ten  správny grif, pracujú rýchlo a 
obratne, chytia sa všetkého. „Raz-dva obratne, chytia sa všetkého. „Raz-dva 
urobia domáce rezance, halušky, peče-urobia domáce rezance, halušky, peče-
ňové halušky. Všetko vedia urobiť, čo ňové halušky. Všetko vedia urobiť, čo 
si my kupujeme a každá má svoj štýl. si my kupujeme a každá má svoj štýl. 
Páči sa mi, ako rozumejú mäsu, ako Páči sa mi, ako rozumejú mäsu, ako 
naprı́klad uchopia nôž, ako rýchlo naprı́klad uchopia nôž, ako rýchlo 
nıḿ vedia narábať. To, čo potrebujú, si nıḿ vedia narábať. To, čo potrebujú, si 
vedia presne rozpočıt́ať. Sú to super vedia presne rozpočıt́ať. Sú to super 
gazdinky a v kuchyni im to ide výbor-gazdinky a v kuchyni im to ide výbor-

ne, sú tam ako doma,“ ne, sú tam ako doma,“ 
chváli ich lektor. Tento chváli ich lektor. Tento 
šikovný kuchár už praco-šikovný kuchár už praco-
val aj na iných podob-val aj na iných podob-
ných projektoch, takže je ných projektoch, takže je 
už v tejto oblasti skúse-už v tejto oblasti skúse-
nejšı ́  a má v tom prax. O nejšı ́  a má v tom prax. O 
to viac oceňuje aktıv́nosť to viac oceňuje aktıv́nosť 
giraltovských žien. Mestu giraltovských žien. Mestu 
i centru ďakuje za ústre-i centru ďakuje za ústre-
tovosť, za to, že im umož-tovosť, za to, že im umož-
nili urobiť tento kurz a nili urobiť tento kurz a 

nıći z mesta, ktorı ́mohli jedlo kuchá-
rok v centre zhodnotiť.

PRÁCA	IM	IDE	OD	RUKY
Matej Ducár tvrdı́, že pri varenı́ a 
prıṕrave jedál účastnıč́kam nechýba 
ten  správny grif, pracujú rýchlo a 
obratne, chytia sa všetkého. „Raz-dva 
urobia domáce rezance, halušky, peče-
ňové halušky. Všetko vedia urobiť, čo 
si my kupujeme a každá má svoj štýl. 
Páči sa mi, ako rozumejú mäsu, ako 
naprı́klad uchopia nôž, ako rýchlo 
nıḿ vedia narábať. To, čo potrebujú, si 
vedia presne rozpočıt́ať. Sú to super 
gazdinky a v kuchyni im to ide výbor-

ne, sú tam ako doma,“ 
chváli ich lektor. Tento 
šikovný kuchár už praco-
val aj na iných podob-
ných projektoch, takže je 
už v tejto oblasti skúse-
nejšı ́  a má v tom prax. O 
to viac oceňuje aktıv́nosť 
giraltovských žien. Mestu 
i centru ďakuje za ústre-
tovosť, za to, že im umož-
nili urobiť tento kurz a 

niekomu nechutı́, uvaria viac jedál, niekomu nechutı́, uvaria viac jedál, 
každému zvlášť,“ hovorı ́ o účastnıč́-každému zvlášť,“ hovorı ́ o účastnıč́-
kach kurzu Matej Ducár. Zaujıḿavá je kach kurzu Matej Ducár. Zaujıḿavá je 
podľa neho aj ich „zásada“. „Variť podľa neho aj ich „zásada“. „Variť 
vedia, aj slovenské, aj svoje rómske vedia, aj slovenské, aj svoje rómske 
jedlá. Deväťdesiat percent ich jedál je jedlá. Deväťdesiat percent ich jedál je 
z mäsa. Aj keď varia vo veľkom, platı ́u z mäsa. Aj keď varia vo veľkom, platı ́u 
nich, že čo sa navarı,́ musı ́sa aj zjesť, nich, že čo sa navarı,́ musı ́sa aj zjesť, 
lebo na druhý deň sa opäť varı.́“ Počas lebo na druhý deň sa opäť varı.́“ Počas 
kurzov varili doteraz všetky druhy kurzov varili doteraz všetky druhy 
polievok, naprıḱlad aj boršč, pripra-polievok, naprıḱlad aj boršč, pripra-
vovali rôzne omáčky či učili sa vykos-vovali rôzne omáčky či učili sa vykos-
tiť kurča. Nechýbali tradičné domáce tiť kurča. Nechýbali tradičné domáce 
jedlá ako pirohy či pre nich typická jedlá ako pirohy či pre nich typická 
goja. Na ich skvelých jedlách si už mali goja. Na ich skvelých jedlách si už mali 
možnosť pochutnať niektorı ́pracov-možnosť pochutnať niektorı ́pracov-

niekomu nechutı́, uvaria viac jedál, 
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poskytli priestory. Touto cestou poskytli priestory. Touto cestou 
ďakuje i pracovnı́čkam – vedúcej ďakuje i pracovnı́čkam – vedúcej 
centra pani Janette Bučkovej, Vero-centra pani Janette Bučkovej, Vero-
nike Havrilovej a Danke Juhasovej. Tie nike Havrilovej a Danke Juhasovej. Tie 
totiž ochotne zabezpečujú všetko, čo totiž ochotne zabezpečujú všetko, čo 
je potrebné. Zároveň vyzdvihuje je potrebné. Zároveň vyzdvihuje 
činnosť, aktivity a úroveň Komunit-činnosť, aktivity a úroveň Komunit-
ného centra Giraltovce. ného centra Giraltovce. 

PRACOVITÉ	A	ČISTOTNÉ	PRACOVITÉ	A	ČISTOTNÉ	
GAZDINKY	SÚ	VZOROMGAZDINKY	SÚ	VZOROM

Giraltovské účastnı́čky kurzu majú Giraltovské účastnı́čky kurzu majú 
podľa Mateja Ducára zmysel pre podľa Mateja Ducára zmysel pre 
disciplıń u a zodpovednosť. V kuchyni disciplıń u a zodpovednosť. V kuchyni 
udržiavajú čistotu a poriadok. Z vlast-udržiavajú čistotu a poriadok. Z vlast-
nej iniciatıv́y si vraj kúpili i rovnaké nej iniciatıv́y si vraj kúpili i rovnaké 
zástery, nosia rukavice, rúška. „Všetko zástery, nosia rukavice, rúška. „Všetko 
dodržiavajú a chodievajú v plnom dodržiavajú a chodievajú v plnom 
počte, takže dobre sa s nimi robı.́ Sú počte, takže dobre sa s nimi robı.́ Sú 
extra čistotné, jeden po druhom jedlo extra čistotné, jeden po druhom jedlo 
nezje a všetko musı ́ byt vypratané, nezje a všetko musı ́ byt vypratané, 
vyčistené. Badal som to vo všetkých vyčistené. Badal som to vo všetkých 

poskytli priestory. Touto cestou 
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totiž ochotne zabezpečujú všetko, čo 
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činnosť, aktivity a úroveň Komunit-
ného centra Giraltovce. 

PRACOVITÉ	A	ČISTOTNÉ	
GAZDINKY	SÚ	VZOROM

Giraltovské účastnı́čky kurzu majú 
podľa Mateja Ducára zmysel pre 
disciplıń u a zodpovednosť. V kuchyni 
udržiavajú čistotu a poriadok. Z vlast-
nej iniciatıv́y si vraj kúpili i rovnaké 
zástery, nosia rukavice, rúška. „Všetko 
dodržiavajú a chodievajú v plnom 
počte, takže dobre sa s nimi robı.́ Sú 
extra čistotné, jeden po druhom jedlo 
nezje a všetko musı ́ byt vypratané, 
vyčistené. Badal som to vo všetkých 

troch skupinách, i keď som si myslel, troch skupinách, i keď som si myslel, 
že každá je iná.“ Prıj́emne ho prekva-že každá je iná.“ Prıj́emne ho prekva-
pili. Dokonca sú podľa neho vzorom, pili. Dokonca sú podľa neho vzorom, 
ako sa to robı.́  Oceňuje tiež, že u nás ako sa to robı.́  Oceňuje tiež, že u nás 
žijú slušné rodiny, ktoré sa integrujú. žijú slušné rodiny, ktoré sa integrujú. 
„V Giraltovciach je to jedinečné, je to „V Giraltovciach je to jedinečné, je to 
tu na vyššej úrovni. Myslıḿ  si, že sa tu tu na vyššej úrovni. Myslıḿ  si, že sa tu 
neriešia také tie základné veci, ako sa neriešia také tie základné veci, ako sa 
museli riešiť kedysi v minulosti. museli riešiť kedysi v minulosti. 
Možno majú ešte niektorı ́ ľudia isté Možno majú ešte niektorı ́ ľudia isté 
predsudky, no oni robia všetko preto, predsudky, no oni robia všetko preto, 
aby sa ich zbavili. Keď pôjdu týmto aby sa ich zbavili. Keď pôjdu týmto 
smerom, sú na tej najlepšej ceste, ako smerom, sú na tej najlepšej ceste, ako 
na to. Klobúk dolu pred nimi,“ tvrdı ́o na to. Klobúk dolu pred nimi,“ tvrdı ́o 
nich lektor. nich lektor. 

KURZY	MAJÚ	DOBRÝ	OHLASKURZY	MAJÚ	DOBRÝ	OHLAS
Kurz je akreditovaným vzdelávanıḿ v Kurz je akreditovaným vzdelávanıḿ v 
odbore kuchár. „Realizovali sme ho aj odbore kuchár. „Realizovali sme ho aj 
v iných okresoch a mestách. Celkom v iných okresoch a mestách. Celkom 
sa osvedčili, sú dobré ohlasy. Aj tu v sa osvedčili, sú dobré ohlasy. Aj tu v 
Giraltovciach je dobrá atmosféra, Giraltovciach je dobrá atmosféra, 

troch skupinách, i keď som si myslel, 
že každá je iná.“ Prıj́emne ho prekva-
pili. Dokonca sú podľa neho vzorom, 
ako sa to robı.́  Oceňuje tiež, že u nás 
žijú slušné rodiny, ktoré sa integrujú. 
„V Giraltovciach je to jedinečné, je to 
tu na vyššej úrovni. Myslıḿ  si, že sa tu 
neriešia také tie základné veci, ako sa 
museli riešiť kedysi v minulosti. 
Možno majú ešte niektorı ́ ľudia isté 
predsudky, no oni robia všetko preto, 
aby sa ich zbavili. Keď pôjdu týmto 
smerom, sú na tej najlepšej ceste, ako 
na to. Klobúk dolu pred nimi,“ tvrdı ́o 
nich lektor. 

KURZY	MAJÚ	DOBRÝ	OHLAS
Kurz je akreditovaným vzdelávanıḿ v 
odbore kuchár. „Realizovali sme ho aj 
v iných okresoch a mestách. Celkom 
sa osvedčili, sú dobré ohlasy. Aj tu v 
Giraltovciach je dobrá atmosféra, 
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taktiež zásluhou lektora, ktorý je taktiež zásluhou lektora, ktorý je 
profesionálny kuchár. Z� eny chcú profesionálny kuchár. Z� eny chcú 
chodiť, chcú variť a učiť sa nové veci, chodiť, chcú variť a učiť sa nové veci, 
sú aktıv́ne. Je to jeden z tých takých sú aktıv́ne. Je to jeden z tých takých 
lepšıćh kurzov,“ tvrdı ́konateľka firmy lepšıćh kurzov,“ tvrdı ́konateľka firmy 
AN fors, spol. s r.o. Alena Nováková. AN fors, spol. s r.o. Alena Nováková. 
„U� častnıč́ky veľmi zaujıḿajú reštau-„U� častnıč́ky veľmi zaujıḿajú reštau-
račné a cukrárenské jedlá, chcú račné a cukrárenské jedlá, chcú 
vedieť aj také recepty, čo sa bežne vedieť aj také recepty, čo sa bežne 
doma nerobia. Zároveň majú aj svoje doma nerobia. Zároveň majú aj svoje 
recepty, ktoré my nepoznáme a recepty, ktoré my nepoznáme a 
vymieňajú si svoje skúsenosti i              vymieňajú si svoje skúsenosti i              

taktiež zásluhou lektora, ktorý je 
profesionálny kuchár. Z� eny chcú 
chodiť, chcú variť a učiť sa nové veci, 
sú aktıv́ne. Je to jeden z tých takých 
lepšıćh kurzov,“ tvrdı ́konateľka firmy 
AN fors, spol. s r.o. Alena Nováková. 
„U� častnıč́ky veľmi zaujıḿajú reštau-
račné a cukrárenské jedlá, chcú 
vedieť aj také recepty, čo sa bežne 
doma nerobia. Zároveň majú aj svoje 
recepty, ktoré my nepoznáme a 
vymieňajú si svoje skúsenosti i              

s lektorom. Na Giraltovčankách sa mi s lektorom. Na Giraltovčankách sa mi 
páčia ich čisté stolovanie a pekný páčia ich čisté stolovanie a pekný 
odev.“ Pani Nováková uviedla, že vlani odev.“ Pani Nováková uviedla, že vlani 
mali cukrárenský kurz na obecnom mali cukrárenský kurz na obecnom 
úrade v Lúčke. „Mali oň už vtedy taký úrade v Lúčke. „Mali oň už vtedy taký 
záujem, že boli ochotné aj dochádzať. záujem, že boli ochotné aj dochádzať. 
Záujem by mali aj o kurz šičiek,“    Záujem by mali aj o kurz šičiek,“    
dodáva. dodáva. 

AUTOR:	Martina	Cigľárová,	AUTOR:	Martina	Cigľárová,	
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A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA

V piatok 25. septembra popoludnı ́V piatok 25. septembra popoludnı ́
došlo v našom meste k vážnej doprav-došlo v našom meste k vážnej doprav-
nej nehode. Vodič kamióna zrazil na nej nehode. Vodič kamióna zrazil na 
priechode pre chodcov cyklistu.  Ten, priechode pre chodcov cyklistu.  Ten, 
našťastie, nehodu prežil. našťastie, nehodu prežil. 
Zásah hasičov si okolo pätnástej Zásah hasičov si okolo pätnástej 
hodiny vyžiadala nehoda, pri ktorej hodiny vyžiadala nehoda, pri ktorej 
zrazil v Giraltovciach kamionista             zrazil v Giraltovciach kamionista             
z Litvy cyklistu. Došlo k nej na hlav-z Litvy cyklistu. Došlo k nej na hlav-
nom ťahu na jednom z našich osvetle-nom ťahu na jednom z našich osvetle-
ných priechodov.  „Za doposiaľ ných priechodov.  „Za doposiaľ 
nezistených okolnostı ́ došlo v popo-nezistených okolnostı ́ došlo v popo-
ludňajšıćh hodinách na priechode pre ludňajšıćh hodinách na priechode pre 
chodcov v meste Giraltovce, okres chodcov v meste Giraltovce, okres 
Svidnıḱ, k stretu nákladného motoro-Svidnıḱ, k stretu nákladného motoro-
vého vozidla, ktoré viedol vodič            vého vozidla, ktoré viedol vodič            
z Litvy a 68-ročného cyklistu z Giral-z Litvy a 68-ročného cyklistu z Giral-
toviec, ktorý sa zakliesnil pod pred-toviec, ktorý sa zakliesnil pod pred-
nou nápravou kamióna,“ informovala nou nápravou kamióna,“ informovala 
na sociálnej sieti Polıćia SR. na sociálnej sieti Polıćia SR. 

POLÍCIA:	Bol	to	zázrak!POLÍCIA:	Bol	to	zázrak!
Zrazený dôchodca však mal šťastie           Zrazený dôchodca však mal šťastie           

V piatok 25. septembra popoludnı ́
došlo v našom meste k vážnej doprav-
nej nehode. Vodič kamióna zrazil na 
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hodiny vyžiadala nehoda, pri ktorej 
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z Litvy cyklistu. Došlo k nej na hlav-
nom ťahu na jednom z našich osvetle-
ných priechodov.  „Za doposiaľ 
nezistených okolnostı ́ došlo v popo-
ludňajšıćh hodinách na priechode pre 
chodcov v meste Giraltovce, okres 
Svidnıḱ, k stretu nákladného motoro-
vého vozidla, ktoré viedol vodič            
z Litvy a 68-ročného cyklistu z Giral-
toviec, ktorý sa zakliesnil pod pred-
nou nápravou kamióna,“ informovala 
na sociálnej sieti Polıćia SR. 

POLÍCIA:	Bol	to	zázrak!
Zrazený dôchodca však mal šťastie           

v nešťastı ́ a hoci bol uväznený pod v nešťastı ́ a hoci bol uväznený pod 
kolesami nákladiaka, hrozivú nehodu kolesami nákladiaka, hrozivú nehodu 
prežil a hasičom sa ho podarilo prežil a hasičom sa ho podarilo 
vytiahnuť von. Desiatky vydesených vytiahnuť von. Desiatky vydesených 
svedkov a náhodných okoloidúcich svedkov a náhodných okoloidúcich 
sledovalo niekoľkominútový zásah sledovalo niekoľkominútový zásah 
hasičov. Našťastie, s úspešným konco-hasičov. Našťastie, s úspešným konco-
m... Cyklista podľa polı́cie akoby m... Cyklista podľa polı́cie akoby 
zázrakom neutrpel žiadne zranenia. zázrakom neutrpel žiadne zranenia. 
„Nebolo jednoduché ho vytiahnuť „Nebolo jednoduché ho vytiahnuť 
von. Našťastie sa to po niekoľkých von. Našťastie sa to po niekoľkých 
minútach podarilo a prežil to, je to až minútach podarilo a prežil to, je to až 
neuveriteľné,“ povedali nám dve sved-neuveriteľné,“ povedali nám dve sved-
kyne nehody.kyne nehody.

ŠŤASTIE	V	NEŠŤASTÍ?ŠŤASTIE	V	NEŠŤASTÍ?
Polıćia ďalej uviedla, že alkohol na Polıćia ďalej uviedla, že alkohol na 
prıč́ine nebol. „Alkohol bol u vodiča, prıč́ine nebol. „Alkohol bol u vodiča, 
ako aj cyklistu, vylúčený dychovou ako aj cyklistu, vylúčený dychovou 
skúškou. Prı́čina a okolnosti tejto skúškou. Prı́čina a okolnosti tejto 
udalosti sú predmetom prebiehajú-udalosti sú predmetom prebiehajú-
ceho vyšetrovania,“ dodávajú policaj-ceho vyšetrovania,“ dodávajú policaj-
ti. ti. 

v nešťastı ́ a hoci bol uväznený pod 
kolesami nákladiaka, hrozivú nehodu 
prežil a hasičom sa ho podarilo 
vytiahnuť von. Desiatky vydesených 
svedkov a náhodných okoloidúcich 
sledovalo niekoľkominútový zásah 
hasičov. Našťastie, s úspešným konco-
m... Cyklista podľa polı́cie akoby 
zázrakom neutrpel žiadne zranenia. 
„Nebolo jednoduché ho vytiahnuť 
von. Našťastie sa to po niekoľkých 
minútach podarilo a prežil to, je to až 
neuveriteľné,“ povedali nám dve sved-
kyne nehody.

ŠŤASTIE	V	NEŠŤASTÍ?
Polıćia ďalej uviedla, že alkohol na 
prıč́ine nebol. „Alkohol bol u vodiča, 
ako aj cyklistu, vylúčený dychovou 
skúškou. Prı́čina a okolnosti tejto 
udalosti sú predmetom prebiehajú-
ceho vyšetrovania,“ dodávajú policaj-
ti. 

Giraltovský	cyklista	sa	druhýkrát	narodil!	Giraltovský	cyklista	sa	druhýkrát	narodil!	
Prežil	zrážku	s	nákladiakomPrežil	zrážku	s	nákladiakom

Giraltovský	cyklista	sa	druhýkrát	narodil!	
Prežil	zrážku	s	nákladiakom
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BUĎME	OBOZRETNÍBUĎME	OBOZRETNÍ
U� sek je zvlášť frekventovaný vždy       U� sek je zvlášť frekventovaný vždy       
v piatok v čase, kedy došlo k nehode. v piatok v čase, kedy došlo k nehode. 
Cesty v Prešovskom kraji sú prepl-Cesty v Prešovskom kraji sú prepl-
nené nákladiakmi, cez naše mesto nené nákladiakmi, cez naše mesto 
šoféri často prechádzajú veľmi rýchlo šoféri často prechádzajú veľmi rýchlo 
a chodcov či cyklistov si v poslednej a chodcov či cyklistov si v poslednej 
chvı́ l i  nemusia vš imnúť.  Preto chvı́ l i  nemusia vš imnúť.  Preto 
musı́me byť neustále obozretnı́ a musı́me byť neustále obozretnı́ a 
všıḿať si premávku. všıḿať si premávku. 
(mc,	informácie:	Facebook	-	Polícia	(mc,	informácie:	Facebook	-	Polícia	

SR	–	Prešovský	kraj)SR	–	Prešovský	kraj)

POZOR	NA	PRIECHODOCH!	POZOR	NA	PRIECHODOCH!	
Prechádzajte	bezpečne...Prechádzajte	bezpečne...
Cez	vozovku	prejdeš	bezpečne,	len	Cez	vozovku	prejdeš	bezpečne,	len	
ak	 budeš	 dodržiavať	 nasledovné	ak	 budeš	 dodržiavať	 nasledovné	
pravidlá	a	povinnosti	 vyplývajúce	pravidlá	a	povinnosti	 vyplývajúce	
zo	 zák.	 č.	 8/2009	 Z.	 z.	 o	 cestnej	zo	 zák.	 č.	 8/2009	 Z.	 z.	 o	 cestnej	
premávke:premávke:
· Pri prechádzanı ́cez cestu je chodec · Pri prechádzanı ́cez cestu je chodec 
povinný prednostne použiť priechod povinný prednostne použiť priechod 
pre chodcov, nadchod alebo podchod.pre chodcov, nadchod alebo podchod.
· Na priechode pre chodcov sa chodı ́· Na priechode pre chodcov sa chodı ́
vpravo.vpravo.
· Chodci, ktorı ́prechádzajú cez prie-· Chodci, ktorı ́prechádzajú cez prie-
chod pre chodcov, musia brať ohľad chod pre chodcov, musia brať ohľad 

BUĎME	OBOZRETNÍ
U� sek je zvlášť frekventovaný vždy       
v piatok v čase, kedy došlo k nehode. 
Cesty v Prešovskom kraji sú prepl-
nené nákladiakmi, cez naše mesto 
šoféri často prechádzajú veľmi rýchlo 
a chodcov či cyklistov si v poslednej 
chvı́ l i  nemusia vš imnúť.  Preto 
musı́me byť neustále obozretnı́ a 
všıḿať si premávku. 
(mc,	informácie:	Facebook	-	Polícia	

SR	–	Prešovský	kraj)

POZOR	NA	PRIECHODOCH!	
Prechádzajte	bezpečne...
Cez	vozovku	prejdeš	bezpečne,	len	
ak	 budeš	 dodržiavať	 nasledovné	
pravidlá	a	povinnosti	 vyplývajúce	
zo	 zák.	 č.	 8/2009	 Z.	 z.	 o	 cestnej	
premávke:
· Pri prechádzanı ́cez cestu je chodec 
povinný prednostne použiť priechod 
pre chodcov, nadchod alebo podchod.
· Na priechode pre chodcov sa chodı ́
vpravo.
· Chodci, ktorı ́prechádzajú cez prie-
chod pre chodcov, musia brať ohľad 

na vodičov prichá-na vodičov prichá-
dzajúcich vozidiel dzajúcich vozidiel 
najmä tým, že nepre-najmä tým, že nepre-
chádzajú jednotlivo, chádzajú jednotlivo, 
ale v skupinách.ale v skupinách.
· Chodec nesmie vstu-· Chodec nesmie vstu-
povať na vozovku – a povať na vozovku – a 
to ani pri použitı ́prie-to ani pri použitı ́prie-
chodu pre chodcov – chodu pre chodcov – 
a k  v z h ľa d o m  n a a k  v z h ľa d o m  n a 
rýchlosť prichádza-rýchlosť prichádza-
j ú c i c h  v o z i d i e l j ú c i c h  v o z i d i e l 
n e m ô ž e  c e z  ň u n e m ô ž e  c e z  ň u 
bezpečne prejsť.bezpečne prejsť.

· Pred vstupom na vozovku sa chodec · Pred vstupom na vozovku sa chodec 
musı ́ presvedčiť, či tak môže urobiť musı ́ presvedčiť, či tak môže urobiť 
bez nebezpečenstva.bez nebezpečenstva.
· Chodci smú prechádzať cez vozovku · Chodci smú prechádzať cez vozovku 
mimo priechodu pre chodcov, len ak s mimo priechodu pre chodcov, len ak s 
ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť 
jazdy prichádzajúcich vozidiel nedo-jazdy prichádzajúcich vozidiel nedo-
nútia ich vodičov na zmenu smeru nútia ich vodičov na zmenu smeru 
alebo rýchlosti jazdy.alebo rýchlosti jazdy.
· Mimo priechodu pre chodcov sa · Mimo priechodu pre chodcov sa 
smie cez vozovku prechádzať len v smie cez vozovku prechádzať len v 
smere kolmo na jej os.smere kolmo na jej os.
· Chodec nesmie prekonávať zábrad-· Chodec nesmie prekonávať zábrad-
lie ani iné zábrany.lie ani iné zábrany.
Chodci,	pamätajte	si:Chodci,	pamätajte	si:
· V daždi sa brzdná dráha vozidla · V daždi sa brzdná dráha vozidla 
predlžuje.predlžuje.
· Vodič nedokáže ihneď zastaviť svoje · Vodič nedokáže ihneď zastaviť svoje 
vozidlo.vozidlo.
· Za znıž́enej viditeľnosti mimo obce · Za znıž́enej viditeľnosti mimo obce 
musı́ mať chodec idúci po krajnici musı́ mať chodec idúci po krajnici 
alebo po okraji vozovky na sebe vidi-alebo po okraji vozovky na sebe vidi-
teľne umiestnené reflexné prvky teľne umiestnené reflexné prvky 
alebo oblečený reflexný bezpeč-alebo oblečený reflexný bezpeč-
nostný odev.nostný odev.

(minv.sk)(minv.sk)
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Naši roľnıćki predkovia v lete praco-Naši roľnıćki predkovia v lete praco-
vali na poli, lúkach, v záhradách, vino-vali na poli, lúkach, v záhradách, vino-
hradnı́ci vo viniciach. Kosili lúky a hradnı́ci vo viniciach. Kosili lúky a 
sušili seno, aby mali v zime dosť pre sušili seno, aby mali v zime dosť pre 
zvieratá. Cez žatvu zožali obilie, vo zvieratá. Cez žatvu zožali obilie, vo 
viniciach pooberali hrozno, na jeseň viniciach pooberali hrozno, na jeseň 
obrali ovocie, pozbierali strukoviny, obrali ovocie, pozbierali strukoviny, 
poslednú zeleninu, zemiaky, repu, poslednú zeleninu, zemiaky, repu, 
kapustu, kukuricu. U� rodu pozvážali kapustu, kukuricu. U� rodu pozvážali 
do stodôl, sypárnı,́ komôr, pivnıć, jám do stodôl, sypárnı,́ komôr, pivnıć, jám 
na obilie a na zemiaky aj do vıńnych na obilie a na zemiaky aj do vıńnych 
pivnıć. Gazdiné odložili mak a orechy pivnıć. Gazdiné odložili mak a orechy 
na koláče, na jeseň navarili hustý sliv-na koláče, na jeseň navarili hustý sliv-
kový lekvár. Od včiel, ktoré boli vo kový lekvár. Od včiel, ktoré boli vo 
včelıńoch takmer v každej záhrade za včelıńoch takmer v každej záhrade za 
domom, mali zdravý med. Vo dvoroch domom, mali zdravý med. Vo dvoroch 
chovali husi, kačky, sliepky aj prasiat-chovali husi, kačky, sliepky aj prasiat-
ka, aby mali mäso na blı́žiace sa ka, aby mali mäso na blı́žiace sa 
sviatky aj na predaj. sviatky aj na predaj. 

Z nových bohatých zásob potom Z nových bohatých zásob potom 
mohli pripraviť veľkú sviatočnú mohli pripraviť veľkú sviatočnú 
hostinu, ktorú volali hody, hostina, na hostinu, ktorú volali hody, hostina, na 
východnom Slovensku aj odpust. Išlo východnom Slovensku aj odpust. Išlo 
o cirkevný aj svetský sviatok. Pôvod o cirkevný aj svetský sviatok. Pôvod 
tejto tradičnej hostiny siaha k našim tejto tradičnej hostiny siaha k našim 
dávnym predkom, k spoločnej obrad-dávnym predkom, k spoločnej obrad-
nej hostine celého rodu. Poverenı ́nej hostine celého rodu. Poverenı ́
muži na nej pred všetkými členmi muži na nej pred všetkými členmi 
rodu špeciálnym spôsobom zabili rodu špeciálnym spôsobom zabili 
vola, teľa, barana alebo kohúta, potom vola, teľa, barana alebo kohúta, potom 
ho spoločne zjedli, hodovali a bujaro ho spoločne zjedli, hodovali a bujaro 
sa zabávali. Katolıćka cirkev určila, že sa zabávali. Katolıćka cirkev určila, že 
hody budú v ten deň, keď bol v dedine, hody budú v ten deň, keď bol v dedine, 
mestečku alebo v meste špeciálnym mestečku alebo v meste špeciálnym 
obradom posvätený kostol. Preto obradom posvätený kostol. Preto 
termıń hodov nebol v každej dedine termıń hodov nebol v každej dedine 
rovnaký. Niekde bol na konci leta, rovnaký. Niekde bol na konci leta, 
inde na začiatku jesene. inde na začiatku jesene. 

Naši roľnıćki predkovia v lete praco-
vali na poli, lúkach, v záhradách, vino-
hradnı́ci vo viniciach. Kosili lúky a 
sušili seno, aby mali v zime dosť pre 
zvieratá. Cez žatvu zožali obilie, vo 
viniciach pooberali hrozno, na jeseň 
obrali ovocie, pozbierali strukoviny, 
poslednú zeleninu, zemiaky, repu, 
kapustu, kukuricu. U� rodu pozvážali 
do stodôl, sypárnı,́ komôr, pivnıć, jám 
na obilie a na zemiaky aj do vıńnych 
pivnıć. Gazdiné odložili mak a orechy 
na koláče, na jeseň navarili hustý sliv-
kový lekvár. Od včiel, ktoré boli vo 
včelıńoch takmer v každej záhrade za 
domom, mali zdravý med. Vo dvoroch 
chovali husi, kačky, sliepky aj prasiat-
ka, aby mali mäso na blı́žiace sa 
sviatky aj na predaj. 

Z nových bohatých zásob potom 
mohli pripraviť veľkú sviatočnú 
hostinu, ktorú volali hody, hostina, na 
východnom Slovensku aj odpust. Išlo 
o cirkevný aj svetský sviatok. Pôvod 
tejto tradičnej hostiny siaha k našim 
dávnym predkom, k spoločnej obrad-
nej hostine celého rodu. Poverenı ́
muži na nej pred všetkými členmi 
rodu špeciálnym spôsobom zabili 
vola, teľa, barana alebo kohúta, potom 
ho spoločne zjedli, hodovali a bujaro 
sa zabávali. Katolıćka cirkev určila, že 
hody budú v ten deň, keď bol v dedine, 
mestečku alebo v meste špeciálnym 
obradom posvätený kostol. Preto 
termıń hodov nebol v každej dedine 
rovnaký. Niekde bol na konci leta, 
inde na začiatku jesene. 

Prıṕrava hostiny bola veľmi náročná. Prıṕrava hostiny bola veľmi náročná. 
Stála aj veľa peňazı,́ lebo ľudia si na Stála aj veľa peňazı,́ lebo ľudia si na 
hody zvykli kúpiť nové šaty i topánky. hody zvykli kúpiť nové šaty i topánky. 
Podľa tradı́ciı́ gazdiná pripravila Podľa tradı́ciı́ gazdiná pripravila 
chutné jedlá z mäsa, napiekla koláče, chutné jedlá z mäsa, napiekla koláče, 
gazda nachystal vıńo. Na druhý deň, gazda nachystal vıńo. Na druhý deň, 
teda v pondelok, išli všetci do katolıć-teda v pondelok, išli všetci do katolıć-
keho kostola na slávnostnú omšu. Po keho kostola na slávnostnú omšu. Po 
omši odišli hostia aj domáci na omši odišli hostia aj domáci na 
zábavu a potom spoločne na bohatý zábavu a potom spoločne na bohatý 
obed. Na námestı ́ vystupovali rôzni obed. Na námestı ́ vystupovali rôzni 
siláci, ktorı́ dvı́hali činky, súperili siláci, ktorı́ dvı́hali činky, súperili 
zápasnıći. Na vysokých chodúľoch sa zápasnıći. Na vysokých chodúľoch sa 
prechádzali šikovnı́ mládenci vo prechádzali šikovnı́ mládenci vo 
farebných kostýmoch. Večer pokračo-farebných kostýmoch. Večer pokračo-
vala zábava, muzika, spev a tancovač-vala zábava, muzika, spev a tancovač-
ka. Na hodoch sa stretli starı ́ známi, ka. Na hodoch sa stretli starı ́ známi, 
kamaráti z vojenčiny, ktorı́ sa dlhé kamaráti z vojenčiny, ktorı́ sa dlhé 
roky nevideli. Neraz sa stalo, že rodi-roky nevideli. Neraz sa stalo, že rodi-
čia začali na hodoch rozmýšľať o čia začali na hodoch rozmýšľať o 
svadbe svojich detı.́ svadbe svojich detı.́ 

V dedinách, kde žili evanjelici, hody V dedinách, kde žili evanjelici, hody 
nebývali. Veriaci išli v nedeľu do nebývali. Veriaci išli v nedeľu do 
kostola poďakovať sa za úrodu a zo kostola poďakovať sa za úrodu a zo 
Spevnıḱa zaspievali ďakovné piesne. Spevnıḱa zaspievali ďakovné piesne. 
Potom sa rodina stretla pri dobrom Potom sa rodina stretla pri dobrom 
obede, jedli pečené mäso, hlavne hydi-obede, jedli pečené mäso, hlavne hydi-
nu, aj koláče, porozprávali sa, spomı-́nu, aj koláče, porozprávali sa, spomı-́
nali. Na takýchto slávnostiach si prišli nali. Na takýchto slávnostiach si prišli 
na svoje aj deti. Matky im ráno na svoje aj deti. Matky im ráno 
nachystali čisté sviatočné šaty. Deti z nachystali čisté sviatočné šaty. Deti z 
bohatšıćh rodıń dostali nové obleče-bohatšıćh rodıń dostali nové obleče-
nie i topánky. Dedinskı ́ chlapci mali nie i topánky. Dedinskı ́ chlapci mali 
oblečené biele vyšı́vané košele, oblečené biele vyšı́vané košele, 
plátenné nohavice, na hlavách klobú-plátenné nohavice, na hlavách klobú-
čiky. Chlapci z bohatých rodıń z mesta čiky. Chlapci z bohatých rodıń z mesta 
nosili hnedé alebo biele matrózky – nosili hnedé alebo biele matrózky – 
súpravu krátkych nohavı́c a blúzy         súpravu krátkych nohavı́c a blúzy         
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roky nevideli. Neraz sa stalo, že rodi-
čia začali na hodoch rozmýšľať o 
svadbe svojich detı.́ 
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nebývali. Veriaci išli v nedeľu do 
kostola poďakovať sa za úrodu a zo 
Spevnıḱa zaspievali ďakovné piesne. 
Potom sa rodina stretla pri dobrom 
obede, jedli pečené mäso, hlavne hydi-
nu, aj koláče, porozprávali sa, spomı-́
nali. Na takýchto slávnostiach si prišli 
na svoje aj deti. Matky im ráno 
nachystali čisté sviatočné šaty. Deti z 
bohatšıćh rodıń dostali nové obleče-
nie i topánky. Dedinskı ́ chlapci mali 
oblečené biele vyšı́vané košele, 
plátenné nohavice, na hlavách klobú-
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mladých i staršı́ch. Preto dedinskı ́mladých i staršı́ch. Preto dedinskı ́
mládenci kúpili svojej milej zdobené mládenci kúpili svojej milej zdobené 
medovnıḱové srdce zo zrkadielkom, medovnıḱové srdce zo zrkadielkom, 
mosadznú ihlicu do kúdele alebo mosadznú ihlicu do kúdele alebo 
stuhu do vlasov. Gazdovia kúpili žene stuhu do vlasov. Gazdovia kúpili žene 
šatku na hlavu, krásny hrebeň, látku šatku na hlavu, krásny hrebeň, látku 
na sukňu, starej mame pátričky, na sukňu, starej mame pátričky, 
synovi medovnıḱového konıḱa, šiltov-synovi medovnıḱového konıḱa, šiltov-
ku, dcérke látku na blúzku, stuhu do ku, dcérke látku na blúzku, stuhu do 
vlasov. Ak doma na nich čakalo vlasov. Ak doma na nich čakalo 
viacero malých detı́, kúpili cukrı́ky, viacero malých detı́, kúpili cukrı́ky, 
medovnıḱovú bábiku, drevenú hrač-medovnıḱovú bábiku, drevenú hrač-
ku. ku. 

O hodoch, ktoré domácich stáli veľa O hodoch, ktoré domácich stáli veľa 
peňazı,́ sa hovorilo: Hody, hody, naro-peňazı,́ sa hovorilo: Hody, hody, naro-
bili škody. Pretože bývali raz do roka, bili škody. Pretože bývali raz do roka, 
zvyklo sa tiež vravieť: Hody nebývajú zvyklo sa tiež vravieť: Hody nebývajú 
každý deň. Hody po hodoch nebývajú.každý deň. Hody po hodoch nebývajú.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

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

mladých i staršı́ch. Preto dedinskı ́
mládenci kúpili svojej milej zdobené 
medovnıḱové srdce zo zrkadielkom, 
mosadznú ihlicu do kúdele alebo 
stuhu do vlasov. Gazdovia kúpili žene 
šatku na hlavu, krásny hrebeň, látku 
na sukňu, starej mame pátričky, 
synovi medovnıḱového konıḱa, šiltov-
ku, dcérke látku na blúzku, stuhu do 
vlasov. Ak doma na nich čakalo 
viacero malých detı́, kúpili cukrı́ky, 
medovnıḱovú bábiku, drevenú hrač-
ku. 

O hodoch, ktoré domácich stáli veľa 
peňazı,́ sa hovorilo: Hody, hody, naro-
bili škody. Pretože bývali raz do roka, 
zvyklo sa tiež vravieť: Hody nebývajú 
každý deň. Hody po hodoch nebývajú.

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

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

s veľkým golierom a mašou, na hlave s veľkým golierom a mašou, na hlave 
mali slamený klobúčik so stuhou. Ich mali slamený klobúčik so stuhou. Ich 
staršı́  bratia si obliekli pumky, staršı́  bratia si obliekli pumky, 
plumky – nohavice pod kolená, bielu plumky – nohavice pod kolená, bielu 
košeľu, krátky nepodšitý kabátik, na košeľu, krátky nepodšitý kabátik, na 
hlavu si nasadili čiapku so šiltom. hlavu si nasadili čiapku so šiltom. 
Dievčatá z dediny mali vyšı́vané Dievčatá z dediny mali vyšı́vané 
rukávce a zásterky, pekné šatky, vo rukávce a zásterky, pekné šatky, vo 
vrkočoch nové  mašle.  Mestské vrkočoch nové  mašle.  Mestské 
slečinky sa predvádzali v šatách s slečinky sa predvádzali v šatách s 
volánmi, na dlhých upravených volánmi, na dlhých upravených 
vlasoch nosili slamené klobúčiky s vlasoch nosili slamené klobúčiky s 
mašľami a kvetmi. mašľami a kvetmi. 

Deti dostali od rodičov, starých rodi-Deti dostali od rodičov, starých rodi-
čov a od hostı ́drobné peniaze. Väčši-čov a od hostı ́drobné peniaze. Väčši-
nou ich išli minúť na kolotoče a nou ich išli minúť na kolotoče a 
hojdačky. Mohli si kúpiť aj sladký hojdačky. Mohli si kúpiť aj sladký 
zemiakový cukor, pelendrekové hadı-́zemiakový cukor, pelendrekové hadı-́
ky, tvrdý turecký med alebo čokolá-ky, tvrdý turecký med alebo čokolá-
dovú guľu, lıźanku a zopár cukrıḱov či dovú guľu, lıźanku a zopár cukrıḱov či 
malý sladký pernıḱ. Tı,́ ktorı ́mali viac malý sladký pernıḱ. Tı,́ ktorı ́mali viac 
peňazı́, si za prı́tomnosti staršieho peňazı́, si za prı́tomnosti staršieho 
brata kúpili i hrač-brata kúpili i hrač-
ku: drevenú šabľu, ku: drevenú šabľu, 
p a n á č i k a ,  j o j o p a n á č i k a ,  j o j o 
(koliesko pohybu-(koliesko pohybu-
júce sa hore a dole júce sa hore a dole 
na niti), plechovú na niti), plechovú 
sliepku na kľúčik. sliepku na kľúčik. 
Det i  z  bohat ých Det i  z  bohat ých 
rodı́n sa spôsobne rodı́n sa spôsobne 
p r e c h á d z a l i  s p r e c h á d z a l i  s 
ro d i č m i  a l e b o  s ro d i č m i  a l e b o  s 
vychovávateľkou, vychovávateľkou, 
im hračky kúpili im hračky kúpili 
dospelı.́  Na hodoch dospelı.́  Na hodoch 
spojených s jarmo-spojených s jarmo-
k o m  s a  p a t r i l o k o m  s a  p a t r i l o 
kúpiť darček nielen kúpiť darček nielen 
pre deti, ale aj pre pre deti, ale aj pre 
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vlasoch nosili slamené klobúčiky s 
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Deti dostali od rodičov, starých rodi-
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ky, tvrdý turecký med alebo čokolá-
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kúpiť darček nielen 
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Služby	 informačných	 kancelárií	Služby	 informačných	 kancelárií	
pre	 obete	 trestných	 činov	 nachá-pre	 obete	 trestných	 činov	 nachá-
dzajúcich	sa	v	kontaktných	bodoch	dzajúcich	sa	v	kontaktných	bodoch	
v	každom	krajskom	meste	sú	zame-v	každom	krajskom	meste	sú	zame-
rané	 na	 päť	 cieľových	 skupín	 –	rané	 na	 päť	 cieľových	 skupín	 –	
obete	z	radov	seniorov,	obete	násil-obete	z	radov	seniorov,	obete	násil-
ných	 trestných	 činov,	 obete	 nená-ných	 trestných	 činov,	 obete	 nená-
vistných	 trestných	 činov	 a	 extré-vistných	 trestných	 činov	 a	 extré-
mizmu,	 obete	 obchodovania	 s	mizmu,	 obete	 obchodovania	 s	
ľuďmi	a	obete	z	radov	mládeže.	Ich	ľuďmi	a	obete	z	radov	mládeže.	Ich	
hlavou	 úlohou	 je	 poskytnutie	hlavou	 úlohou	 je	 poskytnutie	
základných	 informácií	 obetiam	základných	 informácií	 obetiam	
tres tných 	 č inov 	 a 	 pr ípadné	t res tných 	 č inov 	 a 	 pr ípadné	
sprostredkovanie	 poskytovania	sprostredkovanie	 poskytovania	
služieb	 v	 troch	 vybraných	 oblas-služieb	 v	 troch	 vybraných	 oblas-
tiach	 –	 sociálne	 a	 psychologické	tiach	 –	 sociálne	 a	 psychologické	
poradenstvo,	právne	usmernenie	a	poradenstvo,	právne	usmernenie	a	
podpora.	 S	 dotknutými	 cieľovými	podpora.	 S	 dotknutými	 cieľovými	
skupinami	komunikuje	24	pracov-skupinami	komunikuje	24	pracov-
níkov.níkov.

Informačné kancelárie sa tiež snažia o Informačné kancelárie sa tiež snažia o 
efektıv́nejšı́ a dôslednejšı́ boj proti efektıv́nejšı́ a dôslednejšı́ boj proti 
týraniu v domácnostiach. Kancelárie týraniu v domácnostiach. Kancelárie 
sú miestom konzultáciı ́a poskytova-sú miestom konzultáciı ́a poskytova-
nia informáciı,́ ale zároveň aj priesto-nia informáciı,́ ale zároveň aj priesto-
rom pre sieťovanie a koordináciu rom pre sieťovanie a koordináciu 
asistenčných systémov a inštitúciı́. asistenčných systémov a inštitúciı́. 
Obetiam trestných činov sú v kontakt-Obetiam trestných činov sú v kontakt-
nom bode k dispozıć ii koordinátor na nom bode k dispozıć ii koordinátor na 
regionálnej úrovni a jeho dvaja regionálnej úrovni a jeho dvaja 
asistenti.  Tıt́o pracovnıći na základe asistenti.  Tıt́o pracovnıći na základe 
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nom bode k dispozıć ii koordinátor na 
regionálnej úrovni a jeho dvaja 
asistenti.  Tıt́o pracovnıći na základe 
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obeti  alebo potenciá lnej  obeti obeti  alebo potenciá lnej  obeti 
bezproblémový a promptný prıśtup k bezproblémový a promptný prıśtup k 
základným informáciám. Okrem základným informáciám. Okrem 
ko m u n i ká c i e  p ra c u j ú  uve d e n ı ́ko m u n i ká c i e  p ra c u j ú  uve d e n ı ́
pracovnı́ci aj v teréne a informujú pracovnı́ci aj v teréne a informujú 
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zároveň školenı ́špeciálne pre kontakt zároveň školenı ́špeciálne pre kontakt 
s dotknutou osobou. Počas roka 2019 s dotknutou osobou. Počas roka 2019 
prebehli školenia, ktoré zahŕňajú prebehli školenia, ktoré zahŕňajú 
Vzdelávania prı́slušnı́kov PZ SR, Vzdelávania prı́slušnı́kov PZ SR, 
Tréning trénerov cieľovej skupiny Tréning trénerov cieľovej skupiny 
(seniori ako lektori) a Vzdelávania (seniori ako lektori) a Vzdelávania 
osôb prvého kontaktu. Súčasťou osôb prvého kontaktu. Súčasťou 
pomoci obetiam sú tiež preventıv́ne pomoci obetiam sú tiež preventıv́ne 
aktivity (besedy a zážitkové worksho-aktivity (besedy a zážitkové worksho-
py) konajúce sa priamo v teréne. py) konajúce sa priamo v teréne. 
Interná prı́prava – Vzdelávanie Interná prı́prava – Vzdelávanie 
prıślušnıḱov PZ bola určená pre cca prıślušnıḱov PZ bola určená pre cca 
240 policajtov základných útvarov PZ 240 policajtov základných útvarov PZ 
a pre cca 45 referentov pre prıj́em a pre cca 45 referentov pre prıj́em 
linky tiesňového volania operačných linky tiesňového volania operačných 
stredıśk operačných odborov KR PZ. stredıśk operačných odborov KR PZ. 
Počas týchto školenı ́odzneli aj pred-Počas týchto školenı ́odzneli aj pred-
nášky venované domácemu násiliu. nášky venované domácemu násiliu. 
Dané vzdelávanie prebiehalo v Dané vzdelávanie prebiehalo v 
spolupráci s Prezı́diom Policajného spolupráci s Prezı́diom Policajného 
zboru SR a prıślušnými policajnými zboru SR a prıślušnými policajnými 
útvarmi.útvarmi.

identifikovaných potrieb každého 
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POMOC	OBETIAMPOMOC	OBETIAMPOMOC	OBETIAM

Národný	projekt	Zlepšenie	prístupu	obetí	Národný	projekt	Zlepšenie	prístupu	obetí	
trestných	činov	k	službám	a	vytvorenietrestných	činov	k	službám	a	vytvorenie

	kontaktných	bodov	pre	obete	kontaktných	bodov	pre	obete

Národný	projekt	Zlepšenie	prístupu	obetí	
trestných	činov	k	službám	a	vytvorenie

	kontaktných	bodov	pre	obete
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mačných	 kancelárií	 pre	 obete	mačných	 kancelárií	 pre	 obete	
trestných	činov:	trestných	činov:	

Informačná kancelária Banská Informačná kancelária Banská 
Bystrica, S� tefánikovo nábr. 7, 974 Bystrica, S� tefánikovo nábr. 7, 974 
01 Banská Bystrica01 Banská Bystrica

Informačná kancelária Prešov, Informačná kancelária Prešov, 
Námestie mieru 3, 080  01 PrešovNámestie mieru 3, 080  01 Prešov

Informačná kancelária Košice, Informačná kancelária Košice, 
Komenského 52, 040  01 KošiceKomenského 52, 040  01 Košice

Informačná kancelária Trenčı́n, Informačná kancelária Trenčı́n, 
Hviezdoslavova 3, 911  01 TrenčıńHviezdoslavova 3, 911  01 Trenčıń

Informačná kancelária Z� ilina, Informačná kancelária Z� ilina, 
Janka Kráľa 4, 010  01 Z� ilinaJanka Kráľa 4, 010  01 Z� ilina

Informačná kancelária Trnava, Informačná kancelária Trnava, 
Kollárova 8, 917  01 TrnavaKollárova 8, 917  01 Trnava

Informačná kancelária Nitra, Informačná kancelária Nitra, 
S� tefánikova trieda 69, 949  01 S� tefánikova trieda 69, 949  01 
NitraNitra

Informačná kancelária Bratislava, Informačná kancelária Bratislava, 
Tomášikova 46, 831  03 BratislavaTomášikova 46, 831  03 Bratislava

mačných	 kancelárií	 pre	 obete	
trestných	činov:	

Informačná kancelária Banská 
Bystrica, S� tefánikovo nábr. 7, 974 
01 Banská Bystrica

Informačná kancelária Prešov, 
Námestie mieru 3, 080  01 Prešov

Informačná kancelária Košice, 
Komenského 52, 040  01 Košice

Informačná kancelária Trenčı́n, 
Hviezdoslavova 3, 911  01 Trenčıń

Informačná kancelária Z� ilina, 
Janka Kráľa 4, 010  01 Z� ilina

Informačná kancelária Trnava, 
Kollárova 8, 917  01 Trnava

Informačná kancelária Nitra, 
S� tefánikova trieda 69, 949  01 
Nitra

Informačná kancelária Bratislava, 
Tomášikova 46, 831  03 Bratislava

Na Slovensku ide o prvé zavedenie Na Slovensku ide o prvé zavedenie 
systémovej služby pre obete trest-systémovej služby pre obete trest-
ných činov, ktorá je v gescii Minister-ných činov, ktorá je v gescii Minister-
stva vnútra SR (v realizácii odboru stva vnútra SR (v realizácii odboru 
prevencie kriminality kancelárie prevencie kriminality kancelárie 
ministra vnútra SR) v spolupráci s ministra vnútra SR) v spolupráci s 
jednotlivými partnermi. Cieľom je jednotlivými partnermi. Cieľom je 
vytvorenie a poskytovanie dostup-vytvorenie a poskytovanie dostup-
ných služieb na verejne prıśtupných a ných služieb na verejne prıśtupných a 
známych miestach.známych miestach.

Informačné kancelárie pre obete Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov riešia celú škálu trestných činov riešia celú škálu 
rôznorodej trestnej činnosti. Ich rôznorodej trestnej činnosti. Ich 
služby využıv́ajú obete majetkovej a služby využıv́ajú obete majetkovej a 
ekonomickej kriminality, ale aj násil-ekonomickej kriminality, ale aj násil-
ných trestných činov. Okrem toho ných trestných činov. Okrem toho 
pracovnıći vybavujú podnety osôb s pracovnıći vybavujú podnety osôb s 
neštandardným správanı́m. Obrátili neštandardným správanı́m. Obrátili 
sa na nich aj poškodenı ́s obchodno-sa na nich aj poškodenı ́s obchodno-
právnymi alebo občianskoprávnymi právnymi alebo občianskoprávnymi 
problémami či s prıṕadmi priestup-problémami či s prıṕadmi priestup-
kov.kov.

Spolu	je	zriadených	osem	Infor-Spolu	je	zriadených	osem	Infor-

Na Slovensku ide o prvé zavedenie 
systémovej služby pre obete trest-
ných činov, ktorá je v gescii Minister-
stva vnútra SR (v realizácii odboru 
prevencie kriminality kancelárie 
ministra vnútra SR) v spolupráci s 
jednotlivými partnermi. Cieľom je 
vytvorenie a poskytovanie dostup-
ných služieb na verejne prıśtupných a 
známych miestach.

Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov riešia celú škálu 
rôznorodej trestnej činnosti. Ich 
služby využıv́ajú obete majetkovej a 
ekonomickej kriminality, ale aj násil-
ných trestných činov. Okrem toho 
pracovnıći vybavujú podnety osôb s 
neštandardným správanı́m. Obrátili 
sa na nich aj poškodenı ́s obchodno-
právnymi alebo občianskoprávnymi 
problémami či s prıṕadmi priestup-
kov.

Spolu	je	zriadených	osem	Infor-

Združenie mladých podnikateľov Združenie mladých podnikateľov 
Slovenska spolu s partnermi každo-Slovenska spolu s partnermi každo-
ročne hľadá najnezmyselnejšie ročne hľadá najnezmyselnejšie 
legislatıv́ne predpisy. Byrokratický legislatıv́ne predpisy. Byrokratický 
nezmysel roka je anticena, ktorej nezmysel roka je anticena, ktorej 
zmyslom je identifikovať nezmyselné zmyslom je identifikovať nezmyselné 
byrokratické opatrenia zbytočne zaťa-byrokratické opatrenia zbytočne zaťa-
žujúce podnikateľov a upriamiť na ne žujúce podnikateľov a upriamiť na ne 
pozornosť kompetentných s cieľom pozornosť kompetentných s cieľom 
odstrániť ich z legislatı́vy. Možno odstrániť ich z legislatı́vy. Možno 
budete prekvapenı,́ aké nezmyselné budete prekvapenı,́ aké nezmyselné 
opatrenia a absurdity sa musia dodr-opatrenia a absurdity sa musia dodr-

Združenie mladých podnikateľov 
Slovenska spolu s partnermi každo-
ročne hľadá najnezmyselnejšie 
legislatıv́ne predpisy. Byrokratický 
nezmysel roka je anticena, ktorej 
zmyslom je identifikovať nezmyselné 
byrokratické opatrenia zbytočne zaťa-
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odstrániť ich z legislatı́vy. Možno 
budete prekvapenı,́ aké nezmyselné 
opatrenia a absurdity sa musia dodr-

žiavať a plniť na Slovensku.žiavať a plniť na Slovensku.

Toto	je	10	najväčších	nezmyslov	Toto	je	10	najväčších	nezmyslov	
roka	2017.roka	2017.

>> Ak	 chce	 dať	 zamestnávateľ	Ak	 chce	 dať	 zamestnávateľ	
zamestnancovi	prebytočnú	paletu	zamestnancovi	prebytočnú	paletu	
či	sud,	musí	o	to	požiadať	obec.či	sud,	musí	o	to	požiadať	obec.

Pomerne často nastáva situácia, že Pomerne často nastáva situácia, že 
zamestnávateľ chce dať svoje odpady zamestnávateľ chce dať svoje odpady 
vhodné na využitie v domácnosti vhodné na využitie v domácnosti 
svojim zamestnancom. Môže ı́sť svojim zamestnancom. Môže ı́sť 
naprıḱlad o drevené palety na kúre-naprıḱlad o drevené palety na kúre-

žiavať a plniť na Slovensku.

Toto	je	10	najväčších	nezmyslov	
roka	2017.

> Ak	 chce	 dať	 zamestnávateľ	
zamestnancovi	prebytočnú	paletu	
či	sud,	musí	o	to	požiadať	obec.

Pomerne často nastáva situácia, že 
zamestnávateľ chce dať svoje odpady 
vhodné na využitie v domácnosti 
svojim zamestnancom. Môže ı́sť 
naprıḱlad o drevené palety na kúre-
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nie či plastové sudy alebo odpady z nie či plastové sudy alebo odpady z 
textı́liı́. V takomto prı́pade je však textı́liı́. V takomto prı́pade je však 
zamestnávateľ povinný vybaviť si zamestnávateľ povinný vybaviť si 
súhlas orgánu štátnej správy odpado-súhlas orgánu štátnej správy odpado-
vého hospodárstva na odovzdávanie vého hospodárstva na odovzdávanie 
takýchto odpadov, ktorým je obec. takýchto odpadov, ktorým je obec. 
Z� iadosť sa podáva spolu s niekoľkými Z� iadosť sa podáva spolu s niekoľkými 
dokumentmi a 11-eurovým kolkom dokumentmi a 11-eurovým kolkom 
na Okresný úrad.na Okresný úrad.

>> Dohodári	 nesmú	 programovať,	Dohodári	 nesmú	 programovať,	
fotografovať,	 vytvárať	 grafiku,	fotografovať,	 vytvárať	 grafiku,	
odborné	texty	či	iné	autorsky	chrá-odborné	texty	či	iné	autorsky	chrá-
nené	diela.nené	diela.

Zákonnıḱ práce zakazuje uzatváranie Zákonnıḱ práce zakazuje uzatváranie 
dohôd  na činnosti, ktoré sú predme-dohôd  na činnosti, ktoré sú predme-
tom ochrany podľa autorského záko-tom ochrany podľa autorského záko-
na. Na jednej strane to znamená, že na. Na jednej strane to znamená, že 
zamestnávateľ nesmie tieto dohody zamestnávateľ nesmie tieto dohody 
legálne využıv́ať, ak má byť hlavnou legálne využıv́ať, ak má byť hlavnou 
pracovnou náplňou (predmetom pracovnou náplňou (predmetom 
dohody) autorsky chránená činnosť dohody) autorsky chránená činnosť 
ako programovanie, grafické práce, ako programovanie, grafické práce, 
práce s textom a iné, na druhej strane práce s textom a iné, na druhej strane 
toto opatrenie nemá žiadne logické toto opatrenie nemá žiadne logické 
opodstatnenie a prakticky ani opodstatnenie a prakticky ani 
nemôže zabrániť tomu, aby zamest-nemôže zabrániť tomu, aby zamest-
návateľ s výsledkami práce dohodára návateľ s výsledkami práce dohodára 
voľne nakladal – i keď by bola dohoda voľne nakladal – i keď by bola dohoda 
neplatná, na autorské dielo by sa naze-neplatná, na autorské dielo by sa naze-
ralo ako na dielo na objednávku na ralo ako na dielo na objednávku na 
základe ústnej zmluvy o dielo alebo základe ústnej zmluvy o dielo alebo 
ako na zamestnanecké dielo na ako na zamestnanecké dielo na 
základe fakticky založeného pracov-základe fakticky založeného pracov-
ného pomeru. Navyše ide o opatrenie, ného pomeru. Navyše ide o opatrenie, 
ktoré pochádza ešte z čias C�eskoslo-ktoré pochádza ešte z čias C�eskoslo-
venska, pričom v C�eskej republike venska, pričom v C�eskej republike 
bolo už dávno zrušené.bolo už dávno zrušené.

>> Pri	predaji	jedla	sa	nemôže	účto-Pri	predaji	jedla	sa	nemôže	účto-

nie či plastové sudy alebo odpady z 
textı́liı́. V takomto prı́pade je však 
zamestnávateľ povinný vybaviť si 
súhlas orgánu štátnej správy odpado-
vého hospodárstva na odovzdávanie 
takýchto odpadov, ktorým je obec. 
Z� iadosť sa podáva spolu s niekoľkými 
dokumentmi a 11-eurovým kolkom 
na Okresný úrad.

> Dohodári	 nesmú	 programovať,	
fotografovať,	 vytvárať	 grafiku,	
odborné	texty	či	iné	autorsky	chrá-
nené	diela.

Zákonnıḱ práce zakazuje uzatváranie 
dohôd  na činnosti, ktoré sú predme-
tom ochrany podľa autorského záko-
na. Na jednej strane to znamená, že 
zamestnávateľ nesmie tieto dohody 
legálne využıv́ať, ak má byť hlavnou 
pracovnou náplňou (predmetom 
dohody) autorsky chránená činnosť 
ako programovanie, grafické práce, 
práce s textom a iné, na druhej strane 
toto opatrenie nemá žiadne logické 
opodstatnenie a prakticky ani 
nemôže zabrániť tomu, aby zamest-
návateľ s výsledkami práce dohodára 
voľne nakladal – i keď by bola dohoda 
neplatná, na autorské dielo by sa naze-
ralo ako na dielo na objednávku na 
základe ústnej zmluvy o dielo alebo 
ako na zamestnanecké dielo na 
základe fakticky založeného pracov-
ného pomeru. Navyše ide o opatrenie, 
ktoré pochádza ešte z čias C�eskoslo-
venska, pričom v C�eskej republike 
bolo už dávno zrušené.

> Pri	predaji	jedla	sa	nemôže	účto-

vať	žiaden	poplatok	za	obal.vať	žiaden	poplatok	za	obal.

Od 1. 1. 2007 platı ́absurdná regulá-Od 1. 1. 2007 platı ́absurdná regulá-
cia, že pri predaji jedla nemôže cia, že pri predaji jedla nemôže 
predajca za obal na jedlo účtovať predajca za obal na jedlo účtovať 
žiaden poplatok. A to ani za škatuľu žiaden poplatok. A to ani za škatuľu 
na zákusky či za PET fľašu na vıńo. To na zákusky či za PET fľašu na vıńo. To 
znamená, že obal na jedlo musı ́znamená, že obal na jedlo musı ́
predajca zákaznı́kovi poskytnúť predajca zákaznı́kovi poskytnúť 
zadarmo, resp. v cene jedla. V prıṕade zadarmo, resp. v cene jedla. V prıṕade 
donáškovej služby alebo rozvozu donáškovej služby alebo rozvozu 
musı ́predávajúci poskytnúť zákaznı-́musı ́predávajúci poskytnúť zákaznı-́
kovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak kovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak 
si chce zákaznıḱ vziať jedlo z gastro-si chce zákaznıḱ vziať jedlo z gastro-
prevádzky so sebou, predajca zaň prevádzky so sebou, predajca zaň 
môže účtovať poplatok v prıṕade, ak môže účtovať poplatok v prıṕade, ak 
bol o cene obalu zákaznıḱ vhodnou bol o cene obalu zákaznıḱ vhodnou 
formou vopred informovaný. Ak je formou vopred informovaný. Ak je 
cena za jedlo účtovaná na základe cena za jedlo účtovaná na základe 
hmotnosti, nemôže predajca do hmotnosti, nemôže predajca do 
celkovej účtovanej hmotnosti zarátať celkovej účtovanej hmotnosti zarátať 
hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto 
povinnosti kontroluje Slovenská povinnosti kontroluje Slovenská 
obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta 
za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 
eur.eur.

>> Pri	výmene	občianskeho	s	čipom	Pri	výmene	občianskeho	s	čipom	
dostane	 podnikateľ	 dočasne	dostane	 podnikateľ	 dočasne	
dočasné	 potvrdenie,	 s	 ktorým	 sa	dočasné	 potvrdenie,	 s	 ktorým	 sa	
ale	nedá	prihlásiť	do	e-schránky.ale	nedá	prihlásiť	do	e-schránky.

Podnikatelia (konatelia firmy) musia Podnikatelia (konatelia firmy) musia 
mať preukaz s elektronickým čipom. mať preukaz s elektronickým čipom. 
Pri výmene občianskeho preukazu (z Pri výmene občianskeho preukazu (z 
dôvodu jeho straty, krádeže, prıṕadne dôvodu jeho straty, krádeže, prıṕadne 
zmeny adresy…) dostane občan zmeny adresy…) dostane občan 
dočasné potvrdenie, kým mu nebude dočasné potvrdenie, kým mu nebude 
vystavený nový občiansky preukaz. vystavený nový občiansky preukaz. 
Dočasné potvrdenie postačuje na Dočasné potvrdenie postačuje na 
preukázanie totožnosti, ale nedá sa       preukázanie totožnosti, ale nedá sa       

vať	žiaden	poplatok	za	obal.

Od 1. 1. 2007 platı ́absurdná regulá-
cia, že pri predaji jedla nemôže 
predajca za obal na jedlo účtovať 
žiaden poplatok. A to ani za škatuľu 
na zákusky či za PET fľašu na vıńo. To 
znamená, že obal na jedlo musı ́
predajca zákaznı́kovi poskytnúť 
zadarmo, resp. v cene jedla. V prıṕade 
donáškovej služby alebo rozvozu 
musı ́predávajúci poskytnúť zákaznı-́
kovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak 
si chce zákaznıḱ vziať jedlo z gastro-
prevádzky so sebou, predajca zaň 
môže účtovať poplatok v prıṕade, ak 
bol o cene obalu zákaznıḱ vhodnou 
formou vopred informovaný. Ak je 
cena za jedlo účtovaná na základe 
hmotnosti, nemôže predajca do 
celkovej účtovanej hmotnosti zarátať 
hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto 
povinnosti kontroluje Slovenská 
obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta 
za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 
eur.

> Pri	výmene	občianskeho	s	čipom	
dostane	 podnikateľ	 dočasne	
dočasné	 potvrdenie,	 s	 ktorým	 sa	
ale	nedá	prihlásiť	do	e-schránky.

Podnikatelia (konatelia firmy) musia 
mať preukaz s elektronickým čipom. 
Pri výmene občianskeho preukazu (z 
dôvodu jeho straty, krádeže, prıṕadne 
zmeny adresy…) dostane občan 
dočasné potvrdenie, kým mu nebude 
vystavený nový občiansky preukaz. 
Dočasné potvrdenie postačuje na 
preukázanie totožnosti, ale nedá sa       
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s nı́m prihlásiť do elektronickej s nı́m prihlásiť do elektronickej 
schránky. Podnikateľ sa teda počas schránky. Podnikateľ sa teda počas 
tejto doby nedostane do svojej tejto doby nedostane do svojej 
schránky, no lehoty mu aj tak plynú.schránky, no lehoty mu aj tak plynú.

>> Zmena	 sídla	 obmedzuje	 použí-Zmena	 sídla	 obmedzuje	 použí-
vanie	firemných	vozidiel.vanie	firemných	vozidiel.

Ak firma zmenı́ svoje sı́dlo, tak je Ak firma zmenı́ svoje sı́dlo, tak je 
potrebné na dopravný inšpektorát potrebné na dopravný inšpektorát 
priniesť kvôli zmene údajov naraz priniesť kvôli zmene údajov naraz 
veľký aj malý technický preukaz. Bez veľký aj malý technický preukaz. Bez 
dokladov nemožno firemné autá dokladov nemožno firemné autá 
použıv́ať, čo vytvára nemalý problém použıv́ať, čo vytvára nemalý problém 
a spôsobuje značné náklady najmä a spôsobuje značné náklady najmä 
firmám s veľkým autoparkom (lıźin-firmám s veľkým autoparkom (lıźin-
gová spoločnosť, dopravná spoloč-gová spoločnosť, dopravná spoloč-
nosť…)nosť…)

s nı́m prihlásiť do elektronickej 
schránky. Podnikateľ sa teda počas 
tejto doby nedostane do svojej 
schránky, no lehoty mu aj tak plynú.

> Zmena	 sídla	 obmedzuje	 použí-
vanie	firemných	vozidiel.

Ak firma zmenı́ svoje sı́dlo, tak je 
potrebné na dopravný inšpektorát 
priniesť kvôli zmene údajov naraz 
veľký aj malý technický preukaz. Bez 
dokladov nemožno firemné autá 
použıv́ať, čo vytvára nemalý problém 
a spôsobuje značné náklady najmä 
firmám s veľkým autoparkom (lıźin-
gová spoločnosť, dopravná spoloč-
nosť…)

>> Ak	má	podnikateľ	viacero	firiem	Ak	má	podnikateľ	viacero	firiem	
v	rovnakej	kancelárii,	musí	nahla-v	rovnakej	kancelárii,	musí	nahla-
sovať	hygiene	každú	samostatne	a	sovať	hygiene	každú	samostatne	a	
za	každú	zaplatiť.za	každú	zaplatiť.

Každý podnikateľský priestor (aj Každý podnikateľský priestor (aj 
kancelárske priestory) musı́ byť kancelárske priestory) musı́ byť 
uvedený do prevádzky Regionálnym uvedený do prevádzky Regionálnym 
úradom verejného zdravotnı́ctva, úradom verejného zdravotnı́ctva, 
ľudovo známym ako hygiena, kam sa ľudovo známym ako hygiena, kam sa 
zas ie la  n ávrh  na  uvedenie  do zas ie la  n ávrh  na  uvedenie  do 
prevádzky. K návrhu je potrebné prevádzky. K návrhu je potrebné 
zaplatiť 50-eurový kolok. Ak má zaplatiť 50-eurový kolok. Ak má 
podnikateľ prihlásených viacero podnikateľ prihlásených viacero 
firiem v jednej kancelárii, musı́ za firiem v jednej kancelárii, musı́ za 
každú firmu zaslať (a zaplatiť!) každú firmu zaslať (a zaplatiť!) 
samostatný návrh.samostatný návrh.

> Ak	má	podnikateľ	viacero	firiem	
v	rovnakej	kancelárii,	musí	nahla-
sovať	hygiene	každú	samostatne	a	
za	každú	zaplatiť.

Každý podnikateľský priestor (aj 
kancelárske priestory) musı́ byť 
uvedený do prevádzky Regionálnym 
úradom verejného zdravotnı́ctva, 
ľudovo známym ako hygiena, kam sa 
zas ie la  n ávrh  na  uvedenie  do 
prevádzky. K návrhu je potrebné 
zaplatiť 50-eurový kolok. Ak má 
podnikateľ prihlásených viacero 
firiem v jednej kancelárii, musı́ za 
každú firmu zaslať (a zaplatiť!) 
samostatný návrh.

Desatoro	dobrej	domácej	pani:Desatoro	dobrej	domácej	pani:

1.   Okná zásadne neumývam. Milujem totiž vtáčiky a nechcem, aby si zbytočne 1.   Okná zásadne neumývam. Milujem totiž vtáčiky a nechcem, aby si zbytočne 
lámali zobáčiky.lámali zobáčiky.

2.   Podlahy nevoskujem. V prvom rade mi ide o bezpečnosť hostı.́2.   Podlahy nevoskujem. V prvom rade mi ide o bezpečnosť hostı.́

3.   Hmyz mi nevadı.́ Každý chrobáčik má meno a súhlası ́so všetkým, čo poviem.3.   Hmyz mi nevadı.́ Každý chrobáčik má meno a súhlası ́so všetkým, čo poviem.

4.   Nerobıḿ jarné upratovanie. Všetky ročné obdobia mám rovnako rada a nech-4.   Nerobıḿ jarné upratovanie. Všetky ročné obdobia mám rovnako rada a nech-
cem, aby na seba žiarlili.cem, aby na seba žiarlili.

5.   V záhrade zásadne nepracujem. Nikdy by som si nedovolila zasahovať do 5.   V záhrade zásadne nepracujem. Nikdy by som si nedovolila zasahovať do 
Božieho diela.Božieho diela.

6.   Snažıḿ sa nevariť chutné jedlá. Nechcem vystaviť hostı ́stresu, čo majú 6.   Snažıḿ sa nevariť chutné jedlá. Nechcem vystaviť hostı ́stresu, čo majú 
pripraviť oni, keď k nim prıd́em na návštevu ja.pripraviť oni, keď k nim prıd́em na návštevu ja.

7.   Nevyhadzujem staré veci. Manžel aj tan nikdy nič nevie nájsť, tak načo ho 7.   Nevyhadzujem staré veci. Manžel aj tan nikdy nič nevie nájsť, tak načo ho 
uvádzať do ešte väčšieho omylu.uvádzať do ešte väčšieho omylu.

8.   Nežehlıḿ. Rozhodla som sa dôverovať štıt́kom s informáciou: Nekrčivé.8.   Nežehlıḿ. Rozhodla som sa dôverovať štıt́kom s informáciou: Nekrčivé.

9.   V spálni máme oddelené postele. Tak či tak raz prıd́e impotencia, tak načo sa 9.   V spálni máme oddelené postele. Tak či tak raz prıd́e impotencia, tak načo sa 
rozmaznávať.rozmaznávať.

10. Moje motto: Uprataný dom je znakom toho, že máš prıĺiš veľa voľného 10. Moje motto: Uprataný dom je znakom toho, že máš prıĺiš veľa voľného 
času!!!času!!!

Desatoro	dobrej	domácej	pani:

1.   Okná zásadne neumývam. Milujem totiž vtáčiky a nechcem, aby si zbytočne 
lámali zobáčiky.

2.   Podlahy nevoskujem. V prvom rade mi ide o bezpečnosť hostı.́

3.   Hmyz mi nevadı.́ Každý chrobáčik má meno a súhlası ́so všetkým, čo poviem.

4.   Nerobıḿ jarné upratovanie. Všetky ročné obdobia mám rovnako rada a nech-
cem, aby na seba žiarlili.

5.   V záhrade zásadne nepracujem. Nikdy by som si nedovolila zasahovať do 
Božieho diela.

6.   Snažıḿ sa nevariť chutné jedlá. Nechcem vystaviť hostı ́stresu, čo majú 
pripraviť oni, keď k nim prıd́em na návštevu ja.

7.   Nevyhadzujem staré veci. Manžel aj tan nikdy nič nevie nájsť, tak načo ho 
uvádzať do ešte väčšieho omylu.

8.   Nežehlıḿ. Rozhodla som sa dôverovať štıt́kom s informáciou: Nekrčivé.

9.   V spálni máme oddelené postele. Tak či tak raz prıd́e impotencia, tak načo sa 
rozmaznávať.

10. Moje motto: Uprataný dom je znakom toho, že máš prıĺiš veľa voľného 
času!!!

ZÁSADY HARMONICKEJ DOMÁCNOSTIZÁSADY HARMONICKEJ DOMÁCNOSTIZÁSADY HARMONICKEJ DOMÁCNOSTI

(madness.sk,	Daniel	Lednický)(madness.sk,	Daniel	Lednický)(madness.sk,	Daniel	Lednický)
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S októbrom sa spája veľa pranostıḱ o S októbrom sa spája veľa pranostıḱ o 
počası́. Vraj začiatok októbra hoci počası́. Vraj začiatok októbra hoci 
pekný býva, predsa v druhej polovici pekný býva, predsa v druhej polovici 
severák podúva. Teplý október – severák podúva. Teplý október – 
studený november. Mnoho dažďa               studený november. Mnoho dažďa               
v októbri, mnoho vetrov v decembri.  v októbri, mnoho vetrov v decembri.  
Ak je október zelený, bude január Ak je október zelený, bude január 
studený. studený. 

P o  1 6 .  o k t ó b r i P o  1 6 .  o k t ó b r i 
začneme s výsad-začneme s výsad-
b o u  j a b l o n ı́ , b o u  j a b l o n ı́ , 
hrušiek, slivkovıń a hrušiek, slivkovıń a 
bobuľovıń. Brosky-bobuľovıń. Brosky-
ne, marhule, orechy ne, marhule, orechy 
a l e  a j  č e r e š n e a l e  a j  č e r e š n e 
sadı́me radšej na sadı́me radšej na 
jar. Najvhodnejšı ́jar. Najvhodnejšı ́
spôsob by bol tzv. spôsob by bol tzv. 
Zo zeme do zeme, Zo zeme do zeme, 
ale to nám nákup        ale to nám nákup        
z ovocnej škôlky z ovocnej škôlky 
prakticky neumož-prakticky neumož-
ňuje. Po zasadenı ́stromčeka ornicu ňuje. Po zasadenı ́stromčeka ornicu 
utlačıḿe a dôkladne zalejeme. utlačıḿe a dôkladne zalejeme. 

S októbrom sa spája veľa pranostıḱ o 
počası́. Vraj začiatok októbra hoci 
pekný býva, predsa v druhej polovici 
severák podúva. Teplý október – 
studený november. Mnoho dažďa               
v októbri, mnoho vetrov v decembri.  
Ak je október zelený, bude január 
studený. 

P o  1 6 .  o k t ó b r i 
začneme s výsad-
b o u  j a b l o n ı́ , 
hrušiek, slivkovıń a 
bobuľovıń. Brosky-
ne, marhule, orechy 
a l e  a j  č e r e š n e 
sadı́me radšej na 
jar. Najvhodnejšı ́
spôsob by bol tzv. 
Zo zeme do zeme, 
ale to nám nákup        
z ovocnej škôlky 
prakticky neumož-
ňuje. Po zasadenı ́stromčeka ornicu 
utlačıḿe a dôkladne zalejeme. 

Začiatkom mesiaca vo vyššıćh polo-Začiatkom mesiaca vo vyššıćh polo-
hách a od polovice októbra aj v nıž́i-hách a od polovice októbra aj v nıž́i-
nách hrozia mrazy. Cukety, zelené nách hrozia mrazy. Cukety, zelené 
struky fazule, mrkva, cvikla a zeler struky fazule, mrkva, cvikla a zeler 
neznášajú mráz; preto ich musıḿe neznášajú mráz; preto ich musıḿe 
včas pozbierať. Ružičkový a kuče-včas pozbierať. Ružičkový a kuče-
ravý kel a pór znášajú slabšie mrazy. ravý kel a pór znášajú slabšie mrazy. 
Petržlen a paštrnák môžeme bez Petržlen a paštrnák môžeme bez 

obáv nechať prezimovať na obáv nechať prezimovať na 
záhone. K prezimujúcej zele-záhone. K prezimujúcej zele-
nine patria cibuľa zimná, nine patria cibuľa zimná, 
pa ž ı́ tka ,  kel  ru ž i čkový, pa ž ı́ tka ,  kel  ru ž i čkový, 
jesenný cesnak, jesenné jesenný cesnak, jesenné 
výsevy a výsadby cibule, výsevy a výsadby cibule, 
zimný pór, špenát, petržlen.zimný pór, špenát, petržlen.

Aktuality v ochrane Aktuality v ochrane 

rastlínrastlín

P r i p ev n e n ı́ m  l e p ov ýc h P r i p ev n e n ı́ m  l e p ov ýc h 
pásov na kmene ovocných pásov na kmene ovocných 
stromov začiatkom októbra stromov začiatkom októbra 
zabránime húseniciam, aby zabránime húseniciam, aby 
sa dostali do korún stromov. sa dostali do korún stromov. 

Pred silnými zimnými mrazmi, ktoré Pred silnými zimnými mrazmi, ktoré 
prichádzajú zvyčajne v druhej polo-prichádzajú zvyčajne v druhej polo-
vici zimy, môžeme chrániť kmene vici zimy, môžeme chrániť kmene 
stromov náterom 15 % roztokom stromov náterom 15 % roztokom 
vápenného mlieka. Už na jeseň po vápenného mlieka. Už na jeseň po 
opadanı́ listov môžeme ošetriť opadanı́ listov môžeme ošetriť 
broskyne proti kučeravosti listov broskyne proti kučeravosti listov 
meďnatými prıṕravkami. Teplota pri meďnatými prıṕravkami. Teplota pri 
postreku by sa mala pohybovať nad postreku by sa mala pohybovať nad 
7 °C. Pred sadenıḿ morıḿe sadivo 7 °C. Pred sadenıḿ morıḿe sadivo 
cesnaku proti háďatku zhubnému.cesnaku proti háďatku zhubnému.

	Ľubomír	Krupa	Ľubomír	Krupa

Začiatkom mesiaca vo vyššıćh polo-
hách a od polovice októbra aj v nıž́i-
nách hrozia mrazy. Cukety, zelené 
struky fazule, mrkva, cvikla a zeler 
neznášajú mráz; preto ich musıḿe 
včas pozbierať. Ružičkový a kuče-
ravý kel a pór znášajú slabšie mrazy. 
Petržlen a paštrnák môžeme bez 

obáv nechať prezimovať na 
záhone. K prezimujúcej zele-
nine patria cibuľa zimná, 
pa ž ı́ tka ,  kel  ru ž i čkový, 
jesenný cesnak, jesenné 
výsevy a výsadby cibule, 
zimný pór, špenát, petržlen.

Aktuality v ochrane 

rastlín

P r i p ev n e n ı́ m  l e p ov ýc h 
pásov na kmene ovocných 
stromov začiatkom októbra 
zabránime húseniciam, aby 
sa dostali do korún stromov. 

Pred silnými zimnými mrazmi, ktoré 
prichádzajú zvyčajne v druhej polo-
vici zimy, môžeme chrániť kmene 
stromov náterom 15 % roztokom 
vápenného mlieka. Už na jeseň po 
opadanı́ listov môžeme ošetriť 
broskyne proti kučeravosti listov 
meďnatými prıṕravkami. Teplota pri 
postreku by sa mala pohybovať nad 
7 °C. Pred sadenıḿ morıḿe sadivo 
cesnaku proti háďatku zhubnému.

	Ľubomír	Krupa

Október v záhradke Október v záhradke Október v záhradke 
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	 „Vždy	 pobozkajte	 svoje	 deti	 na	 dobrú		 „Vždy	 pobozkajte	 svoje	 deti	 na	 dobrú	
noc.	Aj	keď	už	spia.“	 	Andrew	Carnegie-	noc.	Aj	keď	už	spia.“	 	Andrew	Carnegie-	
americký	obchodníkamerický	obchodník

Narodili	sa:	Tomáš Staš, Adam Chovanec, Narodili	sa:	Tomáš Staš, Adam Chovanec, 
Tamara Mitrášová, Florián Vydra, Michal Tamara Mitrášová, Florián Vydra, Michal 
Tkáč a Viktor PopernıḱTkáč a Viktor Popernıḱ

	 „Počítajte	 si	 svoj	 vek	 v	 priateľoch,	 nie												 „Počítajte	 si	 svoj	 vek	 v	 priateľoch,	 nie											
v	rokoch.	Počítajte	si	svoj	život	v	úsme-v	rokoch.	Počítajte	si	svoj	život	v	úsme-
voch,	nie	v	slzách.“	John	Lennon		-	britský	voch,	nie	v	slzách.“	John	Lennon		-	britský	
hudobník	hudobník	

Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:	  Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:	  85	 rokov85	 rokov
Mária Palšová,  Mária Kuchári-Mária Palšová,  Mária Kuchári-80	 rokov80	 rokov
ková a  Mária Mikulová,   Anna ková a  Mária Mikulová,   Anna 75	 rokov75	 rokov
Hlavinková,  Milan Dulina, Mária Hlavinková,  Milan Dulina, Mária 70	rokov70	rokov
Dzurišová, MUDr. Jozef Hrinko, Elemı́r Dzurišová, MUDr. Jozef Hrinko, Elemı́r 
Makula a Mária Petreňová, S� tefan Makula a Mária Petreňová, S� tefan 65	rokov	65	rokov	
Katriňák, Ladislav Mati a Anna Novická, Katriňák, Ladislav Mati a Anna Novická, 60	60	
rokovrokov Věra Bilá, Jaroslav Fečo, Vladimı́r  Věra Bilá, Jaroslav Fečo, Vladimı́r 
Haluška a Mgr. Anna Kalafová,  Damián Gulák, Ladislav Nazarej, Mária Haluška a Mgr. Anna Kalafová,  Damián Gulák, Ladislav Nazarej, Mária 55	rokov55	rokov
Rezáková aVladislav Roguľa, Stanislav Bakaľar,  Jana Matiová a Mgr. Rezáková aVladislav Roguľa, Stanislav Bakaľar,  Jana Matiová a Mgr. 50	rokov	50	rokov	
Monika Mihalıḱ ová. Monika Mihalıḱ ová. 

„Láska	je	zo	všetkých	vášni	najsilnejšia,	lebo	záro-„Láska	je	zo	všetkých	vášni	najsilnejšia,	lebo	záro-
veň	útočí	na	hlavu,	srdce	i	telo.“	 	–	William	Shake-veň	útočí	na	hlavu,	srdce	i	telo.“	 	–	William	Shake-
speare,	anglický	básnikspeare,	anglický	básnik

Manželstvo	uzavreli:	Lukáš Havira a Kamila Balogo-Manželstvo	uzavreli:	Lukáš Havira a Kamila Balogo-
vá, Mgr. Martin Varga a Martina Chreňová, Bc. Samuel vá, Mgr. Martin Varga a Martina Chreňová, Bc. Samuel 
Bosak a Nikola Jurıḱová, Vladimıŕ  Hajda a Mgr. Patrıćia Bosak a Nikola Jurıḱová, Vladimıŕ  Hajda a Mgr. Patrıćia 
Haleková, PaedDr. Ivan Lukáč a Miroslava Sabolová, Haleková, PaedDr. Ivan Lukáč a Miroslava Sabolová, 
Ing. Peter Fecenko a Sára Terkaničová. Ing. Peter Fecenko a Sára Terkaničová. 

 redakcia redakcia

	 „Vždy	 pobozkajte	 svoje	 deti	 na	 dobrú	
noc.	Aj	keď	už	spia.“	 	Andrew	Carnegie-	
americký	obchodník

Narodili	sa:	Tomáš Staš, Adam Chovanec, 
Tamara Mitrášová, Florián Vydra, Michal 
Tkáč a Viktor Popernıḱ

	 „Počítajte	 si	 svoj	 vek	 v	 priateľoch,	 nie											
v	rokoch.	Počítajte	si	svoj	život	v	úsme-
voch,	nie	v	slzách.“	John	Lennon		-	britský	
hudobník	

Svoje	 životné	 jubileá	 oslávia:	  85	 rokov
Mária Palšová,  Mária Kuchári-80	 rokov
ková a  Mária Mikulová,   Anna 75	 rokov
Hlavinková,  Milan Dulina, Mária 70	rokov
Dzurišová, MUDr. Jozef Hrinko, Elemı́r 
Makula a Mária Petreňová, S� tefan 65	rokov	
Katriňák, Ladislav Mati a Anna Novická, 60	
rokov Věra Bilá, Jaroslav Fečo, Vladimı́r 
Haluška a Mgr. Anna Kalafová,  Damián Gulák, Ladislav Nazarej, Mária 55	rokov
Rezáková aVladislav Roguľa, Stanislav Bakaľar,  Jana Matiová a Mgr. 50	rokov	
Monika Mihalıḱ ová. 

„Láska	je	zo	všetkých	vášni	najsilnejšia,	lebo	záro-
veň	útočí	na	hlavu,	srdce	i	telo.“	 	–	William	Shake-
speare,	anglický	básnik

Manželstvo	uzavreli:	Lukáš Havira a Kamila Balogo-
vá, Mgr. Martin Varga a Martina Chreňová, Bc. Samuel 
Bosak a Nikola Jurıḱová, Vladimıŕ  Hajda a Mgr. Patrıćia 
Haleková, PaedDr. Ivan Lukáč a Miroslava Sabolová, 
Ing. Peter Fecenko a Sára Terkaničová. 

 redakcia

Spoločenská rubrika
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ŠPORT

Tenisový klub ISKRA Giraltovce v polo-Tenisový klub ISKRA Giraltovce v polo-
vici augusta zorganizoval 4. ročnı́k vici augusta zorganizoval 4. ročnı́k 
turnaja priateľov. Záujem o účasť na turnaja priateľov. Záujem o účasť na 
tomto turnaji vysoko presahoval naše tomto turnaji vysoko presahoval naše 
kapacitné možnosti (2 tenisové kapacitné možnosti (2 tenisové 
kurty), nomináciu preto zıśkalo len kurty), nomináciu preto zıśkalo len 
13 hráčov.13 hráčov.

Prvé tri ročnı́ky priniesli vysoko Prvé tri ročnı́ky priniesli vysoko 
nastavenú latku úrovne organizácie a nastavenú latku úrovne organizácie a 
zabezpečenia celého podujatia. zabezpečenia celého podujatia. 
Samozrejme, v našom záujme bolo Samozrejme, v našom záujme bolo 
udržať dosiahnutú úroveň, preto dva udržať dosiahnutú úroveň, preto dva 
dni pred samotným turnajom členo-dni pred samotným turnajom členo-
via klubu zorganizovali brigádu. via klubu zorganizovali brigádu. 
Doviezli sme novú antuku a samotné Doviezli sme novú antuku a samotné 

Tenisový klub ISKRA Giraltovce v polo-
vici augusta zorganizoval 4. ročnı́k 
turnaja priateľov. Záujem o účasť na 
tomto turnaji vysoko presahoval naše 
kapacitné možnosti (2 tenisové 
kurty), nomináciu preto zıśkalo len 
13 hráčov.

Prvé tri ročnı́ky priniesli vysoko 
nastavenú latku úrovne organizácie a 
zabezpečenia celého podujatia. 
Samozrejme, v našom záujme bolo 
udržať dosiahnutú úroveň, preto dva 
dni pred samotným turnajom členo-
via klubu zorganizovali brigádu. 
Doviezli sme novú antuku a samotné 

dvorce boli po úprave v špičkovom dvorce boli po úprave v špičkovom 
stave. stave. 

Aktuálny ročnıḱ sme chceli inovovať     Aktuálny ročnıḱ sme chceli inovovať     
s cieľom dostať do turnaja aj nových s cieľom dostať do turnaja aj nových 
hráčov, ktorı́ s tenisom začı́najú. hráčov, ktorı́ s tenisom začı́najú. 
Hľadali sme preto model, ktorý nám Hľadali sme preto model, ktorý nám 
umožnı́  spojiť hráčov hlavného umožnı́  spojiť hráčov hlavného 
turnaja a tenisových začiatočnı́kov.  turnaja a tenisových začiatočnı́kov.  
Preto bola vytvorená samostatná Preto bola vytvorená samostatná 
skupina – Divoká karta. Hráči tejto skupina – Divoká karta. Hráči tejto 
skupiny si zmerali sily vo vzájomných skupiny si zmerali sily vo vzájomných 
zápasoch. Prvı́ dvaja mali garanto-zápasoch. Prvı́ dvaja mali garanto-
vaný priamy postup medzi najlepšiu vaný priamy postup medzi najlepšiu 
osmičku turnaja.osmičku turnaja.

Samotný turnaj sa Samotný turnaj sa 
začal  v skorých začal  v skorých 
ranných hodinách ranných hodinách 
registráciou nomi-registráciou nomi-
novaných hráčov. novaných hráčov. 
Od 8.30 do 13.00 Od 8.30 do 13.00 
hod.  prebiehal i hod.  prebiehal i 
zápasy v jednotli-zápasy v jednotli-
vých skupinách. vých skupinách. 
Výs l e d k y  u r č i l i Výs l e d k y  u r č i l i 
najlepšiu osmičku, najlepšiu osmičku, 
ktorá vopred urče-ktorá vopred urče-
ným modelom usta-ným modelom usta-
novila štvrťfinále novila štvrťfinále 
t u r n a j a .  D� a l e j t u r n a j a .  D� a l e j 
turnaj pokračoval turnaj pokračoval 
podľa štandard-podľa štandard-

dvorce boli po úprave v špičkovom 
stave. 

Aktuálny ročnıḱ sme chceli inovovať     
s cieľom dostať do turnaja aj nových 
hráčov, ktorı́ s tenisom začı́najú. 
Hľadali sme preto model, ktorý nám 
umožnı́  spojiť hráčov hlavného 
turnaja a tenisových začiatočnı́kov.  
Preto bola vytvorená samostatná 
skupina – Divoká karta. Hráči tejto 
skupiny si zmerali sily vo vzájomných 
zápasoch. Prvı́ dvaja mali garanto-
vaný priamy postup medzi najlepšiu 
osmičku turnaja.

Samotný turnaj sa 
začal  v skorých 
ranných hodinách 
registráciou nomi-
novaných hráčov. 
Od 8.30 do 13.00 
hod.  prebiehal i 
zápasy v jednotli-
vých skupinách. 
Výs l e d k y  u r č i l i 
najlepšiu osmičku, 
ktorá vopred urče-
ným modelom usta-
novila štvrťfinále 
t u r n a j a .  D� a l e j 
turnaj pokračoval 
podľa štandard-

– história sa po roku zopakovala! – história sa po roku zopakovala! – história sa po roku zopakovala! 
PREKVAPENIE SA NEKONALO PREKVAPENIE SA NEKONALO PREKVAPENIE SA NEKONALO 
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ného turnajového  pavúka.ného turnajového  pavúka.

Do finále sa prebojovali Pavol Knašin-Do finále sa prebojovali Pavol Knašin-
ský (TK ISKRA) a Drahoš Mihališin ský (TK ISKRA) a Drahoš Mihališin 
(HE), ktorý zároveň obhajoval minu-(HE), ktorý zároveň obhajoval minu-
loročný titul. Samotné finále prinieslo loročný titul. Samotné finále prinieslo 
skvelé tenisové výkony oboch jeho skvelé tenisové výkony oboch jeho 
aktérov. V koncovke o pár loptičiek aktérov. V koncovke o pár loptičiek 
zvıť́azil Drahoša obhájil tak minulo-zvıť́azil Drahoša obhájil tak minulo-
ročný titul. V zápase o tretie miesto sa ročný titul. V zápase o tretie miesto sa 
stretli domáci hráč Peter Minčák a stretli domáci hráč Peter Minčák a 
Rudo Puškár (HE), ktorý tento zápas Rudo Puškár (HE), ktorý tento zápas 
vyhral. vyhral. 

Niekoľko zaujı́mavých čı́sel: Na Niekoľko zaujı́mavých čı́sel: Na 
úpravu kurtov sa použili 2 tony novej úpravu kurtov sa použili 2 tony novej 
antuky (zabezpečilo ju Mesto Giral-antuky (zabezpečilo ju Mesto Giral-
tovce). Celkovo sa na turnaji odohralo tovce). Celkovo sa na turnaji odohralo 
27 zápasov, za účasti hráčov z piatich 27 zápasov, za účasti hráčov z piatich 
rôznych miest a obcı́ (Giraltovce, rôznych miest a obcı́ (Giraltovce, 
Humenné, Košice, Demjata, Hanušov-Humenné, Košice, Demjata, Hanušov-
ce).ce).

ného turnajového  pavúka.

Do finále sa prebojovali Pavol Knašin-
ský (TK ISKRA) a Drahoš Mihališin 
(HE), ktorý zároveň obhajoval minu-
loročný titul. Samotné finále prinieslo 
skvelé tenisové výkony oboch jeho 
aktérov. V koncovke o pár loptičiek 
zvıť́azil Drahoša obhájil tak minulo-
ročný titul. V zápase o tretie miesto sa 
stretli domáci hráč Peter Minčák a 
Rudo Puškár (HE), ktorý tento zápas 
vyhral. 

Niekoľko zaujı́mavých čı́sel: Na 
úpravu kurtov sa použili 2 tony novej 
antuky (zabezpečilo ju Mesto Giral-
tovce). Celkovo sa na turnaji odohralo 
27 zápasov, za účasti hráčov z piatich 
rôznych miest a obcı́ (Giraltovce, 
Humenné, Košice, Demjata, Hanušov-
ce).

Som rád, že celkový charakter turnaja Som rád, že celkový charakter turnaja 
zodpovedal samotnému názvu – zodpovedal samotnému názvu – 
turnaj priateľov. V uvoľnenej a dobrej turnaj priateľov. V uvoľnenej a dobrej 
atmosfére sme videli pekné športové atmosfére sme videli pekné športové 
výkony, stretli zanietených hráčov a výkony, stretli zanietených hráčov a 
kamarátov. Skupina začı́najúcich kamarátov. Skupina začı́najúcich 
tenistov prekvapivo priniesla tie tenistov prekvapivo priniesla tie 
najtesnejšie a najviac napı́navé najtesnejšie a najviac napı́navé 
výsledky. Ako Giraltovčana ma pote-výsledky. Ako Giraltovčana ma pote-
šili pochvalné slová hostı ́ na pekne šili pochvalné slová hostı ́ na pekne 
upravený športový areál. Samozrej-upravený športový areál. Samozrej-
me, táto pochvala patrı ́vedeniu mesta me, táto pochvala patrı ́vedeniu mesta 
a ľudom, ktorı ́ho denne udržiavajú!    a ľudom, ktorı ́ho denne udržiavajú!    

Rád by som sa poďakoval za podporu: Rád by som sa poďakoval za podporu: 
Mestu Giraltovce, TOBI ART Giral-Mestu Giraltovce, TOBI ART Giral-
tovce a hlavnému partnerovi tohto tovce a hlavnému partnerovi tohto 
ročnıḱa, firme S� tefan Bača – Stuľany,  ročnıḱa, firme S� tefan Bača – Stuľany,  
stavebné práce.stavebné práce.

Text	a	foto:	Stanislav	Varga,Text	a	foto:	Stanislav	Varga,
		TK	ISKRA		TK	ISKRA

Som rád, že celkový charakter turnaja 
zodpovedal samotnému názvu – 
turnaj priateľov. V uvoľnenej a dobrej 
atmosfére sme videli pekné športové 
výkony, stretli zanietených hráčov a 
kamarátov. Skupina začı́najúcich 
tenistov prekvapivo priniesla tie 
najtesnejšie a najviac napı́navé 
výsledky. Ako Giraltovčana ma pote-
šili pochvalné slová hostı ́ na pekne 
upravený športový areál. Samozrej-
me, táto pochvala patrı ́vedeniu mesta 
a ľudom, ktorı ́ho denne udržiavajú!    

Rád by som sa poďakoval za podporu: 
Mestu Giraltovce, TOBI ART Giral-
tovce a hlavnému partnerovi tohto 
ročnıḱa, firme S� tefan Bača – Stuľany,  
stavebné práce.

Text	a	foto:	Stanislav	Varga,
		TK	ISKRA
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S� tvrtý ročnı́k Plážovej volejbalovej S� tvrtý ročnı́k Plážovej volejbalovej 
ligy je minulosťou, koncom augusta ligy je minulosťou, koncom augusta 
odohrali posledné duely. Trofej zdvi-odohrali posledné duely. Trofej zdvi-
hol nad hlavu tıḿ STREPTOKOKY  v hol nad hlavu tıḿ STREPTOKOKY  v 
zloženı ́ Martina	 Oravcová	 –	 Jakub	zloženı ́ Martina	 Oravcová	 –	 Jakub	
Gnap, striebro patrı ́tandemu VO-JA-Gnap, striebro patrı ́tandemu VO-JA-
KI Kristı́na Remetová – Jaroslav KI Kristı́na Remetová – Jaroslav 
Micenko, bronz si vybojovali NO Micenko, bronz si vybojovali NO 
STRESS Soňa Vasičková – Alex Timko.STRESS Soňa Vasičková – Alex Timko.

72 stretnutı ́ PVL sa hralo presne tri 72 stretnutı ́ PVL sa hralo presne tri 
mesiace. Súťažili nielen Giraltovčania, mesiace. Súťažili nielen Giraltovčania, 
ale aj tıḿy z okresov Svidnıḱ, Prešov, ale aj tıḿy z okresov Svidnıḱ, Prešov, 
Vranov a Bardejov. Celý priebeh zhod-Vranov a Bardejov. Celý priebeh zhod-
notil hlavný organizátor PVL Jaroslav	notil hlavný organizátor PVL Jaroslav	
Micenko: „Ak	 by	 som	 mal	 začať	 od	Micenko: „Ak	 by	 som	 mal	 začať	 od	
konca,	záver	sezóny	sa	niesol	v	duchu	konca,	záver	sezóny	sa	niesol	v	duchu	
„doznievania	do	stratena“	aj	čo	sa	týka	„doznievania	do	stratena“	aj	čo	sa	týka	
zápasov,	 aj	 čo	 sa	 týka	 komunikácie	zápasov,	 aj	 čo	 sa	 týka	 komunikácie	
medzi	jednotlivými	dvojicami.	Niekto-medzi	jednotlivými	dvojicami.	Niekto-
rým	 sa	 všetky	 zápasy	 nepodarilo	rým	 sa	 všetky	 zápasy	 nepodarilo	

S� tvrtý ročnı́k Plážovej volejbalovej 
ligy je minulosťou, koncom augusta 
odohrali posledné duely. Trofej zdvi-
hol nad hlavu tıḿ STREPTOKOKY  v 
zloženı ́ Martina	 Oravcová	 –	 Jakub	
Gnap, striebro patrı ́tandemu VO-JA-
KI Kristı́na Remetová – Jaroslav 
Micenko, bronz si vybojovali NO 
STRESS Soňa Vasičková – Alex Timko.

72 stretnutı ́ PVL sa hralo presne tri 
mesiace. Súťažili nielen Giraltovčania, 
ale aj tıḿy z okresov Svidnıḱ, Prešov, 
Vranov a Bardejov. Celý priebeh zhod-
notil hlavný organizátor PVL Jaroslav	
Micenko: „Ak	 by	 som	 mal	 začať	 od	
konca,	záver	sezóny	sa	niesol	v	duchu	
„doznievania	do	stratena“	aj	čo	sa	týka	
zápasov,	 aj	 čo	 sa	 týka	 komunikácie	
medzi	jednotlivými	dvojicami.	Niekto-
rým	 sa	 všetky	 zápasy	 nepodarilo	

dohrať,	 keďže	 im	 už	 bežala	 príprava	dohrať,	 keďže	 im	 už	 bežala	 príprava	
na	 rôzne	 ligy,	 prípadne	 už	 mali	 iné,	na	 rôzne	 ligy,	 prípadne	 už	 mali	 iné,	
napríklad	 študijné	 povinnosti.	 Aj	 pre	napríklad	 študijné	 povinnosti.	 Aj	 pre	
mňa	to	bola	náročná	sezóna,	keďže	jej	mňa	to	bola	náročná	sezóna,	keďže	jej	
predchádzala	 veľká	 neistota,	 či	 pre	predchádzala	 veľká	 neistota,	 či	 pre	
pandémiu	bude	možné	otvoriť	športo-pandémiu	bude	možné	otvoriť	športo-
visko	 a	 súťaž	 sa	 podarí	 uskutočniť.	visko	 a	 súťaž	 sa	 podarí	 uskutočniť.	
Každopádne	 som	 rád,	 že	 sme	 sa	 dali	Každopádne	 som	 rád,	 že	 sme	 sa	 dali	
dokopy	 a	 odohrali	 dostatok	 pekných	dokopy	 a	 odohrali	 dostatok	 pekných	
zápasov.	 Ďakujem	 všetkým	 za	 účasť,	zápasov.	 Ďakujem	 všetkým	 za	 účasť,	
podporu	 a	 dobrú	 hru.	 Verím,	 že	 sa	 v	podporu	 a	 dobrú	 hru.	 Verím,	 že	 sa	 v	
zdraví	 a	 dobrej	 kondícii	 stretneme	zdraví	 a	 dobrej	 kondícii	 stretneme	
opäť	 o	 rok,	 tentokrát	 už	 ale	 s	 plným	opäť	 o	 rok,	 tentokrát	 už	 ale	 s	 plným	
servisom	–	bez	obmedzení,	úsporných	servisom	–	bez	obmedzení,	úsporných	
opatrení	a	najmä	s	kvalitne	priprave-opatrení	a	najmä	s	kvalitne	priprave-
ným	okolím,	ako	to	bývalo	v	predchá-ným	okolím,	ako	to	bývalo	v	predchá-
dzajúcich	 ročníkoch.	 Tohto	 roku	 to,	dzajúcich	 ročníkoch.	 Tohto	 roku	 to,	
bohužiaľ,	veľmi	absentovalo.bohužiaľ,	veľmi	absentovalo.

Ceny	 do	 vyhodnotenia	 som	 vyskladal	Ceny	 do	 vyhodnotenia	 som	 vyskladal	
iba	zo	skromných	sponzorských	darov,	iba	zo	skromných	sponzorských	darov,	

dohrať,	 keďže	 im	 už	 bežala	 príprava	
na	 rôzne	 ligy,	 prípadne	 už	 mali	 iné,	
napríklad	 študijné	 povinnosti.	 Aj	 pre	
mňa	to	bola	náročná	sezóna,	keďže	jej	
predchádzala	 veľká	 neistota,	 či	 pre	
pandémiu	bude	možné	otvoriť	športo-
visko	 a	 súťaž	 sa	 podarí	 uskutočniť.	
Každopádne	 som	 rád,	 že	 sme	 sa	 dali	
dokopy	 a	 odohrali	 dostatok	 pekných	
zápasov.	 Ďakujem	 všetkým	 za	 účasť,	
podporu	 a	 dobrú	 hru.	 Verím,	 že	 sa	 v	
zdraví	 a	 dobrej	 kondícii	 stretneme	
opäť	 o	 rok,	 tentokrát	 už	 ale	 s	 plným	
servisom	–	bez	obmedzení,	úsporných	
opatrení	a	najmä	s	kvalitne	priprave-
ným	okolím,	ako	to	bývalo	v	predchá-
dzajúcich	 ročníkoch.	 Tohto	 roku	 to,	
bohužiaľ,	veľmi	absentovalo.

Ceny	 do	 vyhodnotenia	 som	 vyskladal	
iba	zo	skromných	sponzorských	darov,	

Víťazný	tandem	STREPTOKOKY	Martina	Oravcová	a	Jakub	GnapVíťazný	tandem	STREPTOKOKY	Martina	Oravcová	a	Jakub	GnapVíťazný	tandem	STREPTOKOKY	Martina	Oravcová	a	Jakub	Gnap

PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA PLÁŽOVÁ VOLEJBALOVÁ LIGA 
STREPTOKOKY  VÍŤAZ  ŠTVRTÉHO ROČNÍKASTREPTOKOKY  VÍŤAZ  ŠTVRTÉHO ROČNÍKASTREPTOKOKY  VÍŤAZ  ŠTVRTÉHO ROČNÍKA



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

36

I N Z E R C I AI N Z E R C I AI N Z E R C I A

keďže,	 ako	 som	 už	 skôr	 informoval,	keďže,	 ako	 som	 už	 skôr	 informoval,	
vyzbierané	 peniaze	 zo	 štartovného	vyzbierané	 peniaze	 zo	 štartovného	
plánujem	 vložiť	 do	 rozvoja	 areálu.	plánujem	 vložiť	 do	 rozvoja	 areálu.	
Ďakujem	 teda	 sponzorom	 –	 firme	Ďakujem	 teda	 sponzorom	 –	 firme	
KOFOLA	zastúpenej	Tomášom	Lilkom,	KOFOLA	zastúpenej	Tomášom	Lilkom,	
Mirovi	 Mackulínovi,	 Fakulte	 športu	Mirovi	 Mackulínovi,	 Fakulte	 športu	
Prešovskej	univerzity	zastúpenej	Mgr.	Prešovskej	univerzity	zastúpenej	Mgr.	
Lenkou	Tlučákovou,	PhD	a	Rudovi	Ľuní-Lenkou	Tlučákovou,	PhD	a	Rudovi	Ľuní-

keďže,	 ako	 som	 už	 skôr	 informoval,	
vyzbierané	 peniaze	 zo	 štartovného	
plánujem	 vložiť	 do	 rozvoja	 areálu.	
Ďakujem	 teda	 sponzorom	 –	 firme	
KOFOLA	zastúpenej	Tomášom	Lilkom,	
Mirovi	 Mackulínovi,	 Fakulte	 športu	
Prešovskej	univerzity	zastúpenej	Mgr.	
Lenkou	Tlučákovou,	PhD	a	Rudovi	Ľuní-

kovi	–	Ľuník	ELEKTRO.	Nie	sú	to	veľké	kovi	–	Ľuník	ELEKTRO.	Nie	sú	to	veľké	
peniaze,	 ale	 verím,	 že	 vedenie	mesta	peniaze,	 ale	 verím,	 že	 vedenie	mesta	
túto	myšlienku	a	prístup	ocení	a	bude	túto	myšlienku	a	prístup	ocení	a	bude	
sa	taktiež	snažiť	o	ďalší	rozvoj	a	dobrú	sa	taktiež	snažiť	o	ďalší	rozvoj	a	dobrú	
spoluprácu“.spoluprácu“.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Jaroslav	MicenkoFoto:	Jaroslav	Micenko

kovi	–	Ľuník	ELEKTRO.	Nie	sú	to	veľké	
peniaze,	 ale	 verím,	 že	 vedenie	mesta	
túto	myšlienku	a	prístup	ocení	a	bude	
sa	taktiež	snažiť	o	ďalší	rozvoj	a	dobrú	
spoluprácu“.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Jaroslav	Micenko

KONEČNÁ	TABUĽKA	PVL	2020KONEČNÁ	TABUĽKA	PVL	2020KONEČNÁ	TABUĽKA	PVL	2020



1

6 7 8 9 1
0

2 3 4 5

Dô
le

ži
té

 t
el

ef
ón

ne
 č

ís
la



 

Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Efek�vna samospráva a je podporený z Európskeho socálneho fondu. 
 

 

  OBČANIA,   


