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Milí	čitatelia!		
Koniec leta, začiatok jesene. Koniec Koniec leta, začiatok jesene. Koniec 
prázdnin, začiatok školského roka. prázdnin, začiatok školského roka. 
Koniec teplých dnı,́ aj keď ich nebolo Koniec teplých dnı,́ aj keď ich nebolo 
veľa, začiatok sychravých rán a chlad-veľa, začiatok sychravých rán a chlad-
ných večerov. 1. september sa bude ných večerov. 1. september sa bude 
vždy spájať s otvorenı́m škôl a so vždy spájať s otvorenı́m škôl a so 
začiatkom školského roku. Niekoľko začiatkom školského roku. Niekoľko 
rokov je už vnıḿaný aj ako symbol a rokov je už vnıḿaný aj ako symbol a 
štátny sviatok, keď si pripomıńame štátny sviatok, keď si pripomıńame 
Deň ústavy Slovenskej republiky. Deň ústavy Slovenskej republiky. 
Tento dokument je začiatkom našej Tento dokument je začiatkom našej 
štátnosti. Pripomeňme si o nej pár štátnosti. Pripomeňme si o nej pár 
faktov. faktov. 

U� stava Slovenskej republiky je hierar-U� stava Slovenskej republiky je hierar-
chicky najvyššie postavený právny chicky najvyššie postavený právny 
predpis platný v Slovenskej republi-predpis platný v Slovenskej republi-
ke. Prijatá bola 1. septembra 1992 o ke. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 
22.26 hod. počtom 114 hlasov poslan-22.26 hod. počtom 114 hlasov poslan-
cov Slovenskej národnej rady. Podpı-́cov Slovenskej národnej rady. Podpı-́
saná bola 3. septembra 1992 v Rytier-saná bola 3. septembra 1992 v Rytier-
skej sieni na Bratislavskom hrade. Jej skej sieni na Bratislavskom hrade. Jej 
výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, 
má na starosti U� stavný súd Slovenskej má na starosti U� stavný súd Slovenskej 
republiky.republiky.

Za zaujıḿavé považujem ešte spome-Za zaujıḿavé považujem ešte spome-
núť aj jej pred-núť aj jej pred-
c h o d k y n e .  7 . c h o d k y n e .  7 . 
marca 1849 bola marca 1849 bola 
vydaná tzv. oktro-vydaná tzv. oktro-
j o v a n a  a l e b o j o v a n a  a l e b o 
S t a d i o n o v a S t a d i o n o v a 
(podľa jej tvorcu (podľa jej tvorcu 
grófa Stadiona) grófa Stadiona) 
ú s t a v a  –  p r v á ú s t a v a  –  p r v á 
ústava platná na ústava platná na 
územı́ Slovenska. územı́ Slovenska. 
V roku 1861 bola V roku 1861 bola 

Koniec leta, začiatok jesene. Koniec 
prázdnin, začiatok školského roka. 
Koniec teplých dnı,́ aj keď ich nebolo 
veľa, začiatok sychravých rán a chlad-
ných večerov. 1. september sa bude 
vždy spájať s otvorenı́m škôl a so 
začiatkom školského roku. Niekoľko 
rokov je už vnıḿaný aj ako symbol a 
štátny sviatok, keď si pripomıńame 
Deň ústavy Slovenskej republiky. 
Tento dokument je začiatkom našej 
štátnosti. Pripomeňme si o nej pár 
faktov. 

U� stava Slovenskej republiky je hierar-
chicky najvyššie postavený právny 
predpis platný v Slovenskej republi-
ke. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 
22.26 hod. počtom 114 hlasov poslan-
cov Slovenskej národnej rady. Podpı-́
saná bola 3. septembra 1992 v Rytier-
skej sieni na Bratislavskom hrade. Jej 
výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, 
má na starosti U� stavný súd Slovenskej 
republiky.

Za zaujıḿavé považujem ešte spome-
núť aj jej pred-
c h o d k y n e .  7 . 
marca 1849 bola 
vydaná tzv. oktro-
j o v a n a  a l e b o 
S t a d i o n o v a 
(podľa jej tvorcu 
grófa Stadiona) 
ú s t a v a  –  p r v á 
ústava platná na 
územı́ Slovenska. 
V roku 1861 bola 

prijatá Februárová ústava a v roku prijatá Februárová ústava a v roku 
1867 Zákonný článok 12 o rakúsko-1867 Zákonný článok 12 o rakúsko-
uhorskom štátoprávnom vyrovnanı.́ uhorskom štátoprávnom vyrovnanı.́ 
Po vzniku C� eskoslovenska 28. Po vzniku C� eskoslovenska 28. 
októbra 1918 platilo na územı ́októbra 1918 platilo na územı ́
Slovenska tzv. ústavné provizórium Slovenska tzv. ústavné provizórium 
až do roku 1920, keď bola prijatá až do roku 1920, keď bola prijatá 
U� stavná listina C� eskoslovenskej U� stavná listina C� eskoslovenskej 
republiky. U� stava prvej Slovenskej republiky. U� stava prvej Slovenskej 
republiky bola prijatá až 21. júla republiky bola prijatá až 21. júla 
1939.  Po druhej svetovej vojne a po 1939.  Po druhej svetovej vojne a po 
nástupe komunistickej strany k moci nástupe komunistickej strany k moci 
bola prijatá nová U� stava C�eskosloven-bola prijatá nová U� stava C�eskosloven-
skej republiky (1948), nazývaná tiež skej republiky (1948), nazývaná tiež 
U� stava 9. mája. U� stava 9. mája. 

V roku 1960 vstúpila do platnosti V roku 1960 vstúpila do platnosti 
U� stava C�eskoslovenskej socialistickej U� stava C�eskoslovenskej socialistickej 
r e p u b l i k y,  k t o r á  b o l a  n e s k ô r r e p u b l i k y,  k t o r á  b o l a  n e s k ô r 
významne novelizovaná v roku 1968. významne novelizovaná v roku 1968. 

D� alšie významné zmeny, samozrej-D� alšie významné zmeny, samozrej-
me, nastali po 29. novembri 1989, me, nastali po 29. novembri 1989, 
keď bol Federálnym zhromaždenıḿ keď bol Federálnym zhromaždenıḿ 
zrušený článok 4 U� stavy C�SSR o vedú-zrušený článok 4 U� stavy C�SSR o vedú-
cej úlohe KSC� . Po tzv. pomlčkovej cej úlohe KSC� . Po tzv. pomlčkovej 
vojne bol v roku 1990 prijatý U� stavný vojne bol v roku 1990 prijatý U� stavný 

prijatá Februárová ústava a v roku 
1867 Zákonný článok 12 o rakúsko-
uhorskom štátoprávnom vyrovnanı.́ 
Po vzniku C� eskoslovenska 28. 
októbra 1918 platilo na územı ́
Slovenska tzv. ústavné provizórium 
až do roku 1920, keď bola prijatá 
U� stavná listina C� eskoslovenskej 
republiky. U� stava prvej Slovenskej 
republiky bola prijatá až 21. júla 
1939.  Po druhej svetovej vojne a po 
nástupe komunistickej strany k moci 
bola prijatá nová U� stava C�eskosloven-
skej republiky (1948), nazývaná tiež 
U� stava 9. mája. 

V roku 1960 vstúpila do platnosti 
U� stava C�eskoslovenskej socialistickej 
r e p u b l i k y,  k t o r á  b o l a  n e s k ô r 
významne novelizovaná v roku 1968. 

D� alšie významné zmeny, samozrej-
me, nastali po 29. novembri 1989, 
keď bol Federálnym zhromaždenıḿ 
zrušený článok 4 U� stavy C�SSR o vedú-
cej úlohe KSC� . Po tzv. pomlčkovej 
vojne bol v roku 1990 prijatý U� stavný 
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Poslanci schválili  spôsob Poslanci schválili  spôsob 
predaja nehnuteľnosti  – predaja nehnuteľnosti  – 
pozemku C KN č. 1355/6, pozemku C KN č. 1355/6, 
zastavané plochy a nádvoria s zastavané plochy a nádvoria s 

2 výmerou 895 m v k. ú. Giral-2 výmerou 895 m v k. ú. Giral-
tovce, vytvoreného geometric-tovce, vytvoreného geometric-
kým plánom č. 6/2020 zo dňa kým plánom č. 6/2020 zo dňa 
23. 1. 2020 (vyhotoviteľ: GEODE� ZIA 23. 1. 2020 (vyhotoviteľ: GEODE� ZIA 
M Stropkov), overeného dňa 3. 2. M Stropkov), overeného dňa 3. 2. 
2020 Okresným úradom Svidnı́k, 2020 Okresným úradom Svidnı́k, 
katastrálnym odborom, pod čı́slom katastrálnym odborom, pod čı́slom 
G1-23/2020, na základe § 9 ods. 2 G1-23/2020, na základe § 9 ods. 2 
pıśm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o pıśm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcı ́v znenı ́neskoršıćh pred-majetku obcı ́v znenı ́neskoršıćh pred-
pisov. Predaj sa uskutočnı́ formou pisov. Predaj sa uskutočnı́ formou 
obchodnej verejnej súťaže s minimál-obchodnej verejnej súťaže s minimál-
nou cenou 18 167 eur (17 900 eur nou cenou 18 167 eur (17 900 eur 
cena pozemku + 267 eur cena cena pozemku + 267 eur cena 

Poslanci schválili  spôsob 
predaja nehnuteľnosti  – 
pozemku C KN č. 1355/6, 
zastavané plochy a nádvoria s 

2 výmerou 895 m v k. ú. Giral-
tovce, vytvoreného geometric-
kým plánom č. 6/2020 zo dňa 
23. 1. 2020 (vyhotoviteľ: GEODE� ZIA 
M Stropkov), overeného dňa 3. 2. 
2020 Okresným úradom Svidnı́k, 
katastrálnym odborom, pod čı́slom 
G1-23/2020, na základe § 9 ods. 2 
pıśm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcı ́v znenı ́neskoršıćh pred-
pisov. Predaj sa uskutočnı́ formou 
obchodnej verejnej súťaže s minimál-
nou cenou 18 167 eur (17 900 eur 
cena pozemku + 267 eur cena 

geometrického plánu). geometrického plánu). 

P o s l a n c i  t i e ž  s c h v á l i l i P o s l a n c i  t i e ž  s c h v á l i l i 
podmienky verejnej obchod-podmienky verejnej obchod-
nej súťaže na predaj tejto nej súťaže na predaj tejto 
nehnuteľnosti. Predmetom nehnuteľnosti. Predmetom 
predaja je pozemok C KN č. predaja je pozemok C KN č. 
1355/6, zastavané plochy a 1355/6, zastavané plochy a 

2nádvoria, s výmerou 895 m , v k. ú. 2nádvoria, s výmerou 895 m , v k. ú. 
Giraltovce, vytvoreného geometric-Giraltovce, vytvoreného geometric-
kým plánom č. 6/2020 zo dňa 23. 1. kým plánom č. 6/2020 zo dňa 23. 1. 
2020 vyhotoviteľ: GEODE� ZIA M 2020 vyhotoviteľ: GEODE� ZIA M 
Stropkov. Navrhovateľ predložı ́návrh Stropkov. Navrhovateľ predložı ́návrh 
kúpnej zmluvy so svojıḿ podpisom a kúpnej zmluvy so svojıḿ podpisom a 
svojou presnou identifikáciou na celý svojou presnou identifikáciou na celý 
predmet predaja. Kúpna cena za predmet predaja. Kúpna cena za 
nehnuteľnosť vymedzená v predmete nehnuteľnosť vymedzená v predmete 
predaja je minimálne 18 167 eur. predaja je minimálne 18 167 eur. 
Počas súťaže nie je možné ponúkanú Počas súťaže nie je možné ponúkanú 

geometrického plánu). 

P o s l a n c i  t i e ž  s c h v á l i l i 
podmienky verejnej obchod-
nej súťaže na predaj tejto 
nehnuteľnosti. Predmetom 
predaja je pozemok C KN č. 
1355/6, zastavané plochy a 

2nádvoria, s výmerou 895 m , v k. ú. 
Giraltovce, vytvoreného geometric-
kým plánom č. 6/2020 zo dňa 23. 1. 
2020 vyhotoviteľ: GEODE� ZIA M 
Stropkov. Navrhovateľ predložı ́návrh 
kúpnej zmluvy so svojıḿ podpisom a 
svojou presnou identifikáciou na celý 
predmet predaja. Kúpna cena za 
nehnuteľnosť vymedzená v predmete 
predaja je minimálne 18 167 eur. 
Počas súťaže nie je možné ponúkanú 

12.  zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach

zákon o názve a symboloch C�eskej a zákon o názve a symboloch C�eskej a 
Slovenskej Federatı́vnej republiky, Slovenskej Federatı́vnej republiky, 
ktorý zmenil C�SSR na C�SFR a C�esko-ktorý zmenil C�SSR na C�SFR a C�esko-
slovensko v slovenskej verzii na slovensko v slovenskej verzii na 
C�esko-Slovensko. C�esko-Slovensko. 

U� stavný vývin má v našej histórii U� stavný vývin má v našej histórii 
niekoľko etáp a podôb ústav, ktoré niekoľko etáp a podôb ústav, ktoré 
mali svoje začiatky a konce. Tá mali svoje začiatky a konce. Tá 
súčasná má 28 rokov a stále trvá, jej súčasná má 28 rokov a stále trvá, jej 
koniec si nikto z nás nepraje, keďže by koniec si nikto z nás nepraje, keďže by 

zákon o názve a symboloch C�eskej a 
Slovenskej Federatı́vnej republiky, 
ktorý zmenil C�SSR na C�SFR a C�esko-
slovensko v slovenskej verzii na 
C�esko-Slovensko. 

U� stavný vývin má v našej histórii 
niekoľko etáp a podôb ústav, ktoré 
mali svoje začiatky a konce. Tá 
súčasná má 28 rokov a stále trvá, jej 
koniec si nikto z nás nepraje, keďže by 

muselo opäť dôjsť k veľkému mıľ́niku muselo opäť dôjsť k veľkému mıľ́niku 
v histórii našej krajiny. A aj keď sme v histórii našej krajiny. A aj keď sme 
nie vždy spokojnı ́s tým, čo sa okolo nie vždy spokojnı ́s tým, čo sa okolo 
nás deje, koniec-koncov, je nám fajn. nás deje, koniec-koncov, je nám fajn. 
Tak nech je naša ústava v nekonečnej Tak nech je naša ústava v nekonečnej 
platnosti.platnosti.

Príjemné	 začiatky	 v	 septembrových	Príjemné	 začiatky	 v	 septembrových	
dňoch	vám	praje dňoch	vám	praje 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

muselo opäť dôjsť k veľkému mıľ́niku 
v histórii našej krajiny. A aj keď sme 
nie vždy spokojnı ́s tým, čo sa okolo 
nás deje, koniec-koncov, je nám fajn. 
Tak nech je naša ústava v nekonečnej 
platnosti.

Príjemné	 začiatky	 v	 septembrových	
dňoch	vám	praje 

Michaela	Marcinová

Augustové	zasadnutie	MsZ	prinieslo	voľbu	nového	kontrolóra	Augustové	zasadnutie	MsZ	prinieslo	voľbu	nového	kontrolóra	
nášho	mesta.	Desiati	prítomní	poslanci	sa	zaoberali	aj	ďalšími	nášho	mesta.	Desiati	prítomní	poslanci	sa	zaoberali	aj	ďalšími	

bodmi	zasadnutia,	o	ktorých	vás	v	tomto	článku	budeme	informovať.	bodmi	zasadnutia,	o	ktorých	vás	v	tomto	článku	budeme	informovať.	

Augustové	zasadnutie	MsZ	prinieslo	voľbu	nového	kontrolóra	
nášho	mesta.	Desiati	prítomní	poslanci	sa	zaoberali	aj	ďalšími	

bodmi	zasadnutia,	o	ktorých	vás	v	tomto	článku	budeme	informovať.	
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cenu meniť. Navrhovateľ uhradı ́navr-cenu meniť. Navrhovateľ uhradı ́navr-
hovanú kúpnu cenu po podpise hovanú kúpnu cenu po podpise 
zmluvy a pred podanıḿ návrhu na zmluvy a pred podanıḿ návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľnostı́. vklad do katastra nehnuteľnostı́. 
Návrh na vklad vypracuje vyhlasova-Návrh na vklad vypracuje vyhlasova-
teľ a poplatok za návrh na vklad vo teľ a poplatok za návrh na vklad vo 
výške 66 eur uhradı́ navrhovateľ. výške 66 eur uhradı́ navrhovateľ. 
Navrhovateľ berie na vedomie, že Navrhovateľ berie na vedomie, že 
účinky odstúpenia od zmluvy nastá-účinky odstúpenia od zmluvy nastá-
vajú doručenıḿ pıśomného oznáme-vajú doručenıḿ pıśomného oznáme-
nia vyhlasovateľa o využitı́ tohto nia vyhlasovateľa o využitı́ tohto 
práva. Odstúpenıḿ od zmluvy podľa § práva. Odstúpenıḿ od zmluvy podľa § 
344 a 349 Obchodného zákonnı́ka 344 a 349 Obchodného zákonnı́ka 
zmluva zaniká. Znenie ďalšıćh súťaž-zmluva zaniká. Znenie ďalšıćh súťaž-
ných podmienok, ako aj vzor súťaž-ných podmienok, ako aj vzor súťaž-
ného návrhu a základné informácie, je ného návrhu a základné informácie, je 
možné zıśkať na adrese: MsU�  Giral-možné zıśkať na adrese: MsU�  Giral-
tovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, tovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, 
na internetovej stránke mesta, na internetovej stránke mesta, 
prıṕadne na e-mailovej adrese: sekre-prıṕadne na e-mailovej adrese: sekre-
tariat@giraltovce.sk, jan.cabala@gi-tariat@giraltovce.sk, jan.cabala@gi-
raltovce.sk. raltovce.sk. 

Zastupiteľstvo schválilo aj komisiu Zastupiteľstvo schválilo aj komisiu 
pre vyhodnotenie tejto obchodnej pre vyhodnotenie tejto obchodnej 
súťaže v zloženı ́ Ing. Pavol Tchurıḱ, súťaže v zloženı ́ Ing. Pavol Tchurıḱ, 

cenu meniť. Navrhovateľ uhradı ́navr-
hovanú kúpnu cenu po podpise 
zmluvy a pred podanıḿ návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľnostı́. 
Návrh na vklad vypracuje vyhlasova-
teľ a poplatok za návrh na vklad vo 
výške 66 eur uhradı́ navrhovateľ. 
Navrhovateľ berie na vedomie, že 
účinky odstúpenia od zmluvy nastá-
vajú doručenıḿ pıśomného oznáme-
nia vyhlasovateľa o využitı́ tohto 
práva. Odstúpenıḿ od zmluvy podľa § 
344 a 349 Obchodného zákonnı́ka 
zmluva zaniká. Znenie ďalšıćh súťaž-
ných podmienok, ako aj vzor súťaž-
ného návrhu a základné informácie, je 
možné zıśkať na adrese: MsU�  Giral-
tovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, 
na internetovej stránke mesta, 
prıṕadne na e-mailovej adrese: sekre-
tariat@giraltovce.sk, jan.cabala@gi-
raltovce.sk. 

Zastupiteľstvo schválilo aj komisiu 
pre vyhodnotenie tejto obchodnej 
súťaže v zloženı ́ Ing. Pavol Tchurıḱ, 

prednosta MsU� , Ing. Ján C� abala, prednosta MsU� , Ing. Ján C� abala, 
vedúci oddelenia správy majetku vedúci oddelenia správy majetku 
mesta a Ing. Ján Hažlinský, predseda mesta a Ing. Ján Hažlinský, predseda 
komisie správy majetku mesta. komisie správy majetku mesta. 

V ďalšıćh bodoch nasledovali schvále-V ďalšıćh bodoch nasledovali schvále-
nia dodatkov k Zmluvám o zriadenı ́nia dodatkov k Zmluvám o zriadenı ́
vecného bremena č. 1584/2210 vecného bremena č. 1584/2210 
/2019, práva na umiestnenie elek-/2019, práva na umiestnenie elek-
trických rozvodov v prospech Výcho-trických rozvodov v prospech Výcho-
doslovenskej distribučnej, a. s. a o zria-doslovenskej distribučnej, a. s. a o zria-
denı ́vecného bremena č. 1404/2210 denı ́vecného bremena č. 1404/2210 
/2019, práva na umiestnenie elek-/2019, práva na umiestnenie elek-
trických rozvodov na  Kukorelliho trických rozvodov na  Kukorelliho 
ulici v prospech Východoslovenskej ulici v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s. Oba dodatky boli distribučnej, a. s. Oba dodatky boli 
poslancami schválené. poslancami schválené. 

Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného 
oddelenia, predložila poslancom oddelenia, predložila poslancom 
návrh na úpravu rozpočtu mesta a návrh na úpravu rozpočtu mesta a 
monitorovaciu správu k programo-monitorovaciu správu k programo-
vému rozpočtu mesta na rok 2020 k vému rozpočtu mesta na rok 2020 k 
30. 6. 2020. U� prava rozpočtu sa týka 30. 6. 2020. U� prava rozpočtu sa týka 
položiek – znıž́enie rozpočtu o sumu položiek – znıž́enie rozpočtu o sumu 
110 108 eur kvôli výnosu danı ́z prıj́-110 108 eur kvôli výnosu danı ́z prıj́-
mov; vo výdavkovej časti znı́ženie mov; vo výdavkovej časti znı́ženie 

prednosta MsU� , Ing. Ján C� abala, 
vedúci oddelenia správy majetku 
mesta a Ing. Ján Hažlinský, predseda 
komisie správy majetku mesta. 

V ďalšıćh bodoch nasledovali schvále-
nia dodatkov k Zmluvám o zriadenı ́
vecného bremena č. 1584/2210 
/2019, práva na umiestnenie elek-
trických rozvodov v prospech Výcho-
doslovenskej distribučnej, a. s. a o zria-
denı ́vecného bremena č. 1404/2210 
/2019, práva na umiestnenie elek-
trických rozvodov na  Kukorelliho 
ulici v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s. Oba dodatky boli 
poslancami schválené. 

Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného 
oddelenia, predložila poslancom 
návrh na úpravu rozpočtu mesta a 
monitorovaciu správu k programo-
vému rozpočtu mesta na rok 2020 k 
30. 6. 2020. U� prava rozpočtu sa týka 
položiek – znıž́enie rozpočtu o sumu 
110 108 eur kvôli výnosu danı ́z prıj́-
mov; vo výdavkovej časti znı́ženie 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

5

voľnými čiastkami v hotovosti zodpo-voľnými čiastkami v hotovosti zodpo-
vedným osobám so zaevidovanıḿ v vedným osobám so zaevidovanıḿ v 
zbieracej listine alebo anonymnými zbieracej listine alebo anonymnými 
prıśpevkami do prenosných poklad-prıśpevkami do prenosných poklad-
nıć v predajni MAKOS a v priestoroch nıć v predajni MAKOS a v priestoroch 
MsU� . Celkový výnos dobrovoľnej MsU� . Celkový výnos dobrovoľnej 
zbierky bol 1 458,80 eura. Bol použitý zbierky bol 1 458,80 eura. Bol použitý 
na kúpu prvkov detského ihriska na na kúpu prvkov detského ihriska na 
sıd́lisku na Tehelnej ulici – zostava sıd́lisku na Tehelnej ulici – zostava 
MEGA L-DEN v hodnote 2 665,50 eura MEGA L-DEN v hodnote 2 665,50 eura 
a drevená dvojhojdačka LILA v a drevená dvojhojdačka LILA v 
hodnote 836,50 eura.  Celkové hodnote 836,50 eura.  Celkové 
náklady predstavovali sumu 3 502,00 náklady predstavovali sumu 3 502,00 
eura. Mesto vyrovnalo doplatok v eura. Mesto vyrovnalo doplatok v 
hodnote 2 043,20 eura. hodnote 2 043,20 eura. 

voľnými čiastkami v hotovosti zodpo-
vedným osobám so zaevidovanıḿ v 
zbieracej listine alebo anonymnými 
prıśpevkami do prenosných poklad-
nıć v predajni MAKOS a v priestoroch 
MsU� . Celkový výnos dobrovoľnej 
zbierky bol 1 458,80 eura. Bol použitý 
na kúpu prvkov detského ihriska na 
sıd́lisku na Tehelnej ulici – zostava 
MEGA L-DEN v hodnote 2 665,50 eura 
a drevená dvojhojdačka LILA v 
hodnote 836,50 eura.  Celkové 
náklady predstavovali sumu 3 502,00 
eura. Mesto vyrovnalo doplatok v 
hodnote 2 043,20 eura. 

rozpočtu o 20 000 eur – správa rozpočtu o 20 000 eur – správa 
MsU� /mzdy, znıž́enie rozpočtu o 4 955 MsU� /mzdy, znıž́enie rozpočtu o 4 955 
eur – FS Topľan, znıž́enie rozpočtu o eur – FS Topľan, znıž́enie rozpočtu o 
64 943 eur – školy a školské organizá-64 943 eur – školy a školské organizá-
cie (v zmysle dodatku k VZN), znıž́e-cie (v zmysle dodatku k VZN), znıž́e-
nie rozpočtu o 20 000 eur – opatrova-nie rozpočtu o 20 000 eur – opatrova-
teľská služba, znıž́enie rozpočtu o 5 teľská služba, znıž́enie rozpočtu o 5 
000 eur – multifunkčné ihrisko/ľa-000 eur – multifunkčné ihrisko/ľa-
dová plocha. Zvýšenie rozpočtu sa dová plocha. Zvýšenie rozpočtu sa 
týkalo údržby budov – Dom kultúry o týkalo údržby budov – Dom kultúry o 
3 000 eur, rekonštrukcia spevnených 3 000 eur, rekonštrukcia spevnených 
plôch, blok G – zvýšenie o 1 790 eur. plôch, blok G – zvýšenie o 1 790 eur. 
Celkové znıž́enie rozpočtu výdavkov Celkové znıž́enie rozpočtu výdavkov 
– 110 108 eur. Poslanci schválili – 110 108 eur. Poslanci schválili 
rozpočtové opatrenie č. 2. Monitoro-rozpočtové opatrenie č. 2. Monitoro-
vaciu správu vzali poslanci na vaciu správu vzali poslanci na 
vedomie. Plnenie prı́jmovej vedomie. Plnenie prı́jmovej 
časti rozpočtu k 30. 6. 2020 je časti rozpočtu k 30. 6. 2020 je 
vo výške 2 641 630 eur/30,15 vo výške 2 641 630 eur/30,15 
%. Plnenie výdavkovej časti %. Plnenie výdavkovej časti 
rozpočtu k 30. 6. 2020 je vo rozpočtu k 30. 6. 2020 je vo 
výške 2 293 871 eur/26,18 výške 2 293 871 eur/26,18 
%. V rámci šetrenia navrhol %. V rámci šetrenia navrhol 
poslanec M. Končár zrušenie poslanec M. Končár zrušenie 
odmien poslancov do konca odmien poslancov do konca 
roka 2020. Poslanci tento roka 2020. Poslanci tento 
návrh schválili.návrh schválili.

Prednosta MsU�  Ing. Pavol Prednosta MsU�  Ing. Pavol 
Tchurı́k predložil správu o Tchurı́k predložil správu o 
vyúčtovanı ́verejnej zbierky – vyúčtovanı ́verejnej zbierky – 
Spolufinancovanie výstavby Spolufinancovanie výstavby 
detských ihrı́sk v Giraltov-detských ihrı́sk v Giraltov-
ciach. U� čelom zbierky bolo ciach. U� čelom zbierky bolo 
spolufinancovanie výstavby spolufinancovanie výstavby 
detských ihrı́sk v našom detských ihrı́sk v našom 
meste. Prispieť do zbierky meste. Prispieť do zbierky 
b o l o  m o ž n é  z a s l a n ı́ m b o l o  m o ž n é  z a s l a n ı́ m 
prıśpevku v ľubovoľnej výške prıśpevku v ľubovoľnej výške 
na účet vedený v SLSP, ľubo-na účet vedený v SLSP, ľubo-

rozpočtu o 20 000 eur – správa 
MsU� /mzdy, znıž́enie rozpočtu o 4 955 
eur – FS Topľan, znıž́enie rozpočtu o 
64 943 eur – školy a školské organizá-
cie (v zmysle dodatku k VZN), znıž́e-
nie rozpočtu o 20 000 eur – opatrova-
teľská služba, znıž́enie rozpočtu o 5 
000 eur – multifunkčné ihrisko/ľa-
dová plocha. Zvýšenie rozpočtu sa 
týkalo údržby budov – Dom kultúry o 
3 000 eur, rekonštrukcia spevnených 
plôch, blok G – zvýšenie o 1 790 eur. 
Celkové znıž́enie rozpočtu výdavkov 
– 110 108 eur. Poslanci schválili 
rozpočtové opatrenie č. 2. Monitoro-
vaciu správu vzali poslanci na 
vedomie. Plnenie prı́jmovej 
časti rozpočtu k 30. 6. 2020 je 
vo výške 2 641 630 eur/30,15 
%. Plnenie výdavkovej časti 
rozpočtu k 30. 6. 2020 je vo 
výške 2 293 871 eur/26,18 
%. V rámci šetrenia navrhol 
poslanec M. Končár zrušenie 
odmien poslancov do konca 
roka 2020. Poslanci tento 
návrh schválili.

Prednosta MsU�  Ing. Pavol 
Tchurı́k predložil správu o 
vyúčtovanı ́verejnej zbierky – 
Spolufinancovanie výstavby 
detských ihrı́sk v Giraltov-
ciach. U� čelom zbierky bolo 
spolufinancovanie výstavby 
detských ihrı́sk v našom 
meste. Prispieť do zbierky 
b o l o  m o ž n é  z a s l a n ı́ m 
prıśpevku v ľubovoľnej výške 
na účet vedený v SLSP, ľubo- Voľba	kontrolóra	mestaVoľba	kontrolóra	mestaVoľba	kontrolóra	mesta
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zvažuje možnosť, či sa zrealizuje výbe-zvažuje možnosť, či sa zrealizuje výbe-
rové konanie, prı́padne sa zriadi rové konanie, prı́padne sa zriadi 
prıśpevková organizácia mesta. prıśpevková organizácia mesta. 

V interpeláciách zazneli od poslancov V interpeláciách zazneli od poslancov 
požiadavky na opravu rozhlasu a to požiadavky na opravu rozhlasu a to 
na uliciach Na Serpentıńach, Barde-na uliciach Na Serpentıńach, Barde-
jovská a Kpt. Nálepku, na Fučıḱovej jovská a Kpt. Nálepku, na Fučıḱovej 
ulici je skorodovaný stlp� , na ktorom je ulici je skorodovaný stlp� , na ktorom je 
osadený reproduktor. Zazneli aj osadený reproduktor. Zazneli aj 
otázky ohľadom zvýšenia periodicity otázky ohľadom zvýšenia periodicity 
rozvozov v rodinných domoch. Mesto rozvozov v rodinných domoch. Mesto 
však spätnú väzbu na častejšı ́ vývoz však spätnú väzbu na častejšı ́ vývoz 
odpadu od občanov nemá. Ing. C�abala odpadu od občanov nemá. Ing. C�abala 
upozornil na fakt, že reproduktory v upozornil na fakt, že reproduktory v 
meste sa postupne opravujú, ale ich meste sa postupne opravujú, ale ich 
životnosť je už na hrane. Mesto by do životnosť je už na hrane. Mesto by do 
budúcna mohlo uvažovať o bezdrôto-budúcna mohlo uvažovať o bezdrôto-
vom napojenı́ rozhlasu. Poslanec vom napojenı́ rozhlasu. Poslanec 
Križánek st. navrhol zvolanie Komisie Križánek st. navrhol zvolanie Komisie 
strategického rozvoja mesta, ktorá by strategického rozvoja mesta, ktorá by 
sa zaoberala aj týmto problémom. sa zaoberala aj týmto problémom. 
Poslankyňa Digoňová upozornila, že Poslankyňa Digoňová upozornila, že 
občanom na Dukelskej ulici prekáža občanom na Dukelskej ulici prekáža 
vŕzgajúci kolotoč. Zaujı́mala sa vŕzgajúci kolotoč. Zaujı́mala sa 
taktiež o odvoz TKO; keďže rodinné taktiež o odvoz TKO; keďže rodinné 
domy majú nižšiu frekvenciu odzvozu domy majú nižšiu frekvenciu odzvozu 
ako bytové, mali by dostávať navyše ako bytové, mali by dostávať navyše 
vrecia na odpad zdarma. Prednosta vrecia na odpad zdarma. Prednosta 
Ing. P. Tchurıḱ poznamenal, že ľudia Ing. P. Tchurıḱ poznamenal, že ľudia 
vrecia na odpad chodia nakupovať na vrecia na odpad chodia nakupovať na 
úrad vo veľmi nıźkej miere. Poslanec úrad vo veľmi nıźkej miere. Poslanec 
M. Varga požiadal, aby na nasledujúce M. Varga požiadal, aby na nasledujúce 
zastupiteľstvo bol prizvaný aj právnik zastupiteľstvo bol prizvaný aj právnik 
mesta, aby informoval poslancov o mesta, aby informoval poslancov o 
svojej činnosti v rámci nášho mesta. svojej činnosti v rámci nášho mesta. 

V bode rôzne primátor mesta upove-V bode rôzne primátor mesta upove-
domil poslancov, že bude potrebné domil poslancov, že bude potrebné 
rozhodnúť, čo s prebytočným majet-rozhodnúť, čo s prebytočným majet-
kom mesta –  budovou školy na ulici kom mesta –  budovou školy na ulici 

zvažuje možnosť, či sa zrealizuje výbe-
rové konanie, prı́padne sa zriadi 
prıśpevková organizácia mesta. 

V interpeláciách zazneli od poslancov 
požiadavky na opravu rozhlasu a to 
na uliciach Na Serpentıńach, Barde-
jovská a Kpt. Nálepku, na Fučıḱovej 
ulici je skorodovaný stlp� , na ktorom je 
osadený reproduktor. Zazneli aj 
otázky ohľadom zvýšenia periodicity 
rozvozov v rodinných domoch. Mesto 
však spätnú väzbu na častejšı ́ vývoz 
odpadu od občanov nemá. Ing. C�abala 
upozornil na fakt, že reproduktory v 
meste sa postupne opravujú, ale ich 
životnosť je už na hrane. Mesto by do 
budúcna mohlo uvažovať o bezdrôto-
vom napojenı́ rozhlasu. Poslanec 
Križánek st. navrhol zvolanie Komisie 
strategického rozvoja mesta, ktorá by 
sa zaoberala aj týmto problémom. 
Poslankyňa Digoňová upozornila, že 
občanom na Dukelskej ulici prekáža 
vŕzgajúci kolotoč. Zaujı́mala sa 
taktiež o odvoz TKO; keďže rodinné 
domy majú nižšiu frekvenciu odzvozu 
ako bytové, mali by dostávať navyše 
vrecia na odpad zdarma. Prednosta 
Ing. P. Tchurıḱ poznamenal, že ľudia 
vrecia na odpad chodia nakupovať na 
úrad vo veľmi nıźkej miere. Poslanec 
M. Varga požiadal, aby na nasledujúce 
zastupiteľstvo bol prizvaný aj právnik 
mesta, aby informoval poslancov o 
svojej činnosti v rámci nášho mesta. 

V bode rôzne primátor mesta upove-
domil poslancov, že bude potrebné 
rozhodnúť, čo s prebytočným majet-
kom mesta –  budovou školy na ulici 

Do voľby hlavného kontrolóra mesta Do voľby hlavného kontrolóra mesta 
sa prihlásili dve kandidátky – Ing. sa prihlásili dve kandidátky – Ing. 
Tatiana Birošová a Ing. Katarı́na Tatiana Birošová a Ing. Katarı́na 
H l i b o k á .  V ý b e r o v á  k o m i s i a            H l i b o k á .  V ý b e r o v á  k o m i s i a            
zhodnotila, že obe kandidátky spln� ̌ ajú zhodnotila, že obe kandidátky spln� ̌ ajú 
stanovené kritériá a preto boli stanovené kritériá a preto boli 
prizvané na zasadanie MsZ, kde prizvané na zasadanie MsZ, kde 
odprezentovali, prečo majú záujem o odprezentovali, prečo majú záujem o 
túto funkciu. Keďže bola prı́tomná túto funkciu. Keďže bola prı́tomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, bolo nadpolovičná väčšina poslancov, bolo 
možné pristúpiť k voľbe hlavného možné pristúpiť k voľbe hlavného 
kontrolóra. Ing. T. Birošová zıśkala 4 kontrolóra. Ing. T. Birošová zıśkala 4 
hlasy a Ing. K. Hliboká 6 hlasov. Za hlasy a Ing. K. Hliboká 6 hlasov. Za 
hlavnú kontrolórku nášho mesta bola hlavnú kontrolórku nášho mesta bola 
zvolená Ing. Katarıńa Hliboká. zvolená Ing. Katarıńa Hliboká. 

Primátor mesta Mgr. Ján Rubis infor-Primátor mesta Mgr. Ján Rubis infor-
moval poslancov o kandidátoch, ktorı ́moval poslancov o kandidátoch, ktorı ́
sa prihlásili do výberového konania sa prihlásili do výberového konania 
na obsadenie funkcie konateľa mest-na obsadenie funkcie konateľa mest-
ského podniku služieb. Otváranie ského podniku služieb. Otváranie 
obálok sa uskutočnilo 8. 7. 2020 za obálok sa uskutočnilo 8. 7. 2020 za 
prıt́omnosti členov mestskej rady. Do prıt́omnosti členov mestskej rady. Do 
výberového konania sa prihlásili a výberového konania sa prihlásili a 
požadované kritériá splnili: JUDr. Jaro-požadované kritériá splnili: JUDr. Jaro-
slav Kušnıŕ, Kračúnovce 393 a Mgr. slav Kušnıŕ, Kračúnovce 393 a Mgr. 
Rastislav Kmec, Mičakovce 27. Ani Rastislav Kmec, Mičakovce 27. Ani 
jeden uchádzač nemá skúsenosti s jeden uchádzač nemá skúsenosti s 
riadiacou prácou. riadiacou prácou. 

Primátor mesta taktiež informoval Primátor mesta taktiež informoval 
poslancov o stave podniku, ktorý poslancov o stave podniku, ktorý 
riadi od 1. 7. Z personálneho hľadiska riadi od 1. 7. Z personálneho hľadiska 
podnik súrne potrebuje vodičov s podnik súrne potrebuje vodičov s 
preukazom typu C, zamestnanci od preukazom typu C, zamestnanci od 
februára nemali stravné lı́stky, z februára nemali stravné lı́stky, z 
finančného hľadiska sa podarilo finančného hľadiska sa podarilo 
znıž́iť dlh podniku o cca 50 %. So znıž́iť dlh podniku o cca 50 %. So 
spoločnosťou KOSIT, a. s., je potrebné spoločnosťou KOSIT, a. s., je potrebné 
uzavrieť nájomnú zmluvu na priesto-uzavrieť nájomnú zmluvu na priesto-
ry, ktoré využıv́ajú pri vývoze. Stále sa ry, ktoré využıv́ajú pri vývoze. Stále sa 

Do voľby hlavného kontrolóra mesta 
sa prihlásili dve kandidátky – Ing. 
Tatiana Birošová a Ing. Katarı́na 
H l i b o k á .  V ý b e r o v á  k o m i s i a            
zhodnotila, že obe kandidátky spln� ̌ ajú 
stanovené kritériá a preto boli 
prizvané na zasadanie MsZ, kde 
odprezentovali, prečo majú záujem o 
túto funkciu. Keďže bola prı́tomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, bolo 
možné pristúpiť k voľbe hlavného 
kontrolóra. Ing. T. Birošová zıśkala 4 
hlasy a Ing. K. Hliboká 6 hlasov. Za 
hlavnú kontrolórku nášho mesta bola 
zvolená Ing. Katarıńa Hliboká. 

Primátor mesta Mgr. Ján Rubis infor-
moval poslancov o kandidátoch, ktorı ́
sa prihlásili do výberového konania 
na obsadenie funkcie konateľa mest-
ského podniku služieb. Otváranie 
obálok sa uskutočnilo 8. 7. 2020 za 
prıt́omnosti členov mestskej rady. Do 
výberového konania sa prihlásili a 
požadované kritériá splnili: JUDr. Jaro-
slav Kušnıŕ, Kračúnovce 393 a Mgr. 
Rastislav Kmec, Mičakovce 27. Ani 
jeden uchádzač nemá skúsenosti s 
riadiacou prácou. 

Primátor mesta taktiež informoval 
poslancov o stave podniku, ktorý 
riadi od 1. 7. Z personálneho hľadiska 
podnik súrne potrebuje vodičov s 
preukazom typu C, zamestnanci od 
februára nemali stravné lı́stky, z 
finančného hľadiska sa podarilo 
znıž́iť dlh podniku o cca 50 %. So 
spoločnosťou KOSIT, a. s., je potrebné 
uzavrieť nájomnú zmluvu na priesto-
ry, ktoré využıv́ajú pri vývoze. Stále sa 
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o  s i t u á c i u  s  c yk l o c h o d n ı́ ko m .               o  s i t u á c i u  s  c yk l o c h o d n ı́ ko m .               
„V spolupráci s občanmi bola vypra-„V spolupráci s občanmi bola vypra-
covaná a odsúhlasená projektová covaná a odsúhlasená projektová 
dokumentácia, na ktorú sme z PSK dokumentácia, na ktorú sme z PSK 
dostali dotáciu. Nie všetky obce ešte dostali dotáciu. Nie všetky obce ešte 
uhradili svoj podiel na spoluúčasti. Na uhradili svoj podiel na spoluúčasti. Na 
november je vypıśaná veľká výzva, do november je vypıśaná veľká výzva, do 
ktorej sa chceme určite zapojiť a ktorej sa chceme určite zapojiť a 
začalo by sa žiadosťou o vybudovanie začalo by sa žiadosťou o vybudovanie 
cyklochodnıḱa v úseku Giraltovce – cyklochodnıḱa v úseku Giraltovce – 
Kračúnovce. Zostali nám ešte tri nevy-Kračúnovce. Zostali nám ešte tri nevy-
sporiadané pozemky,“ poznamenal sporiadané pozemky,“ poznamenal 
Mgr. Ján Rubis. Kompletný videozáz-Mgr. Ján Rubis. Kompletný videozáz-
n a m  z  1 2 .  z a s a d n u t i a  M s Z  j e n a m  z  1 2 .  z a s a d n u t i a  M s Z  j e 
prıśtupný na sekretariáte MsU� . Zápis-prıśtupný na sekretariáte MsU� . Zápis-
nicu zo zasadnutia nájdete na inter-nicu zo zasadnutia nájdete na inter-
netovej stránke mesta.netovej stránke mesta.

Spracovala:	Michaela	Marcinová,				Spracovala:	Michaela	Marcinová,				
foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová
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november je vypıśaná veľká výzva, do 
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foto:	Mária	Osifová

Kpt. Nálepku, Domom služieb a gará-Kpt. Nálepku, Domom služieb a gará-
žami na Tehelnej ulici pri mestskom žami na Tehelnej ulici pri mestskom 
podniku služieb. Cez projekt máme podniku služieb. Cez projekt máme 
možnosť zı́skať 100 % finančných možnosť zı́skať 100 % finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu, prostriedkov na rekonštrukciu, 
výstavbu domova sociálnych služieb a výstavbu domova sociálnych služieb a 
do úvahy pripadajú priestory na Fučı-́do úvahy pripadajú priestory na Fučı-́
kovej ulici, kde sa momentálne nachá-kovej ulici, kde sa momentálne nachá-
dzajú denný stacionár a knižnica. dzajú denný stacionár a knižnica. 
Poslanci si na budúce stretnutie Poslanci si na budúce stretnutie 
vyžiadali podklady k jednotlivým vyžiadali podklady k jednotlivým 
budovám a prı́padne navrhovaný budovám a prı́padne navrhovaný 
rozpočet na takúto rekonštrukciu rozpočet na takúto rekonštrukciu 
domova sociálnych služieb. Poslan-domova sociálnych služieb. Poslan-
kyňa S. Vojčeková túto vıźiu pochváli-kyňa S. Vojčeková túto vıźiu pochváli-
l a ,  a l e  u p o z o r n i l a  n a  fa k t ,  ž e l a ,  a l e  u p o z o r n i l a  n a  fa k t ,  ž e 
prevádzka takého zariadenia je prevádzka takého zariadenia je 
f inančne veľmi náročná .  Bude f inančne veľmi náročná .  Bude 
potrebné zvážiť všetky pre a proti. potrebné zvážiť všetky pre a proti. 
Poslanec  M. Končár sa ešte zaujıḿal      Poslanec  M. Končár sa ešte zaujıḿal      

Kpt. Nálepku, Domom služieb a gará-
žami na Tehelnej ulici pri mestskom 
podniku služieb. Cez projekt máme 
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výstavbu domova sociálnych služieb a 
do úvahy pripadajú priestory na Fučı-́
kovej ulici, kde sa momentálne nachá-
dzajú denný stacionár a knižnica. 
Poslanci si na budúce stretnutie 
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budovám a prı́padne navrhovaný 
rozpočet na takúto rekonštrukciu 
domova sociálnych služieb. Poslan-
kyňa S. Vojčeková túto vıźiu pochváli-
l a ,  a l e  u p o z o r n i l a  n a  fa k t ,  ž e 
prevádzka takého zariadenia je 
f inančne veľmi náročná .  Bude 
potrebné zvážiť všetky pre a proti. 
Poslanec  M. Končár sa ešte zaujıḿal      

prázdne triedy zaplnil namiesto prázdne triedy zaplnil namiesto 
žiakmi robotníkmi, ktorí zmenili žiakmi robotníkmi, ktorí zmenili 
učebne na nepoznanie. Priestory na učebne na nepoznanie. Priestory na 
fyziku, chémiu/biológiu  a prírodné fyziku, chémiu/biológiu  a prírodné 
vedy prešli kompletnou rekonštruk-vedy prešli kompletnou rekonštruk-
ciou – podlahy, elektrická sieť,  stier-ciou – podlahy, elektrická sieť,  stier-
ky, nové dvere, ale tak isto moderný ky, nové dvere, ale tak isto moderný 
nábytok a celkové vybavenie pomôc-nábytok a celkové vybavenie pomôc-
kami do každej triedy. Bez povšimnu-kami do každej triedy. Bez povšimnu-
tia neostali ani chodby pred týmito tia neostali ani chodby pred týmito 
učebňami. Nové stierky a decentne učebňami. Nové stierky a decentne 
zvolená farba stien zmenili interiér zvolená farba stien zmenili interiér 
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tia neostali ani chodby pred týmito 
učebňami. Nové stierky a decentne 
zvolená farba stien zmenili interiér 

Kým iné školy počas prázdnin oddy-Kým iné školy počas prázdnin oddy-
chujú, bývalá základná škola, dnes ju chujú, bývalá základná škola, dnes ju 
poznáme pod názvom Spojená škola, poznáme pod názvom Spojená škola, 
Dukelská 26/30, Giraltovce  sa paso-Dukelská 26/30, Giraltovce  sa paso-
vala s rekonštrukčnými prácami. vala s rekonštrukčnými prácami. 
Podrobne sme o tom písali v májo-Podrobne sme o tom písali v májo-
vom mesačníku, kde sme vyspove-vom mesačníku, kde sme vyspove-
dali riaditeľa školy Mgr. Róberta dali riaditeľa školy Mgr. Róberta 
Mihalenka. Ten využil koronavíru-Mihalenka. Ten využil koronavíru-
sovú mimoriadnu situáciu v chode sovú mimoriadnu situáciu v chode 
školy, dotácie z environmentálneho školy, dotácie z environmentálneho 
fondu v hodnote 200 000 eur a fondu v hodnote 200 000 eur a 

Kým iné školy počas prázdnin oddy-
chujú, bývalá základná škola, dnes ju 
poznáme pod názvom Spojená škola, 
Dukelská 26/30, Giraltovce  sa paso-
vala s rekonštrukčnými prácami. 
Podrobne sme o tom písali v májo-
vom mesačníku, kde sme vyspove-
dali riaditeľa školy Mgr. Róberta 
Mihalenka. Ten využil koronavíru-
sovú mimoriadnu situáciu v chode 
školy, dotácie z environmentálneho 
fondu v hodnote 200 000 eur a 

DETI SA O TO VIAC TEŠIA DETI SA O TO VIAC TEŠIA 
NA NÁVRAT DO ŠKOLY!NA NÁVRAT DO ŠKOLY!

DETI SA O TO VIAC TEŠIA 
NA NÁVRAT DO ŠKOLY!

Moderné	triedy,	plné	vybavenie,	obnovený	kolektív.	Spojená	škola	Moderné	triedy,	plné	vybavenie,	obnovený	kolektív.	Spojená	škola	
na	Budovateľskej	ulici	prešla	počas	prázdnin	rekonštrukciouna	Budovateľskej	ulici	prešla	počas	prázdnin	rekonštrukciou

Moderné	triedy,	plné	vybavenie,	obnovený	kolektív.	Spojená	škola	
na	Budovateľskej	ulici	prešla	počas	prázdnin	rekonštrukciou
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na nepoznanie. Do začiatku škol-na nepoznanie. Do začiatku škol-
ského roka tak prešlo rekonštruk-ského roka tak prešlo rekonštruk-
ciou celé krídlo budovy B. ciou celé krídlo budovy B. 

Alarmujúci stav v tejto škole bol aj v Alarmujúci stav v tejto škole bol aj v 
ďalších priestoroch. Školská kuchyňa ďalších priestoroch. Školská kuchyňa 
mala historicky zastarané a takmer mala historicky zastarané a takmer 
nefunkčné  spotrebiče, chýbajúca nefunkčné  spotrebiče, chýbajúca 
ventilácia a život ohrozujúce stále ventilácia a život ohrozujúce stále 
vlhké elektrické rozvody. To je už vlhké elektrické rozvody. To je už 
minulosť. Vymenili sa obklady, minulosť. Vymenili sa obklady, 
nanovo rozložili prívody a rozvody k nanovo rozložili prívody a rozvody k 
spotrebičom, tiež sa upravili priečky, spotrebičom, tiež sa upravili priečky, 
vymenili okenné otvory na výdaj vymenili okenné otvory na výdaj 
jedla a riadov, kúpili sa nové spotre-jedla a riadov, kúpili sa nové spotre-
biče a tým prípravovňa obedov bola biče a tým prípravovňa obedov bola 
prispôsobená novým trendom. V prispôsobená novým trendom. V 
blízkej budúcnosti riaditeľ prisľúbil, blízkej budúcnosti riaditeľ prisľúbil, 
že aj jedáleň dostane nový šat a vkus-že aj jedáleň dostane nový šat a vkus-
ným zariadením spríjemní školákom ným zariadením spríjemní školákom 
obedňajšiu prestávku. obedňajšiu prestávku. 

na nepoznanie. Do začiatku škol-
ského roka tak prešlo rekonštruk-
ciou celé krídlo budovy B. 

Alarmujúci stav v tejto škole bol aj v 
ďalších priestoroch. Školská kuchyňa 
mala historicky zastarané a takmer 
nefunkčné  spotrebiče, chýbajúca 
ventilácia a život ohrozujúce stále 
vlhké elektrické rozvody. To je už 
minulosť. Vymenili sa obklady, 
nanovo rozložili prívody a rozvody k 
spotrebičom, tiež sa upravili priečky, 
vymenili okenné otvory na výdaj 
jedla a riadov, kúpili sa nové spotre-
biče a tým prípravovňa obedov bola 
prispôsobená novým trendom. V 
blízkej budúcnosti riaditeľ prisľúbil, 
že aj jedáleň dostane nový šat a vkus-
ným zariadením spríjemní školákom 
obedňajšiu prestávku. 

Nástup do nového školského roka Nástup do nového školského roka 
2020/2021 znamená pre žiakov 2020/2021 znamená pre žiakov 
spojenej školy množstvo zmien. Po spojenej školy množstvo zmien. Po 
historicky najdlhších prázdninách historicky najdlhších prázdninách 
možno niektorí ani nespoznali možno niektorí ani nespoznali 
svojich spolužiakov, čakali ich vyno-svojich spolužiakov, čakali ich vyno-
vené priestory a tí starší dokonca vené priestory a tí starší dokonca 
opustia budovu. „Žiaci 7., 8. a 9. opustia budovu. „Žiaci 7., 8. a 9. 
ročníka budú premiestnení do ročníka budú premiestnení do 
budovy gymnázia. Prvý stupeň z pavi-budovy gymnázia. Prvý stupeň z pavi-
lónu A totiž premiestnime do pavi-lónu A totiž premiestnime do pavi-
lónu C. V áčku plánujeme rekon-lónu C. V áčku plánujeme rekon-
štrukciu exteriéru aj interiéru,“  štrukciu exteriéru aj interiéru,“  
dodal riaditeľ R. Mihalenko, ktorému dodal riaditeľ R. Mihalenko, ktorému 
želáme veľa síl v jeho pracovnom želáme veľa síl v jeho pracovnom 
eláne, aby všetky jeho plány nenaru-eláne, aby všetky jeho plány nenaru-
šila covidová situácia. šila covidová situácia. 

Text:	Mária	Osifová,	Text:	Mária	Osifová,	

foto:	Ladislav	Lukáčfoto:	Ladislav	Lukáč

Nástup do nového školského roka 
2020/2021 znamená pre žiakov 
spojenej školy množstvo zmien. Po 
historicky najdlhších prázdninách 
možno niektorí ani nespoznali 
svojich spolužiakov, čakali ich vyno-
vené priestory a tí starší dokonca 
opustia budovu. „Žiaci 7., 8. a 9. 
ročníka budú premiestnení do 
budovy gymnázia. Prvý stupeň z pavi-
lónu A totiž premiestnime do pavi-
lónu C. V áčku plánujeme rekon-
štrukciu exteriéru aj interiéru,“  
dodal riaditeľ R. Mihalenko, ktorému 
želáme veľa síl v jeho pracovnom 
eláne, aby všetky jeho plány nenaru-
šila covidová situácia. 

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	Ladislav	Lukáč

Počas rozhovoru s riaditeľom školy R. MihalenkomPočas rozhovoru s riaditeľom školy R. MihalenkomPočas rozhovoru s riaditeľom školy R. Mihalenkom
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rodená Giraltovčanka, v súčasnosti rodená Giraltovčanka, v súčasnosti 
spolu so svojou rodinou, manželom a spolu so svojou rodinou, manželom a 
troma deťmi býva v rodinnom dome. troma deťmi býva v rodinnom dome. 
Pracovne už niekoľko rokov pôsobí Pracovne už niekoľko rokov pôsobí 
ako učiteľka na druhom stupni tunaj-ako učiteľka na druhom stupni tunaj-
šej základnej školy, v minulosti tri šej základnej školy, v minulosti tri 
roky aj ako zástupkyňa riaditeľa tejto  roky aj ako zástupkyňa riaditeľa tejto  
školy. Ing. Hliboká má ukončené vyso-školy. Ing. Hliboká má ukončené vyso-
koškolské vzdelanie II. stupňa ekono-koškolské vzdelanie II. stupňa ekono-
mického smeru. Pri rozsahu a rôzno-mického smeru. Pri rozsahu a rôzno-

rodosti štúdia, ktoré okrem rodosti štúdia, ktoré okrem 
vysokej školy absolvovala, vysokej školy absolvovala, 
získala mnoho teoretických získala mnoho teoretických 
znalostí a jej kladný vzťah k znalostí a jej kladný vzťah k 
vzdelávaniu jej umožnil vzdelávaniu jej umožnil 
rozšíriť si obzor v mnohých rozšíriť si obzor v mnohých 
oblastiach, čo je pre prácu oblastiach, čo je pre prácu 
kontrolóra veľkým príno-kontrolóra veľkým príno-
som. Po ukončení štúdia som. Po ukončení štúdia 
pracovala v spoločnom obec-pracovala v spoločnom obec-
nom úrade, kde viedla nom úrade, kde viedla 
agendu a účtovníctvo všet-agendu a účtovníctvo všet-
kých škôl v zriaďovateľskej kých škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti nášho mesta a pôsobnosti nášho mesta a 
ďalších škôl v deviatich ďalších škôl v deviatich 
obciach. To je oblasť, v ktorej obciach. To je oblasť, v ktorej 
má aj dnes zvolená kontro-má aj dnes zvolená kontro-
lórka prehľad a skúsenosti, lórka prehľad a skúsenosti, 
čo sa týka rozpočtov, účtova-čo sa týka rozpočtov, účtova-

nia, rozpočtovania, prípadne komuni-nia, rozpočtovania, prípadne komuni-
kácie s úradmi a pod.  Ako zástupkyňa kácie s úradmi a pod.  Ako zástupkyňa 
školy získala praktické skúsenosti v školy získala praktické skúsenosti v 
riadení ľudských zdrojov, oboznámila riadení ľudských zdrojov, oboznámila 
sa so školskou legislatívou a ďalšími sa so školskou legislatívou a ďalšími 
zákonmi, ktoré sú potrebné pre chod zákonmi, ktoré sú potrebné pre chod 
a riadenie organizácie. Pri prezentácii a riadenie organizácie. Pri prezentácii 
z osobných vlastností vyzdvihla z osobných vlastností vyzdvihla 

rodená Giraltovčanka, v súčasnosti 
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ako učiteľka na druhom stupni tunaj-
šej základnej školy, v minulosti tri 
roky aj ako zástupkyňa riaditeľa tejto  
školy. Ing. Hliboká má ukončené vyso-
koškolské vzdelanie II. stupňa ekono-
mického smeru. Pri rozsahu a rôzno-

rodosti štúdia, ktoré okrem 
vysokej školy absolvovala, 
získala mnoho teoretických 
znalostí a jej kladný vzťah k 
vzdelávaniu jej umožnil 
rozšíriť si obzor v mnohých 
oblastiach, čo je pre prácu 
kontrolóra veľkým príno-
som. Po ukončení štúdia 
pracovala v spoločnom obec-
nom úrade, kde viedla 
agendu a účtovníctvo všet-
kých škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti nášho mesta a 
ďalších škôl v deviatich 
obciach. To je oblasť, v ktorej 
má aj dnes zvolená kontro-
lórka prehľad a skúsenosti, 
čo sa týka rozpočtov, účtova-

nia, rozpočtovania, prípadne komuni-
kácie s úradmi a pod.  Ako zástupkyňa 
školy získala praktické skúsenosti v 
riadení ľudských zdrojov, oboznámila 
sa so školskou legislatívou a ďalšími 
zákonmi, ktoré sú potrebné pre chod 
a riadenie organizácie. Pri prezentácii 
z osobných vlastností vyzdvihla 

Na 12. zasadnutí Mestského zastupi-Na 12. zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Giraltovciach bola za hlavnú teľstva v Giraltovciach bola za hlavnú 
kontrolórku nášho mesta poslancami kontrolórku nášho mesta poslancami 
zvolená Ing. Katarína Hliboká. Pre zvolená Ing. Katarína Hliboká. Pre 
mnohých z nás známy človek, ale mnohých z nás známy človek, ale 
keďže vstupuje do novej pozície, keďže vstupuje do novej pozície, 
rozhodli sme sa vám ju predstaviť a rozhodli sme sa vám ju predstaviť a 
tiež vás oboznámiť s jej víziou, ktorú tiež vás oboznámiť s jej víziou, ktorú 
predstavila na zasadnutí zastupiteľ-predstavila na zasadnutí zastupiteľ-
stva.stva.

Svoju prezentáciu začala slovami – Svoju prezentáciu začala slovami – 
funkcia hlavného kontrolóra je dôle-funkcia hlavného kontrolóra je dôle-
žitá a vážená funkcia a ja tu dnes pred žitá a vážená funkcia a ja tu dnes pred 
vami stojím s úplnou vážnosťou a vami stojím s úplnou vážnosťou a 
rešpektom, ktoré tejto pozícii prinále-rešpektom, ktoré tejto pozícii prinále-
žia.... V úvode svojej prezentácie pred-žia.... V úvode svojej prezentácie pred-
stavila svoje predpoklady pre výkon stavila svoje predpoklady pre výkon 
tejto funkcie. Ing. Katarína Hliboká je tejto funkcie. Ing. Katarína Hliboká je 

Na 12. zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Giraltovciach bola za hlavnú 
kontrolórku nášho mesta poslancami 
zvolená Ing. Katarína Hliboká. Pre 
mnohých z nás známy človek, ale 
keďže vstupuje do novej pozície, 
rozhodli sme sa vám ju predstaviť a 
tiež vás oboznámiť s jej víziou, ktorú 
predstavila na zasadnutí zastupiteľ-
stva.

Svoju prezentáciu začala slovami – 
funkcia hlavného kontrolóra je dôle-
žitá a vážená funkcia a ja tu dnes pred 
vami stojím s úplnou vážnosťou a 
rešpektom, ktoré tejto pozícii prinále-
žia.... V úvode svojej prezentácie pred-
stavila svoje predpoklady pre výkon 
tejto funkcie. Ing. Katarína Hliboká je 

Ing. Katarína Hliboká počas svojej prezentácieIng. Katarína Hliboká počas svojej prezentácieIng. Katarína Hliboká počas svojej prezentácie
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Práca v spojení s predstavami zastu-Práca v spojení s predstavami zastu-
piteľstva – kontrola funguje vtedy, ak piteľstva – kontrola funguje vtedy, ak 
tí, ktorí zákony vydávajú, majú tí, ktorí zákony vydávajú, majú 
možnosť zistiť správnosť ich dodržia-možnosť zistiť správnosť ich dodržia-
vania.vania.

Prospech mesta – prípadné negatívne Prospech mesta – prípadné negatívne 
odhalenia kontroly riešiť tak, aby tým odhalenia kontroly riešiť tak, aby tým 
mesto ako celok netrpelo. mesto ako celok netrpelo. 

Prevencia -  správna analýza vopred Prevencia -  správna analýza vopred 
predchádza odhaleniu nedostatkov či predchádza odhaleniu nedostatkov či 
prípadnej sanácii. prípadnej sanácii. 

Prepojenie – kontrolór ako prepoje-Prepojenie – kontrolór ako prepoje-
nie medzi zákonodarnou a výkonnou nie medzi zákonodarnou a výkonnou 
mocou v meste.mocou v meste.

Podpora – v rámci zamestnancov a ich Podpora – v rámci zamestnancov a ich 
preškoľovania, ktoré zabráni zbytoč-preškoľovania, ktoré zabráni zbytoč-
ným nedostatkom pri výkone ich ným nedostatkom pri výkone ich 
povolania.povolania.

Po samotnej prezentácii zazneli Po samotnej prezentácii zazneli 
otázky poslancov. Poslanca M. Vargu otázky poslancov. Poslanca M. Vargu 
zaujímalo, ako sa kontrolórka mesta zaujímalo, ako sa kontrolórka mesta 
vzťahovo vysporiada s touto funk-vzťahovo vysporiada s touto funk-
ciou, do akej miery si bude chcieť ciou, do akej miery si bude chcieť 
zachovať odstup. S týmto sa Ing. K. zachovať odstup. S týmto sa Ing. K. 
Hliboká stretáva pri výkone svojho Hliboká stretáva pri výkone svojho 
povolania aj teraz. Keďže sociálne povolania aj teraz. Keďže sociálne 
väzby v takom malom meste sú úzke, väzby v takom malom meste sú úzke, 
aj teraz musí k svojej profesii v prvom aj teraz musí k svojej profesii v prvom 
rade pristupovať profesionálne a rade pristupovať profesionálne a 
rovnocenne a takto bude pracovať aj rovnocenne a takto bude pracovať aj 
vo funkcii kontrolórky nášho mesta. A vo funkcii kontrolórky nášho mesta. A 
prečo sa rozhodla uchádzať sa o túto prečo sa rozhodla uchádzať sa o túto 
funkciu? Bola to pre ňu výzva, funkciu? Bola to pre ňu výzva, 
možnosť opäť sa niekam kariérne možnosť opäť sa niekam kariérne 
posunúť. Je to pracovná pozícia, kde posunúť. Je to pracovná pozícia, kde 
môže zúročiť široký záber znalostí a môže zúročiť široký záber znalostí a 
zručností, ktoré nadobudla a získala. zručností, ktoré nadobudla a získala. 
Je aktívnou občiankou nášho mesta, Je aktívnou občiankou nášho mesta, 

Práca v spojení s predstavami zastu-
piteľstva – kontrola funguje vtedy, ak 
tí, ktorí zákony vydávajú, majú 
možnosť zistiť správnosť ich dodržia-
vania.

Prospech mesta – prípadné negatívne 
odhalenia kontroly riešiť tak, aby tým 
mesto ako celok netrpelo. 

Prevencia -  správna analýza vopred 
predchádza odhaleniu nedostatkov či 
prípadnej sanácii. 

Prepojenie – kontrolór ako prepoje-
nie medzi zákonodarnou a výkonnou 
mocou v meste.

Podpora – v rámci zamestnancov a ich 
preškoľovania, ktoré zabráni zbytoč-
ným nedostatkom pri výkone ich 
povolania.

Po samotnej prezentácii zazneli 
otázky poslancov. Poslanca M. Vargu 
zaujímalo, ako sa kontrolórka mesta 
vzťahovo vysporiada s touto funk-
ciou, do akej miery si bude chcieť 
zachovať odstup. S týmto sa Ing. K. 
Hliboká stretáva pri výkone svojho 
povolania aj teraz. Keďže sociálne 
väzby v takom malom meste sú úzke, 
aj teraz musí k svojej profesii v prvom 
rade pristupovať profesionálne a 
rovnocenne a takto bude pracovať aj 
vo funkcii kontrolórky nášho mesta. A 
prečo sa rozhodla uchádzať sa o túto 
funkciu? Bola to pre ňu výzva, 
možnosť opäť sa niekam kariérne 
posunúť. Je to pracovná pozícia, kde 
môže zúročiť široký záber znalostí a 
zručností, ktoré nadobudla a získala. 
Je aktívnou občiankou nášho mesta, 

analytické myslenie, pri spracovávaní analytické myslenie, pri spracovávaní 
informácií hľadá riešenia a spôsoby, informácií hľadá riešenia a spôsoby, 
ako veci uviesť na pravú mieru, ako veci uviesť na pravú mieru, 
zakladá si na pravde, férovosti, zvláda zakladá si na pravde, férovosti, zvláda 
záťažové situácie, blízke je jej aser-záťažové situácie, blízke je jej aser-
tívne správanie. tívne správanie. 

Ing. Hliboká uviedla, že práca kontro-Ing. Hliboká uviedla, že práca kontro-
lóra sa zakladá najmä na spolupráci a lóra sa zakladá najmä na spolupráci a 
komunikácii s organizáciami na komunikácii s organizáciami na 
území mesta. Vykonáva sa podľa záko-území mesta. Vykonáva sa podľa záko-
na, ale je tam istá miera vlastného na, ale je tam istá miera vlastného 
prispenia či voľnosti. Svoju predstavu prispenia či voľnosti. Svoju predstavu 
práce zhrnula v 6 bodoch:práce zhrnula v 6 bodoch:

Pozitívna motivácia – kontrolóra Pozitívna motivácia – kontrolóra 
mesta vníma ako pomoc a pozitívum, mesta vníma ako pomoc a pozitívum, 
ktoré môže ako správna vnútorná ktoré môže ako správna vnútorná 
kontrola byť nápomocné voči nega-kontrola byť nápomocné voči nega-
tívnym zásahom z vonku.   tívnym zásahom z vonku.   

analytické myslenie, pri spracovávaní 
informácií hľadá riešenia a spôsoby, 
ako veci uviesť na pravú mieru, 
zakladá si na pravde, férovosti, zvláda 
záťažové situácie, blízke je jej aser-
tívne správanie. 

Ing. Hliboká uviedla, že práca kontro-
lóra sa zakladá najmä na spolupráci a 
komunikácii s organizáciami na 
území mesta. Vykonáva sa podľa záko-
na, ale je tam istá miera vlastného 
prispenia či voľnosti. Svoju predstavu 
práce zhrnula v 6 bodoch:

Pozitívna motivácia – kontrolóra 
mesta vníma ako pomoc a pozitívum, 
ktoré môže ako správna vnútorná 
kontrola byť nápomocné voči nega-
tívnym zásahom z vonku.   

V Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talentV Giraltovciach vyrastá nádejný spisovateľský talent

 Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy  Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy  Zachariáš Drobňák, žiak súkromnej základnej školy 

Jozef Kozák zastával funkciu Jozef Kozák zastával funkciu 
kontrolóra viac ako 5 rokov.kontrolóra viac ako 5 rokov.
Jozef Kozák zastával funkciu 
kontrolóra viac ako 5 rokov.
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rozpočtu pre rok 2021. rozpočtu pre rok 2021. 

Prajeme novej kontrolórke nášho Prajeme novej kontrolórke nášho 
mesta Ing. Kataríne Hlibokej veľa mesta Ing. Kataríne Hlibokej veľa 
pracovných síl, správnych rozhodnutí pracovných síl, správnych rozhodnutí 
pri napĺňaní funkcie, do ktorej bola pri napĺňaní funkcie, do ktorej bola 
zvolená. zvolená. 

Text:	Michaela	Marcinová,	Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová

rozpočtu pre rok 2021. 

Prajeme novej kontrolórke nášho 
mesta Ing. Kataríne Hlibokej veľa 
pracovných síl, správnych rozhodnutí 
pri napĺňaní funkcie, do ktorej bola 
zvolená. 

Text:	Michaela	Marcinová,	

foto:	Mária	Osifová

zaujíma sa o oblasť samosprávy a zaujíma sa o oblasť samosprávy a 
práve aj preto sa zapojila do tohto práve aj preto sa zapojila do tohto 
výberového konania. výberového konania. 

Poslanec D. Verčimák položil otázku, Poslanec D. Verčimák položil otázku, 
čo prvé by ako kontrolórka mesta čo prvé by ako kontrolórka mesta 
predostrela poslancom vo svojej predostrela poslancom vo svojej 
činnosti.  Podľa slov Ing. Hlibokej by činnosti.  Podľa slov Ing. Hlibokej by 
to bola pravdepodobne analýza to bola pravdepodobne analýza 
rozpočtových prostriedkov, keďže sa rozpočtových prostriedkov, keďže sa 
bude blížiť plánovanie nového bude blížiť plánovanie nového 

zaujíma sa o oblasť samosprávy a 
práve aj preto sa zapojila do tohto 
výberového konania. 

Poslanec D. Verčimák položil otázku, 
čo prvé by ako kontrolórka mesta 
predostrela poslancom vo svojej 
činnosti.  Podľa slov Ing. Hlibokej by 
to bola pravdepodobne analýza 
rozpočtových prostriedkov, keďže sa 
bude blížiť plánovanie nového 

Koncom júla sme do Obradnej siene Koncom júla sme do Obradnej siene 
MsÚ pozvali pani Fantáziu. Tá sa v MsÚ pozvali pani Fantáziu. Tá sa v 
podobe obrazov udomácnila na podobe obrazov udomácnila na 
takmer tri týždne, aby návštevníkov takmer tri týždne, aby návštevníkov 
stiahla do svojho sveta. Priviedol ju stiahla do svojho sveta. Priviedol ju 
tam giraltovčan Peter Bencúr a svoju tam giraltovčan Peter Bencúr a svoju 
výstavu nazval Za dverami. výstavu nazval Za dverami. 

Č o  vš e t ko  s a  Č o  vš e t ko  s a  
skrýva za dvera-skrýva za dvera-
mi? Každý deň mi? Každý deň 
otvárame alebo otvárame alebo 
zatvárame množ-zatvárame množ-
stvo dverí bez stvo dverí bez 
toho, aby sme toho, aby sme 
tejto činnosti  tejto činnosti  
venovali pozor-venovali pozor-
nosť. Keď si však nosť. Keď si však 
z  n e j a k é h o  z  n e j a k é h o  
dôvodu uvedo-dôvodu uvedo-
m í m e ,  ž e  s ú  m í m e ,  ž e  s ú  
m í ľ n i k o m  m í ľ n i k o m  
p r e c h o d u  a  p r e c h o d u  a  
d á v a j ú  n á m  d á v a j ú  n á m  
možnosť vstúpiť možnosť vstúpiť 

Koncom júla sme do Obradnej siene 
MsÚ pozvali pani Fantáziu. Tá sa v 
podobe obrazov udomácnila na 
takmer tri týždne, aby návštevníkov 
stiahla do svojho sveta. Priviedol ju 
tam giraltovčan Peter Bencúr a svoju 
výstavu nazval Za dverami. 

Č o  vš e t ko  s a  
skrýva za dvera-
mi? Každý deň 
otvárame alebo 
zatvárame množ-
stvo dverí bez 
toho, aby sme 
tejto činnosti  
venovali pozor-
nosť. Keď si však 
z  n e j a k é h o  
dôvodu uvedo-
m í m e ,  ž e  s ú  
m í ľ n i k o m  
p r e c h o d u  a  
d á v a j ú  n á m  
možnosť vstúpiť 

alebo vyjsť, zmenia sa na dôležité alebo vyjsť, zmenia sa na dôležité 
dvere nášho života. Pre niekoho sú dvere nášho života. Pre niekoho sú 
symbolom pozitívnej zmeny, bezpe-symbolom pozitívnej zmeny, bezpe-
čia, krajšej budúcnosti, pre iného čia, krajšej budúcnosti, pre iného 
možno väzením, z ktorého nedokáže možno väzením, z ktorého nedokáže 
újsť. újsť. 

alebo vyjsť, zmenia sa na dôležité 
dvere nášho života. Pre niekoho sú 
symbolom pozitívnej zmeny, bezpe-
čia, krajšej budúcnosti, pre iného 
možno väzením, z ktorého nedokáže 
újsť. 

Peter Bencúr tvorí v domácom prostredíPeter Bencúr tvorí v domácom prostredíPeter Bencúr tvorí v domácom prostredí
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Za dverami našej Obradnej siene sme Za dverami našej Obradnej siene sme 
našli svet fantázie. Pri pohľade na našli svet fantázie. Pri pohľade na 
každý obraz sme akoby pomyselne každý obraz sme akoby pomyselne 
otvorili dvere do iného sveta plného otvorili dvere do iného sveta plného 
ilúzií. Každá maľba má svoju dušu, ilúzií. Každá maľba má svoju dušu, 
ktorú im svojím talentom vdýchol ktorú im svojím talentom vdýchol 
autor. V jeho  obrazoch sú pospájané autor. V jeho  obrazoch sú pospájané 
nesúvisiace objekty, postavy, ktoré nesúvisiace objekty, postavy, ktoré 
spolu vytvárajú neopakovateľnú spolu vytvárajú neopakovateľnú 
atmosféru a to aj vďaka pestrým atmosféru a to aj vďaka pestrým 
farbám. Maliar si dal záležať aj na ich farbám. Maliar si dal záležať aj na ich 
pomenovaní. Polhodina do dažďa, 69 pomenovaní. Polhodina do dažďa, 69 

litrov rozliateho mlieka, Horizon-litrov rozliateho mlieka, Horizon-
tálna zbytočnosť či Vertikálna absen-tálna zbytočnosť či Vertikálna absen-
cia sú názvy, ktoré sľubujú priestor cia sú názvy, ktoré sľubujú priestor 
pre silnú dávku predstavivosti. pre silnú dávku predstavivosti. 
Žánrovo zaradiť jeho tvorbu nie je Žánrovo zaradiť jeho tvorbu nie je 
vôbec jednoduché, ale asi sa zhodne-vôbec jednoduché, ale asi sa zhodne-
me, že z jeho malieb dýchajú surrea-me, že z jeho malieb dýchajú surrea-
lizmus a triky majstra Salvadora Dalí. lizmus a triky majstra Salvadora Dalí. 

Za dverami našej Obradnej siene sme 
našli svet fantázie. Pri pohľade na 
každý obraz sme akoby pomyselne 
otvorili dvere do iného sveta plného 
ilúzií. Každá maľba má svoju dušu, 
ktorú im svojím talentom vdýchol 
autor. V jeho  obrazoch sú pospájané 
nesúvisiace objekty, postavy, ktoré 
spolu vytvárajú neopakovateľnú 
atmosféru a to aj vďaka pestrým 
farbám. Maliar si dal záležať aj na ich 
pomenovaní. Polhodina do dažďa, 69 

litrov rozliateho mlieka, Horizon-
tálna zbytočnosť či Vertikálna absen-
cia sú názvy, ktoré sľubujú priestor 
pre silnú dávku predstavivosti. 
Žánrovo zaradiť jeho tvorbu nie je 
vôbec jednoduché, ale asi sa zhodne-
me, že z jeho malieb dýchajú surrea-
lizmus a triky majstra Salvadora Dalí. 

Pán Bencúr nepriraďuje svoje Pán Bencúr nepriraďuje svoje 
umenie k žiadnemu štýlu: „Je to moje umenie k žiadnemu štýlu: „Je to moje 
vlastné vyjadrenie slobody, fantázie vlastné vyjadrenie slobody, fantázie 
a farieb. Tvorím v hlave... Potom to vo a farieb. Tvorím v hlave... Potom to vo 
svojej panelákovej izbe nahodím na svojej panelákovej izbe nahodím na 
plátno. Inšpirácie sú farba, tvary a plátno. Inšpirácie sú farba, tvary a 
postupné vytváranie finálnej podoby postupné vytváranie finálnej podoby 
obrazu. Niekedy na začiatku maľova-obrazu. Niekedy na začiatku maľova-
nia obrazu ani sám neviem, ako bude nia obrazu ani sám neviem, ako bude 
vyzerať konečná podoba, len to tak vyzerať konečná podoba, len to tak 
nejako vnútorne tuším.“nejako vnútorne tuším.“

Výstava mala od prvého dňa úspech a Výstava mala od prvého dňa úspech a 
milovníci moderného umenia zane-milovníci moderného umenia zane-
chali v pamätnej knihe iba pozitívne chali v pamätnej knihe iba pozitívne 
odkazy so želaním ďalšej tvorivej odkazy so želaním ďalšej tvorivej 
práce.            práce.            

Text:	Mária	Osifová	Text:	Mária	Osifová	

foto:	Ladislav	Lukáč,																									foto:	Ladislav	Lukáč,																									
archív	P.	Bencúraarchív	P.	Bencúra

Pán Bencúr nepriraďuje svoje 
umenie k žiadnemu štýlu: „Je to moje 
vlastné vyjadrenie slobody, fantázie 
a farieb. Tvorím v hlave... Potom to vo 
svojej panelákovej izbe nahodím na 
plátno. Inšpirácie sú farba, tvary a 
postupné vytváranie finálnej podoby 
obrazu. Niekedy na začiatku maľova-
nia obrazu ani sám neviem, ako bude 
vyzerať konečná podoba, len to tak 
nejako vnútorne tuším.“

Výstava mala od prvého dňa úspech a 
milovníci moderného umenia zane-
chali v pamätnej knihe iba pozitívne 
odkazy so želaním ďalšej tvorivej 
práce.            

Text:	Mária	Osifová	

foto:	Ladislav	Lukáč,																									
archív	P.	Bencúra
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Všetci milovnı́ci konı́ a jazdeckých Všetci milovnı́ci konı́ a jazdeckých 
parkúrových pretekov sa zišli v druhú parkúrových pretekov sa zišli v druhú 
augustovú slnečnú nedeľu  v Giraltov-augustovú slnečnú nedeľu  v Giraltov-
ciach na 37. ročnı́ku jazdeckých ciach na 37. ročnı́ku jazdeckých 
pretekov. Pod záštitou JK JMC Lužany, pretekov. Pod záštitou JK JMC Lužany, 
v spolupráci s mestom Giraltovce a S�K v spolupráci s mestom Giraltovce a S�K 
Slovan, zorganizovali preteky v tomto Slovan, zorganizovali preteky v tomto 
v z n e š e n o m  š p o r te  v  k rá s n o m v z n e š e n o m  š p o r te  v  k rá s n o m 
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Bardejov; Podielnické družstvo Bardejov; Podielnické družstvo 
D� urďoš. D� urďoš. 
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Spoločnosť SESO, s. r. o., Vranov nad 
Topľou;  Ján Rubis, primátor mesta 
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1. miesto: Stanislav Podlesný, Casper 1. miesto: Stanislav Podlesný, Casper 
Jordin (JK Mirage Spišská Nová Ves)Jordin (JK Mirage Spišská Nová Ves)

2. Ján Cigan, Chuanita (JK JMC 2. Ján Cigan, Chuanita (JK JMC 
Lužany pri Topli)Lužany pri Topli)

3. miesto: Ján Cigan, Arcan (JK JMC 3. miesto: Ján Cigan, Arcan (JK JMC 
Lužany pri Topli)Lužany pri Topli)

                                                                                                                                
Text:	Mária	Osifová,	Text:	Mária	Osifová,	

foto:	Ladislav	Lukáčfoto:	Ladislav	Lukáč
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Lužany pri Topli)

                                                                
Text:	Mária	Osifová,	
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Výsledky:Výsledky:

Súťaž	do	15	rokovSúťaž	do	15	rokov

1. miesto: Pavlıńa Krausová,                      1. miesto: Pavlıńa Krausová,                      
Roka (JK JMC Lužany pri Topli)Roka (JK JMC Lužany pri Topli)

Súťaž	pre	4-ročné	koneSúťaž	pre	4-ročné	kone

1. miesto: Martin Cigan,                      1. miesto: Martin Cigan,                      
Casco (JS Bechera Stropkov)Casco (JS Bechera Stropkov)

Súťaž	stupňa	Z/ZL																										Súťaž	stupňa	Z/ZL																										
(Cena	Rikostavu)(Cena	Rikostavu)

1. miesto: Gabriel Holova, Combo (JK 1. miesto: Gabriel Holova, Combo (JK 
Holova Koprivnica)Holova Koprivnica)

Súťaž	stupňa	L	(Cena	primátora	Súťaž	stupňa	L	(Cena	primátora	
mesta	Giraltovce)mesta	Giraltovce)

1. miesto: Z� aneta Kochanıḱová, Chua-1. miesto: Z� aneta Kochanıḱová, Chua-
nita (Parkur Team Slavoj Prešov)nita (Parkur Team Slavoj Prešov)

	Hlavná	súťaž		-		súťaž	stupňa	S		Hlavná	súťaž		-		súťaž	stupňa	S	
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okresu zozbierali podpisy od občanov okresu zozbierali podpisy od občanov 
či miestnych podnikateľov.  7. augusta či miestnych podnikateľov.  7. augusta 
2020 poslanec NR SR Ján Ferenčák, 2020 poslanec NR SR Ján Ferenčák, 
primátor mesta Kežmarok, člen Pelle-primátor mesta Kežmarok, člen Pelle-
tónu, pozval aktivistov z okresov tónu, pozval aktivistov z okresov 
Prešovského kraja do Banskej Bystri-Prešovského kraja do Banskej Bystri-
ce, kde sme oficiálne odovzdali za ce, kde sme oficiálne odovzdali za 
Prešovský kraj viac ako 20 500 podpi-Prešovský kraj viac ako 20 500 podpi-
sov pre registráciu strany HLAS – soci-sov pre registráciu strany HLAS – soci-
álna demokracia. Séria podujatí sa álna demokracia. Séria podujatí sa 
končila v stredu 12. augusta 2020 v končila v stredu 12. augusta 2020 v 
Trenčianskom kraji.Trenčianskom kraji.

Mgr.	Ján	RubisMgr.	Ján	Rubis

primátor	mestaprimátor	mesta
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primátor	mesta

Vo štvrtok 13. júla 2020 oficiálne Vo štvrtok 13. júla 2020 oficiálne 
začali aktivisti novovznikajúcej začali aktivisti novovznikajúcej 
strany HLAS – sociálna demokracia strany HLAS – sociálna demokracia 
podpredsedu NR SR Petra Pelle-podpredsedu NR SR Petra Pelle-
griniho v Banskej Bystrici pod griniho v Banskej Bystrici pod 
názvom Pelletón sériu podujatí zame-názvom Pelletón sériu podujatí zame-
raných na zbieranie podpisov, ktoré raných na zbieranie podpisov, ktoré 
sú potrebné na registráciu strany MV sú potrebné na registráciu strany MV 
SR. Títo aktivisti počas mesiaca absol-SR. Títo aktivisti počas mesiaca absol-
vovali množstvo stretnutí s občanmi vovali množstvo stretnutí s občanmi 
miest a obcí po celej republike.              miest a obcí po celej republike.              
V okrese Svidník sa Pelletón zastavil      V okrese Svidník sa Pelletón zastavil      
v sobotu 29. 7. Ľudia na námestí v sobotu 29. 7. Ľudia na námestí 
svojím podpisom vyjadrovali súhlas s svojím podpisom vyjadrovali súhlas s 
novovzniknutou stranou a aktivisti novovzniknutou stranou a aktivisti 

Vo štvrtok 13. júla 2020 oficiálne 
začali aktivisti novovznikajúcej 
strany HLAS – sociálna demokracia 
podpredsedu NR SR Petra Pelle-
griniho v Banskej Bystrici pod 
názvom Pelletón sériu podujatí zame-
raných na zbieranie podpisov, ktoré 
sú potrebné na registráciu strany MV 
SR. Títo aktivisti počas mesiaca absol-
vovali množstvo stretnutí s občanmi 
miest a obcí po celej republike.              
V okrese Svidník sa Pelletón zastavil      
v sobotu 29. 7. Ľudia na námestí 
svojím podpisom vyjadrovali súhlas s 
novovzniknutou stranou a aktivisti 
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Máme za sebou leto. To kalendárne Máme za sebou leto. To kalendárne 
síce pripadá až na tretiu septem-síce pripadá až na tretiu septem-
brovú dekádu, ale my vieme svoje. brovú dekádu, ale my vieme svoje. 
Keď sa lastovičky poberajú na juh a Keď sa lastovičky poberajú na juh a 
deti s aktovkami na chrbtoch zaplnia deti s aktovkami na chrbtoch zaplnia 
ranné ulice, uvedomujeme si, že sa ranné ulice, uvedomujeme si, že sa 
hlási jeseň. A nám ostávajú iba hlási jeseň. A nám ostávajú iba 
spomienky na letné dni. Tie zvyčajne spomienky na letné dni. Tie zvyčajne 
bývajú plné zážitkov, výletov k moru, bývajú plné zážitkov, výletov k moru, 
objavovania exotických zákutí našej objavovania exotických zákutí našej 
Zeme. Tohtoročné leto nás však viac Zeme. Tohtoročné leto nás však viac 
pripútalo k našim zemepisným pripútalo k našim zemepisným 
šírkam, mnohí z nás nechceli risko-šírkam, mnohí z nás nechceli risko-
vať cestu do zahraničia, veď prízrak vať cestu do zahraničia, veď prízrak 
koronavírusu straší. A tak tu bol čas koronavírusu straší. A tak tu bol čas 
na objavovanie pôvabných miest v na objavovanie pôvabných miest v 
našom najbližšom okolí. našom najbližšom okolí. 

Máme za sebou leto. To kalendárne 
síce pripadá až na tretiu septem-
brovú dekádu, ale my vieme svoje. 
Keď sa lastovičky poberajú na juh a 
deti s aktovkami na chrbtoch zaplnia 
ranné ulice, uvedomujeme si, že sa 
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vať cestu do zahraničia, veď prízrak 
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na objavovanie pôvabných miest v 
našom najbližšom okolí. 

Mohli sme sa vybrať na dosiaľ neob-Mohli sme sa vybrať na dosiaľ neob-
javenú turistickú trasu do Marhane javenú turistickú trasu do Marhane 
po hrebeni kopcov smerom na po hrebeni kopcov smerom na 
Brezov. Tie pohľady zhora na dediny Brezov. Tie pohľady zhora na dediny 
pod nami stáli za to. V Marhani pod nami stáli za to. V Marhani 
možno obdivovať zrenovovaný možno obdivovať zrenovovaný 
kaštieľ, ktorý pred desaťročiami kaštieľ, ktorý pred desaťročiami 
fungoval ako základná škola. Neme-fungoval ako základná škola. Neme-
nej zaujímavý turistický pochod sa nej zaujímavý turistický pochod sa 
dá absolvovať smerom na Domašu. dá absolvovať smerom na Domašu. 
Vyštartovať treba z Tehelnej ulice a Vyštartovať treba z Tehelnej ulice a 
opäť po hrebeni stúpať za pôvab-opäť po hrebeni stúpať za pôvab-
nými pohľadmi na okolitú prírodu.  nými pohľadmi na okolitú prírodu.  
Tí menej zdatní môžu túru ukončiť v Tí menej zdatní môžu túru ukončiť v 
Kručove, odvážnejší odtiaľ po dvoch Kručove, odvážnejší odtiaľ po dvoch 
hodinách doputujú až k Domaši.             hodinách doputujú až k Domaši.             
V prípade únavy sa hodí záchranné V prípade únavy sa hodí záchranné 
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ZAMYSLENIE PO LETE O LETEZAMYSLENIE PO LETE O LETEZAMYSLENIE PO LETE O LETE
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na kúpanie. Kedysi tu bolo zopár na kúpanie. Kedysi tu bolo zopár 
dobrých a prístupných miest. Nie dobrých a prístupných miest. Nie 
každý má auto, aby sa dostal na každý má auto, aby sa dostal na 
Domašu. Kedysi tam chodil autobus, Domašu. Kedysi tam chodil autobus, 
to je však už minulosť. Možno by to je však už minulosť. Možno by 
stálo za úvahu pravidelne vykosiť stálo za úvahu pravidelne vykosiť 
brehy Tople na aspoň kilometrovom brehy Tople na aspoň kilometrovom 
úseku a vytvoriť pre nás – nepojazd-úseku a vytvoriť pre nás – nepojazd-
ných občanov – možnosť kúpania v ných občanov – možnosť kúpania v 
rieke. rieke. 

Tí, ktorí si radšej posedia v interiéri, Tí, ktorí si radšej posedia v interiéri, 
majú na výber pár príjemných majú na výber pár príjemných 
prostredí. Hádam najpríjemnejšie je prostredí. Hádam najpríjemnejšie je 
u Brixiho, teda oficiálne u Vlada Juhu. u Brixiho, teda oficiálne u Vlada Juhu. 
A nehovorím len o výbornej káve či A nehovorím len o výbornej káve či 
čokoláde a iných dobrotách. Pre čokoláde a iných dobrotách. Pre 
návštevníkov je tu vždy k dispozícii návštevníkov je tu vždy k dispozícii 
samotný majiteľ kaviarne, s príslo-samotný majiteľ kaviarne, s príslo-
večným humorom jemu vlastným, večným humorom jemu vlastným, 
ktorý vám dokáže vylepšiť náladu do ktorý vám dokáže vylepšiť náladu do 
ďalšieho dňa. Elegantné prostredie s ďalšieho dňa. Elegantné prostredie s 
pekným výhľadom na mesto si pekným výhľadom na mesto si 
môžete užívať aj v kaviarni Zara. V môžete užívať aj v kaviarni Zara. V 
tomto roku sme si amfiteáter zo tomto roku sme si amfiteáter zo 
známych korona-dôvodov veľmi známych korona-dôvodov veľmi 
neužili. Bol tu však jeden pokus, neužili. Bol tu však jeden pokus, 
premietanie filmu Na nože s populár-premietanie filmu Na nože s populár-
nym anglickým hercom Danielom nym anglickým hercom Danielom 
Craigom známym ako agent 007. Craigom známym ako agent 007. 
Myslela som si, že amfiteáter bude Myslela som si, že amfiteáter bude 
obsadený do posledného miesta a obsadený do posledného miesta a 
tak sme tam s dcérou prišli už skôr tak sme tam s dcérou prišli už skôr 
pred začiatkom. Poloprázdny amfite-pred začiatkom. Poloprázdny amfite-
áter ma nepríjemne prekvapil a viac áter ma nepríjemne prekvapil a viac 
to, že v priebehu predstavenia ešte       to, že v priebehu predstavenia ešte       
aj z toho mála divákov poriadne   aj z toho mála divákov poriadne   
ubudlo. ubudlo. 

Zato vernisáž výstavy Petra Bencúra Zato vernisáž výstavy Petra Bencúra 
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známych korona-dôvodov veľmi 
neužili. Bol tu však jeden pokus, 
premietanie filmu Na nože s populár-
nym anglickým hercom Danielom 
Craigom známym ako agent 007. 
Myslela som si, že amfiteáter bude 
obsadený do posledného miesta a 
tak sme tam s dcérou prišli už skôr 
pred začiatkom. Poloprázdny amfite-
áter ma nepríjemne prekvapil a viac 
to, že v priebehu predstavenia ešte       
aj z toho mála divákov poriadne   
ubudlo. 

Zato vernisáž výstavy Petra Bencúra 

auto pána Potaša, ktorý uťahané auto pána Potaša, ktorý uťahané 
mladé turistky  privezie na spiatoč-mladé turistky  privezie na spiatoč-
nej ceste až  domov. Nám starším nej ceste až  domov. Nám starším 
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nespoznala tento kedysi zanedbaný nespoznala tento kedysi zanedbaný 
kút nášho mesta. Dnes cestu nahor kút nášho mesta. Dnes cestu nahor 
lemujú prekrásne vily so starostlivo lemujú prekrásne vily so starostlivo 
upravenými predzáhradkami.  upravenými predzáhradkami.  
Vysoké smreky týčiace sa pozdĺž  Vysoké smreky týčiace sa pozdĺž  
cesty dávajú tomuto miestu tieň, taký cesty dávajú tomuto miestu tieň, taký 
potrebný v horúcich letných dňoch. potrebný v horúcich letných dňoch. 
Takmer máte pocit, že ste vo vysoko-Takmer máte pocit, že ste vo vysoko-
horskom prostredí. Ten pôvab kazí horskom prostredí. Ten pôvab kazí 
jediný nedostatok – brehy pred jediný nedostatok – brehy pred 
plotmi domov  sú zarastené vysokou plotmi domov  sú zarastené vysokou 
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miesto je pri lužanskej lávke. Dalo sa miesto je pri lužanskej lávke. Dalo sa 
tam posedieť s nohami vo vode na tam posedieť s nohami vo vode na 
veľkých balvanoch. Prístup k vode veľkých balvanoch. Prístup k vode 
bol za lávkou z lužanskej strany. Aké bol za lávkou z lužanskej strany. Aké 
nepríjemné prekvapenie nás však nepríjemné prekvapenie nás však 
čakalo, keď sme ho našli rozbráz-čakalo, keď sme ho našli rozbráz-
dený traktormi, ktoré tam pracovali dený traktormi, ktoré tam pracovali 
po oboch stranách rieky. Nižšie po oboch stranách rieky. Nižšie 
smerom k Brezovu je výborné miesto smerom k Brezovu je výborné miesto 
na kúpanie. Zísť dolu k vode, na to na kúpanie. Zísť dolu k vode, na to 
však treba kvality horolezca, starší však treba kvality horolezca, starší 
človek nemá šancu dostať sa tam. človek nemá šancu dostať sa tam. 
Rok čo rok si u nás doma vravíme, že Rok čo rok si u nás doma vravíme, že 
nám v Giraltovciach chýba priestor nám v Giraltovciach chýba priestor 
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čenie rekonštrukcie tejto pre nás čenie rekonštrukcie tejto pre nás 
vzácnej pamiatky. Opäť som si raz vzácnej pamiatky. Opäť som si raz 
pripomenula mnohé prednosti pripomenula mnohé prednosti 
nášho mestečka, jeho krásne námes-nášho mestečka, jeho krásne námes-
tie, ktoré nám tak trochu závidia tie, ktoré nám tak trochu závidia 
východniari a cudzinci prechádza-východniari a cudzinci prechádza-
júci Giraltovcami. Chcem Giraltovča-júci Giraltovcami. Chcem Giraltovča-
nom pripomenúť množstvo výhod, nom pripomenúť množstvo výhod, 
ktoré si denne užívajú v našom meste ktoré si denne užívajú v našom meste 
– dobre zásobené obchody rôzneho – dobre zásobené obchody rôzneho 
druhu, školy, škôlku, amfiteáter, poli-druhu, školy, škôlku, amfiteáter, poli-
kliniku s odchádzajúcimi lekármi – kliniku s odchádzajúcimi lekármi – 
odborníkmi, úrady, poštu, banky, to odborníkmi, úrady, poštu, banky, to 
všetko a mnoho ďalšieho nám denne všetko a mnoho ďalšieho nám denne 
slúži (a nielen v lete, o ktorom som slúži (a nielen v lete, o ktorom som 
chcela hovoriť). Ja sa už teším na to chcela hovoriť). Ja sa už teším na to 
ďalšie a na opätovný návrat do môjho ďalšie a na opätovný návrat do môjho 
milého domova.milého domova.

                                                                                                                                                            
Alžbeta	Škurlová,	Alžbeta	Škurlová,	

foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová
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ďalšie a na opätovný návrat do môjho 
milého domova.
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prekvapila a to príjemnejšie, jednak prekvapila a to príjemnejšie, jednak 
počtom prítomných, no o to viac vyso-počtom prítomných, no o to viac vyso-
kou úrovňou Petrových malieb. Peter kou úrovňou Petrových malieb. Peter 
určite ocenil pomoc svojich priateľov určite ocenil pomoc svojich priateľov 
pri inštalovaní výstavy, my návštev-pri inštalovaní výstavy, my návštev-
níci sme okrem výtvarných schop-níci sme okrem výtvarných schop-
ností autora mohli oceniť aj názvy ností autora mohli oceniť aj názvy 
jeho diel. Vo mne jeho obrazy evoko-jeho diel. Vo mne jeho obrazy evoko-
vali pocit, že sa dívam na básne vo vali pocit, že sa dívam na básne vo 
farbe. farbe. 

Nuž, čo poviete? Dá sa prežiť Nuž, čo poviete? Dá sa prežiť 
perfektné leto aj v našich Giraltov-perfektné leto aj v našich Giraltov-
ciach? A to som ešte nespomenula ciach? A to som ešte nespomenula 
hubárske trofeje v júli, keď húb bolo hubárske trofeje v júli, keď húb bolo 
ako po daždi (veď sa aj čosi naprša-ako po daždi (veď sa aj čosi naprša-
lo!). Všetci máme určite radosť, keď lo!). Všetci máme určite radosť, keď 
prechádzame okolo starého MsÚ a prechádzame okolo starého MsÚ a 
vidíme, ako opeknieva pod novou vidíme, ako opeknieva pod novou 
strechou. Vkusné novo osadené okná strechou. Vkusné novo osadené okná 
zachovávajúce originálny vzhľad zachovávajúce originálny vzhľad 
budovy i hŕby stavebného materiálu budovy i hŕby stavebného materiálu 
v jej okolí dávajú nádej na skoré ukon-v jej okolí dávajú nádej na skoré ukon-
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lo!). Všetci máme určite radosť, keď 
prechádzame okolo starého MsÚ a 
vidíme, ako opeknieva pod novou 
strechou. Vkusné novo osadené okná 
zachovávajúce originálny vzhľad 
budovy i hŕby stavebného materiálu 
v jej okolí dávajú nádej na skoré ukon-
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Deťom spieva: Do školy sa teším, Deťom spieva: Do školy sa teším, 

dospelákom odkazuje: Znova sa vám hlásim...dospelákom odkazuje: Znova sa vám hlásim...

Deťom spieva: Do školy sa teším, 

dospelákom odkazuje: Znova sa vám hlásim...

živote aktívne využívať a budú príno-živote aktívne využívať a budú príno-
som pre spoločnosť. som pre spoločnosť. 

Na nových žiakov sa teší tím kvalifiko-Na nových žiakov sa teší tím kvalifiko-
vaných pedagógov a odborných vaných pedagógov a odborných 
majstrov s priateľským prístupom.  majstrov s priateľským prístupom.  

Mgr.	Juhasová	MagdalénaMgr.	Juhasová	Magdaléna
majster	OVYmajster	OVY

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravouČlánok	neprešiel	jazykovou	úpravou
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Šikovných a zručných remeselníkov je Šikovných a zručných remeselníkov je 
v dnešnej pretechnizovanej dobe v dnešnej pretechnizovanej dobe 
málo. Tak ako iné stredné odborné málo. Tak ako iné stredné odborné 
školy aj naša škola ponúka  štúdium školy aj naša škola ponúka  štúdium 
odborov, ktoré sú pre dnešnú spoloč-odborov, ktoré sú pre dnešnú spoloč-
nosť veľmi osožné a prínosné. Ide o nosť veľmi osožné a prínosné. Ide o 
odbory ako sú hostinský či murár, odbory ako sú hostinský či murár, 
ktoré sú na dnešnom trhu práce ktoré sú na dnešnom trhu práce 
nanajvýš vyhľadávané. A absolventi nanajvýš vyhľadávané. A absolventi 
majú okamžité uplatnenie v praxi majú okamžité uplatnenie v praxi 
doma i zahraničí.doma i zahraničí.

V tomto školskom roku 2020/2021 V tomto školskom roku 2020/2021 
od septembra otvára SSOŠ v Giraltov-od septembra otvára SSOŠ v Giraltov-
ciach pre prácechtivých a  ambicióz-ciach pre prácechtivých a  ambicióz-
nych žiakov ZŠ nový 3 ročný  študijný nych žiakov ZŠ nový 3 ročný  študijný 
odbor tesár. Tento odbor v rámci vzde-odbor tesár. Tento odbor v rámci vzde-
lávania ponúka možnosť duálneho lávania ponúka možnosť duálneho 
vzdelávania a končí záverečnou vzdelávania a končí záverečnou 
skúškou a zároveň získaním výuč-skúškou a zároveň získaním výuč-
ného listu.ného listu.

Veríme, že žiaci nadobudnú nové prak-Veríme, že žiaci nadobudnú nové prak-
tické zručnosti, ktoré budú vo svojom tické zručnosti, ktoré budú vo svojom 
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Novinka v SSOŠ GiraltovceNovinka v SSOŠ GiraltovceNovinka v SSOŠ Giraltovce

MIRO JAROŠ MIRO JAROŠ MIRO JAROŠ 
potešil prešovským koncertom aj srdiečka malých Giraltovčanovpotešil prešovským koncertom aj srdiečka malých Giraltovčanovpotešil prešovským koncertom aj srdiečka malých Giraltovčanov

MIRO JAROŠ MIRO JAROŠ MIRO JAROŠ 

Speváka	 Mira	 Jaroša	 (42),	 ktorý	Speváka	 Mira	 Jaroša	 (42),	 ktorý	
pochádza	 z	 Tepličky	 nad	 Váhom,	pochádza	 z	 Tepličky	 nad	 Váhom,	
pozná	celé	Slovensko	vďaka	pilot-pozná	celé	Slovensko	vďaka	pilot-
nému	 ročníku	 populárnej	 súťaže	nému	 ročníku	 populárnej	 súťaže	
Slovensko	hľadá	superstar	(2004),	Slovensko	hľadá	superstar	(2004),	
kde	skončil	na	šiestej	priečke.	Od	kde	skončil	na	šiestej	priečke.	Od	
začiatku	 patril	 medzi	 najväčších	začiatku	 patril	 medzi	 najväčších	

Speváka	 Mira	 Jaroša	 (42),	 ktorý	
pochádza	 z	 Tepličky	 nad	 Váhom,	
pozná	celé	Slovensko	vďaka	pilot-
nému	 ročníku	 populárnej	 súťaže	
Slovensko	hľadá	superstar	(2004),	
kde	skončil	na	šiestej	priečke.	Od	
začiatku	 patril	 medzi	 najväčších	

obľúbencov.	 Prvú	 vlastnú	 pieseň	obľúbencov.	 Prvú	 vlastnú	 pieseň	
zložil	v	dvanástich	a	ako	17-ročný	zložil	v	dvanástich	a	ako	17-ročný	
mal	 svoju	 kapelu,	 ktorá	 v	 roku	mal	 svoju	 kapelu,	 ktorá	 v	 roku	
1996	 vyhrala	 hitparádu	 v	 žilin-1996	 vyhrala	 hitparádu	 v	 žilin-
skom	 rádiu.	 Keďže	 sa	 mu	 potom	skom	 rádiu.	 Keďže	 sa	 mu	 potom	
istý	 čas	 nedarilo	 preraziť,	 štyri	istý	 čas	 nedarilo	 preraziť,	 štyri	
roky	žil	v	izraelskom	Tel	Avive,	kde	roky	žil	v	izraelskom	Tel	Avive,	kde	
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roky	žil	v	izraelskom	Tel	Avive,	kde	
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zúbky	a	Projektu	pre	(ne)po-zúbky	a	Projektu	pre	(ne)po-
slušné	deti	motivuje	najmen-slušné	deti	motivuje	najmen-
ších	 k	 dobrým	 veciam.	 Záro-ších	 k	 dobrým	 veciam.	 Záro-
veň	 sa	 presadil	 ako	 autor	veň	 sa	 presadil	 ako	 autor	
piesní	 pre	 iných	 interpretov.	piesní	 pre	 iných	 interpretov.	
Momentálne	 sa	 mu	 darí	 so	Momentálne	 sa	 mu	 darí	 so	
songom	Na	tom	našom	dvore	songom	Na	tom	našom	dvore	
(názov	je	inšpirovaný	knihou	(názov	je	inšpirovaný	knihou	
jeho	detstva).	Počas	koncertu	jeho	detstva).	Počas	koncertu	
v	 Prešove,	 ktorý	 navštívili	 aj	v	 Prešove,	 ktorý	 navštívili	 aj	
deti	 z	 Giraltoviec	 a	 okolia,	deti	 z	 Giraltoviec	 a	 okolia,	
prezradil,	 kto	 ho	 v	 detstve	prezradil,	 kto	 ho	 v	 detstve	
najviac	 hudobne	 ovplyvnil	 a	najviac	 hudobne	 ovplyvnil	 a	
po	kom	zdedil	talent...po	kom	zdedil	talent...

Ako	 ste	 sa	 dostali	 k	 detskej	Ako	 ste	 sa	 dostali	 k	 detskej	
piesni?	 Kedy	 ste	 si	 povedali,	piesni?	 Kedy	 ste	 si	 povedali,	
že	 je	 čas	 tvoriť	 pre	 najmen-že	 je	 čas	 tvoriť	 pre	 najmen-
ších?ších?

Práveže som si to ani nepovedal, Práveže som si to ani nepovedal, 
ono si ma to našlo samo. Kama-ono si ma to našlo samo. Kama-
rátka robila projekt Veselé rátka robila projekt Veselé 

zúbky a chcela, aby som jej napísal zúbky a chcela, aby som jej napísal 
pesničku do tohto projektu. Ja som to pesničku do tohto projektu. Ja som to 
odmietol, lebo som nemal pocit, že odmietol, lebo som nemal pocit, že 
viem napísať detskú pesničku, nikdy viem napísať detskú pesničku, nikdy 
predtým som to nerobil. A tak som predtým som to nerobil. A tak som 
povedal: Ďakujem za ponuku, ale necí-povedal: Ďakujem za ponuku, ale necí-
tim sa na to. Nemohol som však spať a tim sa na to. Nemohol som však spať a 
napísal som to za desať minút, takú, napísal som to za desať minút, takú, 
podľa mňa, v úvodzovkách hlúposť..  podľa mňa, v úvodzovkách hlúposť..  
Ráno som jej to do telefónu zaspieval Ráno som jej to do telefónu zaspieval 
a ona že: Miro, ale to je super, to a ona že: Miro, ale to je super, to 
nahráme. A tak vznikla pesnička nahráme. A tak vznikla pesnička 
Veselé zúbky, z ktorej sa stal hit, na Veselé zúbky, z ktorej sa stal hit, na 
moje prekvapenie. moje prekvapenie. 

Takže	Veselé	zúbky	boli	vašou	prvo-Takže	Veselé	zúbky	boli	vašou	prvo-
tinou?	Vtedy	vás	to	už	teda	chytilo	tinou?	Vtedy	vás	to	už	teda	chytilo	
viac?viac?

zúbky	a	Projektu	pre	(ne)po-
slušné	deti	motivuje	najmen-
ších	 k	 dobrým	 veciam.	 Záro-
veň	 sa	 presadil	 ako	 autor	
piesní	 pre	 iných	 interpretov.	
Momentálne	 sa	 mu	 darí	 so	
songom	Na	tom	našom	dvore	
(názov	je	inšpirovaný	knihou	
jeho	detstva).	Počas	koncertu	
v	 Prešove,	 ktorý	 navštívili	 aj	
deti	 z	 Giraltoviec	 a	 okolia,	
prezradil,	 kto	 ho	 v	 detstve	
najviac	 hudobne	 ovplyvnil	 a	
po	kom	zdedil	talent...

Ako	 ste	 sa	 dostali	 k	 detskej	
piesni?	 Kedy	 ste	 si	 povedali,	
že	 je	 čas	 tvoriť	 pre	 najmen-
ších?

Práveže som si to ani nepovedal, 
ono si ma to našlo samo. Kama-
rátka robila projekt Veselé 

zúbky a chcela, aby som jej napísal 
pesničku do tohto projektu. Ja som to 
odmietol, lebo som nemal pocit, že 
viem napísať detskú pesničku, nikdy 
predtým som to nerobil. A tak som 
povedal: Ďakujem za ponuku, ale necí-
tim sa na to. Nemohol som však spať a 
napísal som to za desať minút, takú, 
podľa mňa, v úvodzovkách hlúposť..  
Ráno som jej to do telefónu zaspieval 
a ona že: Miro, ale to je super, to 
nahráme. A tak vznikla pesnička 
Veselé zúbky, z ktorej sa stal hit, na 
moje prekvapenie. 

Takže	Veselé	zúbky	boli	vašou	prvo-
tinou?	Vtedy	vás	to	už	teda	chytilo	
viac?

robil	rôzne	manuálne	práce,	aby	si	robil	rôzne	manuálne	práce,	aby	si	
zarobil	 na	 dobrého	 producenta.	zarobil	 na	 dobrého	 producenta.	
Zahral	si	v	oskarovom	filme	What	a	Zahral	si	v	oskarovom	filme	What	a	
wonderful	 place.	 Spolu	 s	 ďalšími	wonderful	 place.	 Spolu	 s	 ďalšími	
finalistami	 SHS	 nahrali	 najpredá-finalistami	 SHS	 nahrali	 najpredá-
vanejší	 slovenský	singel	Kým	vieš	vanejší	 slovenský	singel	Kým	vieš	
snívať	a	po	skončení	programu	mu	snívať	a	po	skončení	programu	mu	
v	 Izraeli	 vyšlo	 aj	 prvé	 vlastné	 CD	v	 Izraeli	 vyšlo	 aj	 prvé	 vlastné	 CD	
Exoterika	 (2005).	 Prelomovým	Exoterika	 (2005).	 Prelomovým	
rádiovým	 hitom	 bola	 Tlaková	 níž	rádiovým	 hitom	 bola	 Tlaková	 níž	
(1997).	 Skladba	 Čierny	 dážď	(1997).	 Skladba	 Čierny	 dážď	
patrila	v	roku	2010	k	najhranejším	patrila	v	roku	2010	k	najhranejším	
na	Slovensku	a	album	Tráva	musí	na	Slovensku	a	album	Tráva	musí	
rásť	bol	v	tom	roku	zároveň	najsin-rásť	bol	v	tom	roku	zároveň	najsin-
glovejším.	Založil	si	vydavateľstvo	glovejším.	Založil	si	vydavateľstvo	
Galgan	Music.	Doteraz	azda	najväč-Galgan	Music.	Doteraz	azda	najväč-
šie	 úspechy	 mu	 priniesla	 detská	šie	 úspechy	 mu	 priniesla	 detská	
tvorba,	 vďaka	 projektu	 Veselé	tvorba,	 vďaka	 projektu	 Veselé	

robil	rôzne	manuálne	práce,	aby	si	
zarobil	 na	 dobrého	 producenta.	
Zahral	si	v	oskarovom	filme	What	a	
wonderful	 place.	 Spolu	 s	 ďalšími	
finalistami	 SHS	 nahrali	 najpredá-
vanejší	 slovenský	singel	Kým	vieš	
snívať	a	po	skončení	programu	mu	
v	 Izraeli	 vyšlo	 aj	 prvé	 vlastné	 CD	
Exoterika	 (2005).	 Prelomovým	
rádiovým	 hitom	 bola	 Tlaková	 níž	
(1997).	 Skladba	 Čierny	 dážď	
patrila	v	roku	2010	k	najhranejším	
na	Slovensku	a	album	Tráva	musí	
rásť	bol	v	tom	roku	zároveň	najsin-
glovejším.	Založil	si	vydavateľstvo	
Galgan	Music.	Doteraz	azda	najväč-
šie	 úspechy	 mu	 priniesla	 detská	
tvorba,	 vďaka	 projektu	 Veselé	
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Ani nie, tiež sa mi to tam natoľko neza-Ani nie, tiež sa mi to tam natoľko neza-
páčilo, ale pesničku si všimlo jedno páčilo, ale pesničku si všimlo jedno 
vydavateľstvo a zavolali mi, že by to vydavateľstvo a zavolali mi, že by to 
chceli vydať knižne. Ja som sa nechcel chceli vydať knižne. Ja som sa nechcel 
spájať s detskou tvorbou a vzdal som spájať s detskou tvorbou a vzdal som 
sa práv na tú pesničku, lebo mi to sa práv na tú pesničku, lebo mi to 
prišlo také čudné, dovtedy som robil prišlo také čudné, dovtedy som robil 
iba pre dospelákov. Tak mi v tom kniž-iba pre dospelákov. Tak mi v tom kniž-
nom vydavateľstve povedali, že keď nom vydavateľstve povedali, že keď 
nemám práva na tú pesničku, mám nemám práva na tú pesničku, mám 
napísať novú. Odmietol som, lebo napísať novú. Odmietol som, lebo 
takto to ja necítim a nechcem robiť. takto to ja necítim a nechcem robiť. 
Ale naliehali na mňa, naliehali a Ale naliehali na mňa, naliehali a 
potom ma ukecali aj s mojím manažé-potom ma ukecali aj s mojím manažé-
rom, aby som to napísal. Tak som si rom, aby som to napísal. Tak som si 
povedal, že napíšem rovno dve a napí-povedal, že napíšem rovno dve a napí-
sal som Čisté rúčky a Čarovné slovíč-sal som Čisté rúčky a Čarovné slovíč-
ka, s tým, že nech si vyberú, ktorá sa ka, s tým, že nech si vyberú, ktorá sa 
im páči. Oni povedal: Obidve sú super, im páči. Oni povedal: Obidve sú super, 
budeš mať dve knihy. Takže zrazu budeš mať dve knihy. Takže zrazu 
som mal tri knihy a to znamená aj tri som mal tri knihy a to znamená aj tri 
pesničky. Ľudia nám začali volať, aby pesničky. Ľudia nám začali volať, aby 
som prišiel zaspievať na firemnú som prišiel zaspievať na firemnú 
akciu a tak... A ja zase: Nie, to nie, toto akciu a tak... A ja zase: Nie, to nie, toto 
určite nie a vtedy môj manažér zakro-určite nie a vtedy môj manažér zakro-
čil: Ale len choď... A tak som chodil čil: Ale len choď... A tak som chodil 
v y s t u p ova ť  t a k ,  ž e  p o l ov i c u  v y s t u p ova ť  t a k ,  ž e  p o l ov i c u  
programu som spieval dospelácke programu som spieval dospelácke 
piesne a tri som dal ako detskú piesne a tri som dal ako detskú 
vsuvku v rámci vystúpenia. vsuvku v rámci vystúpenia. 

Ako	 vznikol	 imidž	 žltej	 košele	 a	Ako	 vznikol	 imidž	 žltej	 košele	 a	
červeného	motýlika,	sám	ste	s	ním	červeného	motýlika,	sám	ste	s	ním	
prišli?prišli?

Nie, imidž žltej košele vytvorila Nie, imidž žltej košele vytvorila 
Barborka Yurkovic. Bola to moja Barborka Yurkovic. Bola to moja 
módna štylistka pre videoklipy a keď módna štylistka pre videoklipy a keď 
som išiel robiť videoklip na Čisté som išiel robiť videoklip na Čisté 
rúčky, tak som jej zavolal: Prosím ťa, rúčky, tak som jej zavolal: Prosím ťa, 
Barborka, obleč ma tak, aby bolo Barborka, obleč ma tak, aby bolo 

Ani nie, tiež sa mi to tam natoľko neza-
páčilo, ale pesničku si všimlo jedno 
vydavateľstvo a zavolali mi, že by to 
chceli vydať knižne. Ja som sa nechcel 
spájať s detskou tvorbou a vzdal som 
sa práv na tú pesničku, lebo mi to 
prišlo také čudné, dovtedy som robil 
iba pre dospelákov. Tak mi v tom kniž-
nom vydavateľstve povedali, že keď 
nemám práva na tú pesničku, mám 
napísať novú. Odmietol som, lebo 
takto to ja necítim a nechcem robiť. 
Ale naliehali na mňa, naliehali a 
potom ma ukecali aj s mojím manažé-
rom, aby som to napísal. Tak som si 
povedal, že napíšem rovno dve a napí-
sal som Čisté rúčky a Čarovné slovíč-
ka, s tým, že nech si vyberú, ktorá sa 
im páči. Oni povedal: Obidve sú super, 
budeš mať dve knihy. Takže zrazu 
som mal tri knihy a to znamená aj tri 
pesničky. Ľudia nám začali volať, aby 
som prišiel zaspievať na firemnú 
akciu a tak... A ja zase: Nie, to nie, toto 
určite nie a vtedy môj manažér zakro-
čil: Ale len choď... A tak som chodil 
v y s t u p ova ť  t a k ,  ž e  p o l ov i c u  
programu som spieval dospelácke 
piesne a tri som dal ako detskú 
vsuvku v rámci vystúpenia. 

Ako	 vznikol	 imidž	 žltej	 košele	 a	
červeného	motýlika,	sám	ste	s	ním	
prišli?

Nie, imidž žltej košele vytvorila 
Barborka Yurkovic. Bola to moja 
módna štylistka pre videoklipy a keď 
som išiel robiť videoklip na Čisté 
rúčky, tak som jej zavolal: Prosím ťa, 
Barborka, obleč ma tak, aby bolo 

každému hneď jasné, že to nemyslím každému hneď jasné, že to nemyslím 
vážne, že je to len nejaký úlet. Išla do vážne, že je to len nejaký úlet. Išla do 
obchodu, zohnala mi žltú košeľu, obchodu, zohnala mi žltú košeľu, 
modré nohavice a červeného motýli-modré nohavice a červeného motýli-
ka, tak som si to obliekol a zrazu sa z ka, tak som si to obliekol a zrazu sa z 
toho stalo moje poznávacie zname-toho stalo moje poznávacie zname-
nie. Odvtedy som si obliekal iba toto, nie. Odvtedy som si obliekal iba toto, 
aby bolo jasné, že to je Miro Jaroš pre aby bolo jasné, že to je Miro Jaroš pre 
deti a dospelý nech si oblieka, čo deti a dospelý nech si oblieka, čo 
chce...chce...

Prezraďte	 nám,	 kde	 čerpáte	Prezraďte	 nám,	 kde	 čerpáte	
námety	 na	 piesne?	 Pri	 tých	námety	 na	 piesne?	 Pri	 tých	
detských	ste	sa	inšpirovali	 	i	vlast-detských	ste	sa	inšpirovali	 	i	vlast-
nými	zážitkami	z	detstva?nými	zážitkami	z	detstva?

Áno, všetko je to zo života.. Aj detské, Áno, všetko je to zo života.. Aj detské, 
tie sú veľmi ovplyvnené mojím tie sú veľmi ovplyvnené mojím 
detstvom, ako som vyrastal, čo pre detstvom, ako som vyrastal, čo pre 
mňa platilo a čo na mňa, pre zmenu, mňa platilo a čo na mňa, pre zmenu, 
neplatilo. Plus ešte také veci, ktoré neplatilo. Plus ešte také veci, ktoré 
som odsledoval od okolia, akonáhle som odsledoval od okolia, akonáhle 
som už prijal tú žltú košeľu a červený som už prijal tú žltú košeľu a červený 
motýlik a začal som robiť detskú tvor-motýlik a začal som robiť detskú tvor-
bu. Všímal som si, ako reagujú deti, bu. Všímal som si, ako reagujú deti, 
ako reagujú rodičia, vzťahy medzi ako reagujú rodičia, vzťahy medzi 
deťmi a rodičmi a to opisujem vo deťmi a rodičmi a to opisujem vo 
svojich pesničkách, ako to vnímam a svojich pesničkách, ako to vnímam a 
ako to vidím. A tiež, čo si myslím, že by ako to vidím. A tiež, čo si myslím, že by 
sme sa mohli na to zamerať a možno sme sa mohli na to zamerať a možno 
to trošku vylepšiť... Čiže celý ten to trošku vylepšiť... Čiže celý ten 
projekt je náučný a kým ľudia pekne projekt je náučný a kým ľudia pekne 
reagujú a rodiny ma púšťajú do reagujú a rodiny ma púšťajú do 
svojich domácností, že si ten projekt svojich domácností, že si ten projekt 
tak nejako osvojili, tak ma to veľmi tak nejako osvojili, tak ma to veľmi 
teší a keďže to má ešte aj  výchovný teší a keďže to má ešte aj  výchovný 
rozmer, tak si myslím, že je to o to kraj-rozmer, tak si myslím, že je to o to kraj-
šie a hlavne užitočnejšie.šie a hlavne užitočnejšie.

V	 detskej	 tvorbe	 sa	 vám	 naozaj	V	 detskej	 tvorbe	 sa	 vám	 naozaj	
darí...	 Môžeme	 sa	 v	 najbližšom	 	darí...	 Môžeme	 sa	 v	 najbližšom	 	
čase	tešiť	na	ďalšie	CD?čase	tešiť	na	ďalšie	CD?

každému hneď jasné, že to nemyslím 
vážne, že je to len nejaký úlet. Išla do 
obchodu, zohnala mi žltú košeľu, 
modré nohavice a červeného motýli-
ka, tak som si to obliekol a zrazu sa z 
toho stalo moje poznávacie zname-
nie. Odvtedy som si obliekal iba toto, 
aby bolo jasné, že to je Miro Jaroš pre 
deti a dospelý nech si oblieka, čo 
chce...
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námety	 na	 piesne?	 Pri	 tých	
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bu. Všímal som si, ako reagujú deti, 
ako reagujú rodičia, vzťahy medzi 
deťmi a rodičmi a to opisujem vo 
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to trošku vylepšiť... Čiže celý ten 
projekt je náučný a kým ľudia pekne 
reagujú a rodiny ma púšťajú do 
svojich domácností, že si ten projekt 
tak nejako osvojili, tak ma to veľmi 
teší a keďže to má ešte aj  výchovný 
rozmer, tak si myslím, že je to o to kraj-
šie a hlavne užitočnejšie.

V	 detskej	 tvorbe	 sa	 vám	 naozaj	
darí...	 Môžeme	 sa	 v	 najbližšom	 	
čase	tešiť	na	ďalšie	CD?
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Pre deti tento rok nič nové už nebu-Pre deti tento rok nič nové už nebu-
dem vydávať, v lete pred prázdninami dem vydávať, v lete pred prázdninami 
vyšla výberovka s názvom Vaše vyšla výberovka s názvom Vaše 
najobľúbenejšie s najväčšími hitmi najobľúbenejšie s najväčšími hitmi 
plus päť noviniek. Teraz som nazbie-plus päť noviniek. Teraz som nazbie-
ral nové nápady a myslím si, že mám ral nové nápady a myslím si, že mám 
čo povedať novým albumom pre čo povedať novým albumom pre 
dospelých, ktorý v tomto roku vyjde. dospelých, ktorý v tomto roku vyjde. 
Na jednej strane je to krásne, že Na jednej strane je to krásne, že 
detský projekt má taký veľký záber, detský projekt má taký veľký záber, 
na druhej strane, niekedy ma mrzí, že na druhej strane, niekedy ma mrzí, že 
to tak veľmi hádže tieň na tú dospe-to tak veľmi hádže tieň na tú dospe-
lácku tvorbu, s ktorou som začal, v lácku tvorbu, s ktorou som začal, v 
ktorej pokračujem a vlastne po ktorej pokračujem a vlastne po 
štyroch rokoch sa s ňou hlásim štyroch rokoch sa s ňou hlásim 
znova... Tak som sám zvedavý, akú znova... Tak som sám zvedavý, akú 
šancu mi ešte dajú moji poslucháči. šancu mi ešte dajú moji poslucháči. 

Je	 podľa	 vás	 ťažšie	 tvoriť	 pre	Je	 podľa	 vás	 ťažšie	 tvoriť	 pre	
dospelých	 ako	 pre	 deti?	 V	 čom	dospelých	 ako	 pre	 deti?	 V	 čom	
vidíte	 najväčšie	 výhody	 a	 nevý-vidíte	 najväčšie	 výhody	 a	 nevý-
hody?hody?

Pesničky pre deti tvorím vlastne tak, Pesničky pre deti tvorím vlastne tak, 
že sa nad tým nezamýšľam dvakrát. že sa nad tým nezamýšľam dvakrát. 
Poviem si, že je téma, o ktorej chcem Poviem si, že je téma, o ktorej chcem 
hovoriť, alebo o čom chcem písať, hovoriť, alebo o čom chcem písať, 
dám to na papier a niekedy to mám dám to na papier a niekedy to mám 
naozaj v priebehu pár minút hotové. naozaj v priebehu pár minút hotové. 
Je to taká prvotná emócia, ktorá Je to taká prvotná emócia, ktorá 
prichádza. A čo sa týka dospeláckej prichádza. A čo sa týka dospeláckej 
tvorby, tak tam by som chcel byť zase tvorby, tak tam by som chcel byť zase 
trošku viac metaforický, viac umelec-trošku viac metaforický, viac umelec-
ký. Takže hľadám spojenia, ktoré ký. Takže hľadám spojenia, ktoré 
možno nie sú až také ošúchané a záro-možno nie sú až také ošúchané a záro-
veň im ľudia dobre porozumejú. Ale veň im ľudia dobre porozumejú. Ale 
priznám sa, že pri novom albume som priznám sa, že pri novom albume som 
trošku od toho upustil a rozhodol som trošku od toho upustil a rozhodol som 
sa, že budem veľmi úprimný a veľmi sa, že budem veľmi úprimný a veľmi 
priamy. Takže veľa vecí už hovorím priamy. Takže veľa vecí už hovorím 
tak, aby nikto za tým nemohol nájsť tak, aby nikto za tým nemohol nájsť 

Pre deti tento rok nič nové už nebu-
dem vydávať, v lete pred prázdninami 
vyšla výberovka s názvom Vaše 
najobľúbenejšie s najväčšími hitmi 
plus päť noviniek. Teraz som nazbie-
ral nové nápady a myslím si, že mám 
čo povedať novým albumom pre 
dospelých, ktorý v tomto roku vyjde. 
Na jednej strane je to krásne, že 
detský projekt má taký veľký záber, 
na druhej strane, niekedy ma mrzí, že 
to tak veľmi hádže tieň na tú dospe-
lácku tvorbu, s ktorou som začal, v 
ktorej pokračujem a vlastne po 
štyroch rokoch sa s ňou hlásim 
znova... Tak som sám zvedavý, akú 
šancu mi ešte dajú moji poslucháči. 

Je	 podľa	 vás	 ťažšie	 tvoriť	 pre	
dospelých	 ako	 pre	 deti?	 V	 čom	
vidíte	 najväčšie	 výhody	 a	 nevý-
hody?

Pesničky pre deti tvorím vlastne tak, 
že sa nad tým nezamýšľam dvakrát. 
Poviem si, že je téma, o ktorej chcem 
hovoriť, alebo o čom chcem písať, 
dám to na papier a niekedy to mám 
naozaj v priebehu pár minút hotové. 
Je to taká prvotná emócia, ktorá 
prichádza. A čo sa týka dospeláckej 
tvorby, tak tam by som chcel byť zase 
trošku viac metaforický, viac umelec-
ký. Takže hľadám spojenia, ktoré 
možno nie sú až také ošúchané a záro-
veň im ľudia dobre porozumejú. Ale 
priznám sa, že pri novom albume som 
trošku od toho upustil a rozhodol som 
sa, že budem veľmi úprimný a veľmi 
priamy. Takže veľa vecí už hovorím 
tak, aby nikto za tým nemohol nájsť 

žiadnu inú metaforu, ale presne to, čo žiadnu inú metaforu, ale presne to, čo 
poviem, tak to aj myslím.poviem, tak to aj myslím.

Čo	sa	vám	páčilo,	keď	ste	boli	malý,	Čo	sa	vám	páčilo,	keď	ste	boli	malý,	
čo	 ste	 vtedy	 pozerali	 a	 počúvali	čo	 ste	 vtedy	 pozerali	 a	 počúvali	
najčastejšie?najčastejšie?

Keď som bol malý, veľmi som obľubo-Keď som bol malý, veľmi som obľubo-
val veľkú detskú hviezdu Darinku val veľkú detskú hviezdu Darinku 
Rolincovú, ktorá vydala prvú platňu Rolincovú, ktorá vydala prvú platňu 
Keby som bola princezná Arabela, Keby som bola princezná Arabela, 
keď mala desať rokov. V škôlke nám ju keď mala desať rokov. V škôlke nám ju 
púšťala súdružka učiteľka a mne sa to púšťala súdružka učiteľka a mne sa to 
natoľko páčilo, že som začal vnímať natoľko páčilo, že som začal vnímať 
hudbu práve cez túto Darinku. Učil hudbu práve cez túto Darinku. Učil 
som sa texty, melódie a tak nejako sa som sa texty, melódie a tak nejako sa 
mi hudba dostala do srdca a myslím mi hudba dostala do srdca a myslím 
si, že tá Darina – Dara Rolinc ani nevie si, že tá Darina – Dara Rolinc ani nevie 
ako, ale ovplyvnila môj život v tom ako, ale ovplyvnila môj život v tom 
takom ranom detstve. A hlavne, moja takom ranom detstve. A hlavne, moja 
mama je z hudobníckej rodiny, hrá na mama je z hudobníckej rodiny, hrá na 
ústnej harmonike. Oni keď sa stretnú ústnej harmonike. Oni keď sa stretnú 
celá rodina, všetci hrajú na ústnej i celá rodina, všetci hrajú na ústnej i 
ťahacej harmonike, gitare, a tak... Spie-ťahacej harmonike, gitare, a tak... Spie-
vajú spolu, hlavne veľa ľudoviek. Ak vajú spolu, hlavne veľa ľudoviek. Ak 
mám po niekom nejaký ten talent, tak mám po niekom nejaký ten talent, tak 
to ide zrejme z maminej strany. to ide zrejme z maminej strany. 

Obdivujete	nejakých	známych	ľudí	Obdivujete	nejakých	známych	ľudí	
aj	v	súčasnosti?aj	v	súčasnosti?

Veľmi rad mám Janet Jackson, ale je to Veľmi rad mám Janet Jackson, ale je to 
skôr taký idol z detstva a to pretrváva skôr taký idol z detstva a to pretrváva 
až dodnes... No ak sa mám priznať, v až dodnes... No ak sa mám priznať, v 
súčasnej dobe nemám nejaké idoly, súčasnej dobe nemám nejaké idoly, 
ku ktorým by som vzhliadal, ale ku ktorým by som vzhliadal, ale 
presne na tej ceste, keď som veľmi presne na tej ceste, keď som veľmi 
chcel spievať, no nedarilo sa mi alebo chcel spievať, no nedarilo sa mi alebo 
moje okolie hovorilo, že nemám moje okolie hovorilo, že nemám 
dostatočný talent atď., tak som vždy dostatočný talent atď., tak som vždy 
čítal životopisné knihy... Či už je to čítal životopisné knihy... Či už je to 
Janet, Madonna, Michael Jackson Janet, Madonna, Michael Jackson 
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taká moja veľmi obľúbená... Z video-taká moja veľmi obľúbená... Z video-
klipov si myslím, že sú veľmi vyda-klipov si myslím, že sú veľmi vyda-
rené Planéty alebo Cesta do praveku, rené Planéty alebo Cesta do praveku, 
Moje telo a ešte ak by som mal nejaký Moje telo a ešte ak by som mal nejaký 
vyzdvihnúť, tak by to boli asi Na tom vyzdvihnúť, tak by to boli asi Na tom 
našom dvore alebo U babičky (obidva našom dvore alebo U babičky (obidva 
sú vo folklórnom štýle). Aj hit Stra-sú vo folklórnom štýle). Aj hit Stra-
šidlá ma veľa naučil, vyskúšal som si šidlá ma veľa naučil, vyskúšal som si 
nové polohy. A môžem povedať, že ich nové polohy. A môžem povedať, že ich 
mám rád všetky. mám rád všetky. 

Ďakujeme	 za	 rozhovor	nadanému,	Ďakujeme	 za	 rozhovor	nadanému,	
úprimnému	 Mirovi	 a	 želáme	 mu	úprimnému	 Mirovi	 a	 želáme	 mu	
úspech	 s	 novým	 dospeláckym	 CD,	úspech	 s	 novým	 dospeláckym	 CD,	
ktoré	sa	má	čoskoro	objaviť	na	trhu.ktoré	sa	má	čoskoro	objaviť	na	trhu.

Text	a	foto:	Martina	CigľárováText	a	foto:	Martina	Cigľárová

taká moja veľmi obľúbená... Z video-
klipov si myslím, že sú veľmi vyda-
rené Planéty alebo Cesta do praveku, 
Moje telo a ešte ak by som mal nejaký 
vyzdvihnúť, tak by to boli asi Na tom 
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sú vo folklórnom štýle). Aj hit Stra-
šidlá ma veľa naučil, vyskúšal som si 
nové polohy. A môžem povedať, že ich 
mám rád všetky. 

Ďakujeme	 za	 rozhovor	nadanému,	
úprimnému	 Mirovi	 a	 želáme	 mu	
úspech	 s	 novým	 dospeláckym	 CD,	
ktoré	sa	má	čoskoro	objaviť	na	trhu.

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová

alebo George Michael... a tam som alebo George Michael... a tam som 
videl veľmi veľa podobností s mojím videl veľmi veľa podobností s mojím 
vlastným životom, to ma motivovalo a vlastným životom, to ma motivovalo a 
hovoril som si, že keď to dali oni, tak hovoril som si, že keď to dali oni, tak 
to možno dám aj ja, len musím vydr-to možno dám aj ja, len musím vydr-
žať. Takže toto sú presne tie osobnos-žať. Takže toto sú presne tie osobnos-
ti, ktoré ja obdivujem a ku ktorým ti, ktoré ja obdivujem a ku ktorým 
som vzhliadal.som vzhliadal.

Ktoré	piesne	zo	svojho	repertoáru	Ktoré	piesne	zo	svojho	repertoáru	
pre	 detské	 publikum	 máte	 rád?	pre	 detské	 publikum	 máte	 rád?	
Ktoré	videoklipy	sa	vám	najlepšie	Ktoré	videoklipy	sa	vám	najlepšie	
točili	 a	 viažu	 sa	 k	 nim	 možno	točili	 a	 viažu	 sa	 k	 nim	 možno	
najkrajšie	spomienky?najkrajšie	spomienky?

Ja mám osobne veľmi rad napríklad Ja mám osobne veľmi rad napríklad 
pesničku Cesta do rozprávky, to je pesničku Cesta do rozprávky, to je 
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vlastným životom, to ma motivovalo a 
hovoril som si, že keď to dali oni, tak 
to možno dám aj ja, len musím vydr-
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ti, ktoré ja obdivujem a ku ktorým 
som vzhliadal.
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točili	 a	 viažu	 sa	 k	 nim	 možno	
najkrajšie	spomienky?

Ja mám osobne veľmi rad napríklad 
pesničku Cesta do rozprávky, to je 

B ABI E L E T O B AB I E L E T O B AB I E L E T O 
Teplé a pekné počasie na konci leta a Teplé a pekné počasie na konci leta a 
začiatku jesene ľudia nazývali babie začiatku jesene ľudia nazývali babie 
leto, z ktorého mali radosť, pretože: leto, z ktorého mali radosť, pretože: 
Babie leto prináša pekné dni v jeseni. Babie leto prináša pekné dni v jeseni. 
Naši roľnícki predkovia sa tak mohli Naši roľnícki predkovia sa tak mohli 
tešiť z teplých dní, nemuseli sa obávať tešiť z teplých dní, nemuseli sa obávať 
dažďa, blatistých ciest a rozmáčaných dažďa, blatistých ciest a rozmáčaných 
polí. Mohli postupne zvážať úrodu, polí. Mohli postupne zvážať úrodu, 
dokončovať práce v záhradách, na dokončovať práce v záhradách, na 
poliach, vo viniciach. No keď sa lasto-poliach, vo viniciach. No keď sa lasto-
vičky začali chystať na odlet do vičky začali chystať na odlet do 
teplách krajín, vravievali: Lastovičky teplách krajín, vravievali: Lastovičky 
na odletu, koniec i babiemu letu. na odletu, koniec i babiemu letu. 
Slnko síce stále pekne svietilo, ale pre Slnko síce stále pekne svietilo, ale pre 
dni babieho leta už platilo príslovie: dni babieho leta už platilo príslovie: 
Slnko svieti, ale je zubaté. Gazdovia Slnko svieti, ale je zubaté. Gazdovia 
museli ešte zorať polia, zasiať ozimi-museli ešte zorať polia, zasiať ozimi-
ny, bolo treba vykopať repu, zemiaky, ny, bolo treba vykopať repu, zemiaky, 
povylamovať kukuricu. Keď nastali povylamovať kukuricu. Keď nastali 
chladnejšie dni, hovorievali: Zo chladnejšie dni, hovorievali: Zo 

Teplé a pekné počasie na konci leta a 
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na odletu, koniec i babiemu letu. 
Slnko síce stále pekne svietilo, ale pre 
dni babieho leta už platilo príslovie: 
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museli ešte zorať polia, zasiať ozimi-
ny, bolo treba vykopať repu, zemiaky, 
povylamovať kukuricu. Keď nastali 
chladnejšie dni, hovorievali: Zo 

strniska už chladný vietor fúkať začí-strniska už chladný vietor fúkať začí-
na. Ak sa jeseň vydarila, bývala boha-na. Ak sa jeseň vydarila, bývala boha-
tá, pestrá, hýrila nádhernými farbami, tá, pestrá, hýrila nádhernými farbami, 
ale ľudových zvykov a obradov v nej ale ľudových zvykov a obradov v nej 
bolo pomenej. Zato patrili k najdôleži-bolo pomenej. Zato patrili k najdôleži-
tejším z celého výročného zvykoslo-tejším z celého výročného zvykoslo-
via. via. 

strniska už chladný vietor fúkať začí-
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tejším z celého výročného zvykoslo-
via. 
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a mestečiek odchádzali mládenci na a mestečiek odchádzali mládenci na 
vojenčinu. Kedysi veľmi dávno trvala vojenčinu. Kedysi veľmi dávno trvala 
vojenská služba celý život, od roku vojenská služba celý život, od roku 
1802 sa skrátila na desať až dvanásť 1802 sa skrátila na desať až dvanásť 
rokov, od roku 1868 na tri roky. rokov, od roku 1868 na tri roky. 
Mládenci odchádzali nešťastní, Mládenci odchádzali nešťastní, 
pretože opúšťali rodičov, svoje milé a pretože opúšťali rodičov, svoje milé a 
ak vypukla vojna, nevedeli, kedy a či ak vypukla vojna, nevedeli, kedy a či 
sa vôbec vrátia. Po prvej svetovej sa vôbec vrátia. Po prvej svetovej 
vojne, v ktorej zahynuli desaťtisíce vojne, v ktorej zahynuli desaťtisíce 
vojakov zo Slovenska, trvala vojen-vojakov zo Slovenska, trvala vojen-
čina už len dva roky. čina už len dva roky. 

Na jeseň schádzali z hôr pastieri s Na jeseň schádzali z hôr pastieri s 
dobytkom, po nich aj pastieri oviec. dobytkom, po nich aj pastieri oviec. 
Keď sa ochladilo a objavili sa prvé Keď sa ochladilo a objavili sa prvé 
mrazíky, opustili sezónne prístrešky a mrazíky, opustili sezónne prístrešky a 
salaše vysoko v horách a dobytok aj salaše vysoko v horách a dobytok aj 
ovce zohnali dole do dedín. Každý ovce zohnali dole do dedín. Každý 
gazda si prevzal svoje zvieratá a gazda si prevzal svoje zvieratá a 
zavrel ich do maštale a ovčiarne, kde zavrel ich do maštale a ovčiarne, kde 
už mal pre ne na celú zimu nachys-už mal pre ne na celú zimu nachys-
tané krmivo. Na záver pastierskej tané krmivo. Na záver pastierskej 
sezóny sa v dedinách konali tradičné sezóny sa v dedinách konali tradičné 
valaské oslavy spojené s vyúčtova-valaské oslavy spojené s vyúčtova-
ním, hostinou a zábavou. Pastieri boli ním, hostinou a zábavou. Pastieri boli 
spokojní, že sú konečne doma, kde spokojní, že sú konečne doma, kde 
spolu s rodinou prežijú dlhé a studené spolu s rodinou prežijú dlhé a studené 
zimné mesiace. Jesenné ubúdanie zimné mesiace. Jesenné ubúdanie 
svetla a predlžovanie nocí, tma a svetla a predlžovanie nocí, tma a 
chlad vyvolávali u našich predkov chlad vyvolávali u našich predkov 
strach a obavy. Keď sa zotmelo, častej-strach a obavy. Keď sa zotmelo, častej-
šie sa stretávali, pre dievky a ženy sa šie sa stretávali, pre dievky a ženy sa 
začali spoločné priadky, neskôr začali spoločné priadky, neskôr 
páračky peria. Rozprávali si na nich páračky peria. Rozprávali si na nich 
legendy, rozprávky, veselé, smutné i legendy, rozprávky, veselé, smutné i 
strašidelné príhody.strašidelné príhody.

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)	
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Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

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

Jeseň bola časom dozretých plodov, Jeseň bola časom dozretých plodov, 
namáhavej práce, ale tiež spoločných namáhavej práce, ale tiež spoločných 
osláv, vinobrania, hodov, poďakova-osláv, vinobrania, hodov, poďakova-
nia za úrodu, zakáľačiek a svadieb. nia za úrodu, zakáľačiek a svadieb. 
Bola obdobím, keď naši roľnícki pred-Bola obdobím, keď naši roľnícki pred-
kovia spolu so svojimi paholkami a kovia spolu so svojimi paholkami a 
slúžkami zbierali z polí a záhrad slúžkami zbierali z polí a záhrad 
dozreté plodiny a plody. Keď bol dozreté plodiny a plody. Keď bol 
úrodný rok, tak sotva stáli na nohách, úrodný rok, tak sotva stáli na nohách, 
ale všetku úrodu s vďakou poodnášali ale všetku úrodu s vďakou poodnášali 
do pivníc, komôr, zemiakových jám, do pivníc, komôr, zemiakových jám, 
vinohradníci do vínnych pivníc. Chys-vinohradníci do vínnych pivníc. Chys-
tali zásoby, ktoré im mali vydržať celú tali zásoby, ktoré im mali vydržať celú 
zimu a jar. Kto mal peniaze, mohol si zimu a jar. Kto mal peniaze, mohol si 
chýbajúce potraviny dokúpiť, kto ich chýbajúce potraviny dokúpiť, kto ich 
nemal, musel so zásobami vydržať až nemal, musel so zásobami vydržať až 
do novej úrody. Vtedy každý ocenil do novej úrody. Vtedy každý ocenil 
dobrého hospodára a šporovlivú dobrého hospodára a šporovlivú 
gazdinú, ktorí všetko dokázali tak gazdinú, ktorí všetko dokázali tak 
rozdeliť a rozpočítať, aby rodina mala rozdeliť a rozpočítať, aby rodina mala 
čo jesť i koncom jari. čo jesť i koncom jari. 

V každej domácnosti museli mať aj V každej domácnosti museli mať aj 
dostatok dreva na celú zimu a pritom dostatok dreva na celú zimu a pritom 
myslieť už aj na budúci rok. Preto v myslieť už aj na budúci rok. Preto v 
neskorú jeseň chodili gazdovia do neskorú jeseň chodili gazdovia do 
spoločných urbárskych lesov, kde boli spoločných urbárskych lesov, kde boli 
označené stromy na výrub. Každý si označené stromy na výrub. Každý si 
vyrúbal svoj diel, doviezol drevo do vyrúbal svoj diel, doviezol drevo do 
dvora a potom v zime pílil a štiepal dvora a potom v zime pílil a štiepal 
palivové drevo na kúrenie. Jeseň bola palivové drevo na kúrenie. Jeseň bola 
časom bohatých hodov spojených s časom bohatých hodov spojených s 
poďakovaním za úrodu z polí, záhrad poďakovaním za úrodu z polí, záhrad 
a vinohradov. Vďaka novej úrode sa a vinohradov. Vďaka novej úrode sa 
mohli konať veselé svadby s bohato mohli konať veselé svadby s bohato 
prestretými stolmi. Naši roľnícki pred-prestretými stolmi. Naši roľnícki pred-
kovia už mali viac času a tak mohli kovia už mali viac času a tak mohli 
spokojne sláviť cirkevné sviatky, spokojne sláviť cirkevné sviatky, 
hlavne sviatky Panny Márie spojené s hlavne sviatky Panny Márie spojené s 
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nemal, musel so zásobami vydržať až 
do novej úrody. Vtedy každý ocenil 
dobrého hospodára a šporovlivú 
gazdinú, ktorí všetko dokázali tak 
rozdeliť a rozpočítať, aby rodina mala 
čo jesť i koncom jari. 

V každej domácnosti museli mať aj 
dostatok dreva na celú zimu a pritom 
myslieť už aj na budúci rok. Preto v 
neskorú jeseň chodili gazdovia do 
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poďakovaním za úrodu z polí, záhrad 
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mohli konať veselé svadby s bohato 
prestretými stolmi. Naši roľnícki pred-
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spokojne sláviť cirkevné sviatky, 
hlavne sviatky Panny Márie spojené s 
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V tejto súvislosti začal dňa 18. 8. 2020 V tejto súvislosti začal dňa 18. 8. 2020 
poverený príslušník OO PZ Giraltovce poverený príslušník OO PZ Giraltovce 
trestné stíhanie vo veci prečinu trestné stíhanie vo veci prečinu 
krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b/ krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b/ 
Trestného zákona. Následne bola táto Trestného zákona. Následne bola táto 
trestná vec postúpená v rámci vecnej trestná vec postúpená v rámci vecnej 
príslušnosti odboru kriminálnej polí-príslušnosti odboru kriminálnej polí-
cie OR PZ vo Svidníku. Páchateľ tohto cie OR PZ vo Svidníku. Páchateľ tohto 
skutku bol zistený a sú vykonávané skutku bol zistený a sú vykonávané 
úkony trestného konania smerujúce k úkony trestného konania smerujúce k 
vzneseniu obvinenia. Vzhľadom na to, vzneseniu obvinenia. Vzhľadom na to, 
že vyšetrovanie tejto trestnej veci je že vyšetrovanie tejto trestnej veci je 
na začiatku, nie je možné v súčasnosti na začiatku, nie je možné v súčasnosti 
poskytnúť k prípadu viac informácií.   poskytnúť k prípadu viac informácií.   

Mária	OsifováMária	Osifová

V tejto súvislosti začal dňa 18. 8. 2020 
poverený príslušník OO PZ Giraltovce 
trestné stíhanie vo veci prečinu 
krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b/ 
Trestného zákona. Následne bola táto 
trestná vec postúpená v rámci vecnej 
príslušnosti odboru kriminálnej polí-
cie OR PZ vo Svidníku. Páchateľ tohto 
skutku bol zistený a sú vykonávané 
úkony trestného konania smerujúce k 
vzneseniu obvinenia. Vzhľadom na to, 
že vyšetrovanie tejto trestnej veci je 
na začiatku, nie je možné v súčasnosti 
poskytnúť k prípadu viac informácií.   

Mária	Osifová

Predajňu	 Vijofel	 v	 centre	 mesta	 v	Predajňu	 Vijofel	 v	 centre	 mesta	 v	
budove	Domu	služieb	navštívil	zákaz-budove	Domu	služieb	navštívil	zákaz-
ník	mimo	 otváracích	 hodín.	 O	 nákup	ník	mimo	 otváracích	 hodín.	 O	 nákup	
čerstvých	výrobkov	však	vôbec	nemal	čerstvých	výrobkov	však	vôbec	nemal	
záujem.	 	V	nočných	hodinách	poškodil	záujem.	 	V	nočných	hodinách	poškodil	
vchodové	dvere	a	jeho	kroky	smerovali	vchodové	dvere	a	jeho	kroky	smerovali	
rovno	 ku	 kase.	 Zodpovedné	 pracov-rovno	 ku	 kase.	 Zodpovedné	 pracov-
níčky	 však	 hotovosť	 v	 kase	 nenechá-níčky	 však	 hotovosť	 v	 kase	 nenechá-
vajú	a	tak	odišiel	naprázdno.	Nestihol	vajú	a	tak	odišiel	naprázdno.	Nestihol	
ani	 nič	 odcudziť,	 pravdepodobne	 ho	ani	 nič	 odcudziť,	 pravdepodobne	 ho	
vyrušil	alarm.vyrušil	alarm.

	O tomto skutku nás informovala mjr. 	O tomto skutku nás informovala mjr. 
Ing. Jana Ligdayová.Ing. Jana Ligdayová.
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Ing. Jana Ligdayová.

  

A OKOLIAA OKOLIA

 

A OKOLIA
Vlámanie	do	mäsiarneVlámanie	do	mäsiarneVlámanie	do	mäsiarne
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plavby pozastavila až do odvolania, plavby pozastavila až do odvolania, 
kým nebudú otestovaní všetci kým nebudú otestovaní všetci 
pracovníci plavidla aj obslužný perso-pracovníci plavidla aj obslužný perso-
nál,“ písalo sa ďalej na facebookovej nál,“ písalo sa ďalej na facebookovej 
stránke Domaša City Dobrá. Doplnili, stránke Domaša City Dobrá. Doplnili, 
že obec zaplatila testy v certifikova-že obec zaplatila testy v certifikova-
nom laboratóriu Adla Prešov nom laboratóriu Adla Prešov 
(www.adla.sk) pre všetkých zamest-(www.adla.sk) pre všetkých zamest-
nancov lode aj osoby, ktoré s nimi nancov lode aj osoby, ktoré s nimi 
prichádzali  bezprostredne do prichádzali  bezprostredne do 
kontaktu, aj keď nepriameho. Podľa kontaktu, aj keď nepriameho. Podľa 
najnovších informácií však boli najnovších informácií však boli 
všetky výsledky testov na Covid-19 u všetky výsledky testov na Covid-19 u 
posádky lode negatívne. Podľa aktu-posádky lode negatívne. Podľa aktu-
álnych informácií je loď opäť v álnych informácií je loď opäť v 
prevádzke. „Plavby na lodi Bohemia prevádzke. „Plavby na lodi Bohemia 
sú opäť obnovené. Posilňujeme sú opäť obnovené. Posilňujeme 
hygienické opatrenia o meranie hygienické opatrenia o meranie 
teploty pri vstupe na loď,“ informujú teploty pri vstupe na loď,“ informujú 
na webe domasacity.sk. Na lodi obno-na webe domasacity.sk. Na lodi obno-
vili aj koncerty. Podľa starostu Kvako-vili aj koncerty. Podľa starostu Kvako-
viec Radovana Kapraľa Bohemia napl-viec Radovana Kapraľa Bohemia napl-
nila očakávania a lístky na loď sú nila očakávania a lístky na loď sú 
vypredané týždeň vopred. Premávať vypredané týždeň vopred. Premávať 
bude aj v septembri.bude aj v septembri.

Text:	Martina	Cigľárová Text:	Martina	Cigľárová 
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vili aj koncerty. Podľa starostu Kvako-
viec Radovana Kapraľa Bohemia napl-
nila očakávania a lístky na loď sú 
vypredané týždeň vopred. Premávať 
bude aj v septembri.

Text:	Martina	Cigľárová 

Koronavírus	opäť	 vyčíňa	vo	 svete	Koronavírus	opäť	 vyčíňa	vo	 svete	
aj	 na	 Slovensku,	 v	 druhej	 vlne	aj	 na	 Slovensku,	 v	 druhej	 vlne	
dokonca	pribúdajú	nové	prípady	aj	dokonca	pribúdajú	nové	prípady	aj	
na	 východe.	 V	 posledných	 dňoch	na	 východe.	 V	 posledných	 dňoch	
priniesli	 médiá	 aj	 nepriaznivú	priniesli	 médiá	 aj	 nepriaznivú	
správu	 o	 pozitívne	 testovanom	správu	 o	 pozitívne	 testovanom	
pracovníkovi	lode	na	Domaši.	pracovníkovi	lode	na	Domaši.	

„Pracovníkovi strojovne, ktorý bol na „Pracovníkovi strojovne, ktorý bol na 
výletnej lodi Bohemia, 20. 8. 2020 výletnej lodi Bohemia, 20. 8. 2020 
diagnostikovali COVID-19. Treba diagnostikovali COVID-19. Treba 
uviesť, že v práci vždy používal uviesť, že v práci vždy používal 
ochranné rúška aj dezinfekciu na ochranné rúška aj dezinfekciu na 
ruky," uviedli na sociálnej sieti Face-ruky," uviedli na sociálnej sieti Face-
book. „Keďže mal naplánovanú book. „Keďže mal naplánovanú 
operáciu, počas celého týždňa absol-operáciu, počas celého týždňa absol-
voval viaceré predoperačné vyšetre-voval viaceré predoperačné vyšetre-
nia v rôznych ambulanciách. Aj preto nia v rôznych ambulanciách. Aj preto 
sa mohol nakaziť kdekoľvek. Aj keď sa mohol nakaziť kdekoľvek. Aj keď 
všetci zamestnanci plavidla dodržia-všetci zamestnanci plavidla dodržia-
vali prísne protiepidemiologické vali prísne protiepidemiologické 
opatrenia,“ informovala aj stránka opatrenia,“ informovala aj stránka 
Domaša City Dobrá. Úrad verejného Domaša City Dobrá. Úrad verejného 
zdravotníctva v tento deň hlásil až zdravotníctva v tento deň hlásil až 
123 nakazených novým koronavíru-123 nakazených novým koronavíru-
som. Vo vranovskom okrese bolo 23. som. Vo vranovskom okrese bolo 23. 
augusta cez 60 prípadov augusta cez 60 prípadov 
nákazy. Aj RÚVZ vo Svid-nákazy. Aj RÚVZ vo Svid-
níku eviduje ďalšie nové, níku eviduje ďalšie nové, 
väčšinou ide o Stropkovča-väčšinou ide o Stropkovča-
nov, ktorí sa infikovali nov, ktorí sa infikovali 
počas pobytu v Bulharsku počas pobytu v Bulharsku 
a  na Ukrajine. Na istý čas a  na Ukrajine. Na istý čas 
sa zľakli aj rekreanti na sa zľakli aj rekreanti na 
Domaši. „Obec Kvakovce Domaši. „Obec Kvakovce 
z v o l i l a  z o d p o v e d n ý  z v o l i l a  z o d p o v e d n ý  
prístup a pre istotu všetky prístup a pre istotu všetky 
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Pracovník	lode	mal	pozitívny	testPracovník	lode	mal	pozitívny	testPracovník	lode	mal	pozitívny	test
KORONAVÍRUS strašil aj na Domaši:KORONAVÍRUS strašil aj na Domaši:KORONAVÍRUS strašil aj na Domaši:

FOTO: plavbydomasa.skFOTO: plavbydomasa.skFOTO: plavbydomasa.sk
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Stropkovčania	 pociťujú	 v	 týchto	Stropkovčania	 pociťujú	 v	 týchto	
dňoch	hlboký	zármutok.	V	Liptov-dňoch	hlboký	zármutok.	V	Liptov-
skom	 Trnovci	 došlo	 pred	 niekoľ-skom	 Trnovci	 došlo	 pred	 niekoľ-
kými	 dňami	 k	 veľkej	 tragédii,	kými	 dňami	 k	 veľkej	 tragédii,	
ktorá	 zasiahla	 celé	 Slovensko.	 Po	ktorá	 zasiahla	 celé	 Slovensko.	 Po	
zrážke	 dvoch	 dodávok	 vyhasli	zrážke	 dvoch	 dodávok	 vyhasli	
životy	piatich	ľudí	zo	Stropkova,	do	životy	piatich	ľudí	zo	Stropkova,	do	
nebíčka	odišli	štyri	deti.	nebíčka	odišli	štyri	deti.	

Sen o rodinnej dovolenke štyroch Sen o rodinnej dovolenke štyroch 
oteckov s piatimi deťmi na Liptovskej oteckov s piatimi deťmi na Liptovskej 
Mare sa zmenil na nočnú moru. Pri Mare sa zmenil na nočnú moru. Pri 
vážnej dopravnej zomreli 43-ročný vážnej dopravnej zomreli 43-ročný 
Marián, po ktorom doma zostali Marián, po ktorom doma zostali 
hendikepovaná dcéra a štyria chlapci hendikepovaná dcéra a štyria chlapci 
vo veku 6 až 11 rokov – Oliver, Tadeas, vo veku 6 až 11 rokov – Oliver, Tadeas, 
Tobiáš a Dávid. Dvaja starší z nich boli Tobiáš a Dávid. Dvaja starší z nich boli 
nádejní futbalisti. Nehodu našťastie nádejní futbalisti. Nehodu našťastie 
prežil trojročný chlapček, ktorý bol v prežil trojročný chlapček, ktorý bol v 
autosedačke. „Dňa 19. augusta 2020 autosedačke. „Dňa 19. augusta 2020 
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nádejní futbalisti. Nehodu našťastie 
prežil trojročný chlapček, ktorý bol v 
autosedačke. „Dňa 19. augusta 2020 

krátko pred 10.30 hod. bola ohlásená krátko pred 10.30 hod. bola ohlásená 
dopravná nehoda dvoch osobných dopravná nehoda dvoch osobných 
motorových vozidiel na štátnej ceste motorových vozidiel na štátnej ceste 
II/584 v katastri obce Liptovský II/584 v katastri obce Liptovský 
Trnovec, okres Liptovský Mikuláš. Trnovec, okres Liptovský Mikuláš. 
Následkom dopravnej nehody došlo k Následkom dopravnej nehody došlo k 
usmrteniu piatich osôb (z toho štyri usmrteniu piatich osôb (z toho štyri 
deti) a štyri osoby boli zranené,“ deti) a štyri osoby boli zranené,“ 
informuje HaZZ na stránke minister-informuje HaZZ na stránke minister-
stva a na FB. „Bol to veľmi ťažký zásah stva a na FB. „Bol to veľmi ťažký zásah 
vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí. vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí. 
Mnohí z našich príslušníkov ešte Mnohí z našich príslušníkov ešte 
takúto udalosť nezažili a znášajú to takúto udalosť nezažili a znášajú to 
veľmi ťažko. Aj keď sú to tvrdí chlapi," veľmi ťažko. Aj keď sú to tvrdí chlapi," 
uviedla pre topky.sk riaditeľka OR uviedla pre topky.sk riaditeľka OR 
HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Kraj-HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Kraj-
čiová. „Žiadne slová nemôžu vyjadriť čiová. „Žiadne slová nemôžu vyjadriť 
smútok, ktorý v tejto bolestnej chvíli smútok, ktorý v tejto bolestnej chvíli 
cítime. Mesto Stropkov týmto vyslo-cítime. Mesto Stropkov týmto vyslo-
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usmrteniu piatich osôb (z toho štyri 
deti) a štyri osoby boli zranené,“ 
informuje HaZZ na stránke minister-
stva a na FB. „Bol to veľmi ťažký zásah 
vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí. 
Mnohí z našich príslušníkov ešte 
takúto udalosť nezažili a znášajú to 
veľmi ťažko. Aj keď sú to tvrdí chlapi," 
uviedla pre topky.sk riaditeľka OR 
HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Kraj-
čiová. „Žiadne slová nemôžu vyjadriť 
smútok, ktorý v tejto bolestnej chvíli 
cítime. Mesto Stropkov týmto vyslo-

Obeťou nehody bol aj šesťročný chlapčekObeťou nehody bol aj šesťročný chlapčekObeťou nehody bol aj šesťročný chlapček

NA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVANA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVANA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVANA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVANA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVANA LIPTOVE VYHASLO PÄŤ MLADÝCH ŽIVOTOV ZO STROPKOVA
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období vymieňame lepiace pásky období vymieňame lepiace pásky 
okolo kmeňov, aby piadivky nevyliezli okolo kmeňov, aby piadivky nevyliezli 
prezimovať v korune stromu. prezimovať v korune stromu. 
Piadivky totiž cez zimné dni vyžierajú Piadivky totiž cez zimné dni vyžierajú 
púčiky. Nezabúdajme, že v septembri púčiky. Nezabúdajme, že v septembri 

období vymieňame lepiace pásky 
okolo kmeňov, aby piadivky nevyliezli 
prezimovať v korune stromu. 
Piadivky totiž cez zimné dni vyžierajú 
púčiky. Nezabúdajme, že v septembri 

Práce v ovocnej záhrade v septembri Práce v ovocnej záhrade v septembri 
radíme medzi najkrajšie. Popri radíme medzi najkrajšie. Popri 
výsadbe jahôd zberáme plody našej výsadbe jahôd zberáme plody našej 
celoročnej práce. Pôda je teraz na celoročnej práce. Pôda je teraz na 
povrchu teplejšia ako ovzdušie. Má povrchu teplejšia ako ovzdušie. Má 
okolo 18 °C. V hĺbke okolo 18 °C. V hĺbke 
jedného metra je len o jedného metra je len o 
2 °C nižšia. Pôdne 2 °C nižšia. Pôdne 
teploty sa začínajú teploty sa začínajú 
obracať, čím hlbšie, obracať, čím hlbšie, 
tým bude teplejšie. tým bude teplejšie. 
S p r a v i d l a  d o  1 5 .  S p r a v i d l a  d o  1 5 .  
septembra sa odpo-septembra sa odpo-
r ú č a  d o k o n č e n i e  r ú č a  d o k o n č e n i e  
v ý s a d b y  j a h ô d .  v ý s a d b y  j a h ô d .  
Pravdaže, môže sa Pravdaže, môže sa 
robiť aj v októbri, ale s robiť aj v októbri, ale s 
tým, že prvá úroda tým, že prvá úroda 
bude kvôli neskoršej bude kvôli neskoršej 
výsadbe podstatne výsadbe podstatne 
m e n š i a .  V  t o m t o  m e n š i a .  V  t o m t o  
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r ú č a  d o k o n č e n i e  
v ý s a d b y  j a h ô d .  
Pravdaže, môže sa 
robiť aj v októbri, ale s 
tým, že prvá úroda 
bude kvôli neskoršej 
výsadbe podstatne 
m e n š i a .  V  t o m t o  

vuje hlboký prejav sústrasti rodinám, vuje hlboký prejav sústrasti rodinám, 
ktoré v stredu 19. augusta stratili ktoré v stredu 19. augusta stratili 
svojich najbližších. Stala sa obrovská svojich najbližších. Stala sa obrovská 
tragédia nevídaných rozmerov, ktorá tragédia nevídaných rozmerov, ktorá 
zasiahla naše mesto. Vedenie mesta zasiahla naše mesto. Vedenie mesta 
sa rozhodlo z tohto dôvodu zrušiť sa rozhodlo z tohto dôvodu zrušiť 
všetky najbližšie plánované kultúrne, všetky najbližšie plánované kultúrne, 
spoločenské a zábavné akcie v meste,“ spoločenské a zábavné akcie v meste,“ 
informuje Mesto Stropkov na svojich informuje Mesto Stropkov na svojich 
stránkach. Na pomoc rodinám pozo-stránkach. Na pomoc rodinám pozo-
stalých sa rozhodlo vedenie zriadiť stalých sa rozhodlo vedenie zriadiť 
účet (podľa webu stropkov.sk je to č.ú. účet (podľa webu stropkov.sk je to č.ú. 
SK52 0200 0000 0017 8421 5556), SK52 0200 0000 0017 8421 5556), 

vuje hlboký prejav sústrasti rodinám, 
ktoré v stredu 19. augusta stratili 
svojich najbližších. Stala sa obrovská 
tragédia nevídaných rozmerov, ktorá 
zasiahla naše mesto. Vedenie mesta 
sa rozhodlo z tohto dôvodu zrušiť 
všetky najbližšie plánované kultúrne, 
spoločenské a zábavné akcie v meste,“ 
informuje Mesto Stropkov na svojich 
stránkach. Na pomoc rodinám pozo-
stalých sa rozhodlo vedenie zriadiť 
účet (podľa webu stropkov.sk je to č.ú. 
SK52 0200 0000 0017 8421 5556), 

kam môžu prispievať dobrovoľní kam môžu prispievať dobrovoľní 
darcovia do konca septembra. „Aj darcovia do konca septembra. „Aj 
Mesto Svidník vyjadruje neskonalú Mesto Svidník vyjadruje neskonalú 
ľútosť nad tragédiou, ktorá zasiahla ľútosť nad tragédiou, ktorá zasiahla 
našich susedov,“ vyjadrila sa svid-našich susedov,“ vyjadrila sa svid-
nícka primátorka Marcela Ivančová. nícka primátorka Marcela Ivančová. 
Ani oči Giraltovčanov nezostali         Ani oči Giraltovčanov nezostali         
po tomto nešťastí suché. V mene po tomto nešťastí suché. V mene 
redakcie  vyjadrujeme hlbokú redakcie  vyjadrujeme hlbokú 
sústrasť smútiacim. sústrasť smútiacim. 

Text:	Martina	Cigľárová,	Text:	Martina	Cigľárová,	
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posledný letný a prvý jesenný mesiacposledný letný a prvý jesenný mesiacposledný letný a prvý jesenný mesiac
S E P T E M B E R S E P T E M B E R S E P T E M B E R 
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Jesenný šalát sa vysádza od 25. 8. do Jesenný šalát sa vysádza od 25. 8. do 
15. 9. Zásada je vysádzať plytko a to 15. 9. Zásada je vysádzať plytko a to 
tak, aby srdiečko rastliny bolo nad tak, aby srdiečko rastliny bolo nad 
úrovňou povrchu. Od 1. do 20. úrovňou povrchu. Od 1. do 20. 
septembra sa môže siať osivo septembra sa môže siať osivo 
zimného šalátu. Z riedkeho výsevu zimného šalátu. Z riedkeho výsevu 
naširoko sa predpestované priesady naširoko sa predpestované priesady 
vysadia od konca septembra až do vysadia od konca septembra až do 
polovice októbra. Šalát listový na reza-polovice októbra. Šalát listový na reza-
nie sejeme podľa predpokladaného nie sejeme podľa predpokladaného 
zberu. Na dopestovanie listov stačí zberu. Na dopestovanie listov stačí 
štyri až šesť týždňov. Na neskorý zber štyri až šesť týždňov. Na neskorý zber 
sa seje v auguste až v septembri. sa seje v auguste až v septembri. 

Ochrana v septembriOchrana v septembri

- Za daždivého počasia pokračujeme  - Za daždivého počasia pokračujeme  
v ošetrovaní viniča proti plesni sivej. v ošetrovaní viniča proti plesni sivej. 
Veľmi neskoré odrody ošetrujeme aj Veľmi neskoré odrody ošetrujeme aj 
proti múčnatke a peronospóre. proti múčnatke a peronospóre. 

- Dva týždne pred zberom jabĺk - Dva týždne pred zberom jabĺk 
urobíme posledný postrek náchyl-urobíme posledný postrek náchyl-
ných odrôd proti pehovitosti plodov ných odrôd proti pehovitosti plodov 
listovými hnojivami s vyšším obsa-listovými hnojivami s vyšším obsa-
hom vápnika.hom vápnika.

- V dvojtýždňových - V dvojtýždňových 
intervaloch pokra-intervaloch pokra-
čujeme v ošetro-čujeme v ošetro-
vaní póru proti vaní póru proti 
mínerte.mínerte.

- Už na jeseň po - Už na jeseň po 
o p a d e  l i s t o v  o p a d e  l i s t o v  
môžeme ošetriť môžeme ošetriť 
broskyne prot i  broskyne prot i  
k u č e r a v o s t i  k u č e r a v o s t i  
m e ď n a t ý m i  m e ď n a t ý m i  
prípravkamiprípravkami

	Ľubomír	Krupa	Ľubomír	Krupa

Jesenný šalát sa vysádza od 25. 8. do 
15. 9. Zásada je vysádzať plytko a to 
tak, aby srdiečko rastliny bolo nad 
úrovňou povrchu. Od 1. do 20. 
septembra sa môže siať osivo 
zimného šalátu. Z riedkeho výsevu 
naširoko sa predpestované priesady 
vysadia od konca septembra až do 
polovice októbra. Šalát listový na reza-
nie sejeme podľa predpokladaného 
zberu. Na dopestovanie listov stačí 
štyri až šesť týždňov. Na neskorý zber 
sa seje v auguste až v septembri. 
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Veľmi neskoré odrody ošetrujeme aj 
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hom vápnika.
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	Ľubomír	Krupa

už môžu udrieť krátkodobé nočné už môžu udrieť krátkodobé nočné 
mrazy. Potom býva ešte dlho teplé mrazy. Potom býva ešte dlho teplé 
počasie. počasie. 

 V tomto  čase je ešte vhodné rozsá- V tomto  čase je ešte vhodné rozsá-
dzanie pažítky, zimnej cibule, ligur-dzanie pažítky, zimnej cibule, ligur-
čeka a ďalších druhov vytrvalej zele-čeka a ďalších druhov vytrvalej zele-
niny. Na uvoľnené záhony sa stále ešte niny. Na uvoľnené záhony sa stále ešte 
dá vysievať zelenina: reďkovka, dá vysievať zelenina: reďkovka, 
kôpor a zimný šalát. Špenát sejeme kôpor a zimný šalát. Špenát sejeme 
pre jarný zber. Na voľné záhony vysie-pre jarný zber. Na voľné záhony vysie-
vame horčicu, viku, hrach, facéliu, vame horčicu, viku, hrach, facéliu, 
ďatelinu. Cesnak sa sadí koncom ďatelinu. Cesnak sa sadí koncom 
septembra až v októbri, lebo u nás sa septembra až v októbri, lebo u nás sa 
pestujú zimné odrody. Odporúča sa pestujú zimné odrody. Odporúča sa 
sadiť veľké strúčiky. Ochrana proti sadiť veľké strúčiky. Ochrana proti 
hubovým chorobám a háďatkám hubovým chorobám a háďatkám 
spočíva v morení. Po morení sa strú-spočíva v morení. Po morení sa strú-
čiky nechajú vysušiť a potom sa sadia. čiky nechajú vysušiť a potom sa sadia. 
Moriť sa neodporúča skôr ako sedem Moriť sa neodporúča skôr ako sedem 
až desať dní pred výsadbou. Hĺbka až desať dní pred výsadbou. Hĺbka 
vysádzania má byť 5 až 8 cm, tak, aby vysádzania má byť 5 až 8 cm, tak, aby 
vrcholy strúčikov boli aspoň 3 cm pod vrcholy strúčikov boli aspoň 3 cm pod 
povrchom.povrchom.
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Spoločenská rubrika
Dieťa, večný zázrak prıŕody, zázrak života. Prichá-Dieťa, večný zázrak prıŕody, zázrak života. Prichá-
dza na svet a rozdáva šťastie a lásku. Malá drobná dza na svet a rozdáva šťastie a lásku. Malá drobná 
bytosť s obrovskou mocou, ktorá lásku nielen bytosť s obrovskou mocou, ktorá lásku nielen 
rozdáva, ale ju aj prebúdza, upevňuje a rozvıj́a. rozdáva, ale ju aj prebúdza, upevňuje a rozvıj́a. 
Takúto lásku svojim narodením priniesli Filip	Takúto lásku svojim narodením priniesli Filip	
Melkovič,	Ema	Stašová,	Nina	Capová,	Daniela	Bolva-Melkovič,	Ema	Stašová,	Nina	Capová,	Daniela	Bolva-
nová,	 Jakub	 Hvišč,	 Sofia	 Davidová,	 Alexandra	nová,	 Jakub	 Hvišč,	 Sofia	 Davidová,	 Alexandra	
Kruľová	a	Samuel	Hudáček.	Kruľová	a	Samuel	Hudáček.	

V kolobehu všedných dnı́ si často ani V kolobehu všedných dnı́ si často ani 
neuvedomujeme, aká vzácna je blıźkosť neuvedomujeme, aká vzácna je blıźkosť 
milovanej osoby, priateľa či známeho, milovanej osoby, priateľa či známeho, 
alebo prosto človeka, ktorého len tak alebo prosto človeka, ktorého len tak 
zbežne poznáme. A zrazu prıd́e chvıľ́a, keď zbežne poznáme. A zrazu prıd́e chvıľ́a, keď 
nám osud nadelı ́neúprosnú stratu a my už nám osud nadelı ́neúprosnú stratu a my už 
nič nemôžeme napraviť. Navždy	nás	opus-nič nemôžeme napraviť. Navždy	nás	opus-
tili: 1. 7. 2020 Mária Steklová (1931), 19. 7. tili: 1. 7. 2020 Mária Steklová (1931), 19. 7. 
2020 Miroslav Kupkovič (1951), 4. 8. 2020 2020 Miroslav Kupkovič (1951), 4. 8. 2020 
Gabriela Vincejová (1970), 8. 8. 2020 Andrej Bakaľar (1951),  19. 8. 2020 S� tefan Gabriela Vincejová (1970), 8. 8. 2020 Andrej Bakaľar (1951),  19. 8. 2020 S� tefan 
C� ižek (1930) a 21. 8. 2020 Zuzana Kucháriková  (1916).C� ižek (1930) a 21. 8. 2020 Zuzana Kucháriková  (1916).

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovna-Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovna-
kom tempe, neúprosne a neomylne pride-kom tempe, neúprosne a neomylne pride-
ľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. ľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. 
Každým novým ránom, vždy znova a Každým novým ránom, vždy znova a 
znova ponúka nám šancu žiť život. znova ponúka nám šancu žiť život. 
Niekedy nám do cesty stavia prekážky, ale Niekedy nám do cesty stavia prekážky, ale 
má aj v zásobe šťastná dni plné slnka. Je na má aj v zásobe šťastná dni plné slnka. Je na 
každom z nás, aby sme si zvolili dni, ku každom z nás, aby sme si zvolili dni, ku 
ktorým priblıž́ime atribút: Veľký a sláv-ktorým priblıž́ime atribút: Veľký a sláv-

nostný.  K takým určite patrı ́aj oslava jubilea. Svoje	životné	jubileá	oslávia	90	nostný.  K takým určite patrı ́aj oslava jubilea. Svoje	životné	jubileá	oslávia	90	
rokov Mária Gregová, 80	rokov Alžbeta Majernıḱová, 75	rokov Mária Matiová, rokov Mária Gregová, 80	rokov Alžbeta Majernıḱová, 75	rokov Mária Matiová, 
70	rokov Ing. Ľubomıŕ Filo, Emıĺia Horbajová a Mária Kaňuchová, 65	rokov 70	rokov Ing. Ľubomıŕ Filo, Emıĺia Horbajová a Mária Kaňuchová, 65	rokov 
Viera Deutschová, Oľga Staruchová a Mária Tkáčová, 60	 rokov Pavel Hec, Viera Deutschová, Oľga Staruchová a Mária Tkáčová, 60	 rokov Pavel Hec, 
Andrej Jurč, Pavel S� tefanik a Hedviga S� tudyová, 55	rokov Anna Harčariková a Andrej Jurč, Pavel S� tefanik a Hedviga S� tudyová, 55	rokov Anna Harčariková a 
Mária Kovalčıḱová,  50	rokov	Kamila Davidová a Anna Kurečajová. Mária Kovalčıḱová,  50	rokov	Kamila Davidová a Anna Kurečajová. 
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Takúto lásku svojim narodením priniesli Filip	
Melkovič,	Ema	Stašová,	Nina	Capová,	Daniela	Bolva-
nová,	 Jakub	 Hvišč,	 Sofia	 Davidová,	 Alexandra	
Kruľová	a	Samuel	Hudáček.	

V kolobehu všedných dnı́ si často ani 
neuvedomujeme, aká vzácna je blıźkosť 
milovanej osoby, priateľa či známeho, 
alebo prosto človeka, ktorého len tak 
zbežne poznáme. A zrazu prıd́e chvıľ́a, keď 
nám osud nadelı ́neúprosnú stratu a my už 
nič nemôžeme napraviť. Navždy	nás	opus-
tili: 1. 7. 2020 Mária Steklová (1931), 19. 7. 
2020 Miroslav Kupkovič (1951), 4. 8. 2020 
Gabriela Vincejová (1970), 8. 8. 2020 Andrej Bakaľar (1951),  19. 8. 2020 S� tefan 
C� ižek (1930) a 21. 8. 2020 Zuzana Kucháriková  (1916).

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovna-
kom tempe, neúprosne a neomylne pride-
ľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. 
Každým novým ránom, vždy znova a 
znova ponúka nám šancu žiť život. 
Niekedy nám do cesty stavia prekážky, ale 
má aj v zásobe šťastná dni plné slnka. Je na 
každom z nás, aby sme si zvolili dni, ku 
ktorým priblıž́ime atribút: Veľký a sláv-

nostný.  K takým určite patrı ́aj oslava jubilea. Svoje	životné	jubileá	oslávia	90	
rokov Mária Gregová, 80	rokov Alžbeta Majernıḱová, 75	rokov Mária Matiová, 
70	rokov Ing. Ľubomıŕ Filo, Emıĺia Horbajová a Mária Kaňuchová, 65	rokov 
Viera Deutschová, Oľga Staruchová a Mária Tkáčová, 60	 rokov Pavel Hec, 
Andrej Jurč, Pavel S� tefanik a Hedviga S� tudyová, 55	rokov Anna Harčariková a 
Mária Kovalčıḱová,  50	rokov	Kamila Davidová a Anna Kurečajová. 
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V živote človeka je veľa vážnych a V živote človeka je veľa vážnych a 
radostných rozhodnutı,́ ktoré zane-radostných rozhodnutı,́ ktoré zane-
chávajú hlboký dojem po celý život. chávajú hlboký dojem po celý život. 
Medzi takéto rozhodnutia patrı́ aj Medzi takéto rozhodnutia patrı́ aj 
uzavretie	manželstva.	Pre tento akt uzavretie	manželstva.	Pre tento akt 
sa rozhodli Mgr. Martin Sabol a sa rozhodli Mgr. Martin Sabol a 
Bernadeta Barteková, Peter Legiň a Bernadeta Barteková, Peter Legiň a 
Mgr. Erika Andraščı́ková, Tomáš Mgr. Erika Andraščı́ková, Tomáš 
Rabský a Lenka Chrzanová. Rabský a Lenka Chrzanová. 
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bol termıńovo veľmi hustý. Odohralo bol termıńovo veľmi hustý. Odohralo 
sa až šesť kôl a o prekvapenia nebola sa až šesť kôl a o prekvapenia nebola 
núdza.núdza.

Náš MFK	Slovan odohral už pod vede-Náš MFK	Slovan odohral už pod vede-
nı́m nového kormidelnı́ka Tomáša	nı́m nového kormidelnı́ka Tomáša	
Susla na päť duelov, z toho štyri boli Susla na päť duelov, z toho štyri boli 
na ihriskách súperov. Na konte máme na ihriskách súperov. Na konte máme 
zatiaľ 7 bodov po zaslúženom domá-zatiaľ 7 bodov po zaslúženom domá-
com vıť́azstve 2:0 nad FK Sobrance – com vıť́azstve 2:0 nad FK Sobrance – 
Sobranecko, kontumačnej výhre 3:0 v Sobranecko, kontumačnej výhre 3:0 v 
okresnom derby so Svidnı́kom a okresnom derby so Svidnı́kom a 
cennej remı́ze 1:1 v Krompachoch. cennej remı́ze 1:1 v Krompachoch. 
Prvými strelcami Slovana v novej Prvými strelcami Slovana v novej 
sezóne boli Dejan	 Markovič,	 Samuel	sezóne boli Dejan	 Markovič,	 Samuel	
Tkáč	 a	 Roman	 Tomko. Do nového Tkáč	 a	 Roman	 Tomko. Do nového 
ročnı́ka sme nastúpili s pravdepo-ročnı́ka sme nastúpili s pravdepo-
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futbalová škola. Po šiestich kolách futbalová škola. Po šiestich kolách 
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Humenné a Odeva Lipany. V dobrom Humenné a Odeva Lipany. V dobrom 
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Košice. Minuloročná šťuka súťaže TJ Košice. Minuloročná šťuka súťaže TJ 
Mladosť Kalša po sérii nepresvedči-Mladosť Kalša po sérii nepresvedči-
vých výkonov zdolala v šiestom kole vých výkonov zdolala v šiestom kole 
Teslu Stropkov nevı́daným hokejo-Teslu Stropkov nevı́daným hokejo-
vým výsledkom 8:3. Bez výhry je      vým výsledkom 8:3. Bez výhry je      
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4. kolo: S�K Milenium 2000 Bardejov-4. kolo: S�K Milenium 2000 Bardejov-
ská Nová Ves – MFK	Slovan 1:0ská Nová Ves – MFK	Slovan 1:0

5. kolo: MFK	Slovan – 1. FK Svidnıḱ 5. kolo: MFK	Slovan – 1. FK Svidnıḱ 
3:0 kontumačne3:0 kontumačne

6. kolo: FK SEZ Pokrok Krompachy – 6. kolo: FK SEZ Pokrok Krompachy – 
MFK	Slovan 1:1MFK	Slovan 1:1

Septembrový program:Septembrový program:

7. kolo: MFK	Slovan – S�K Odeva Lipa-7. kolo: MFK	Slovan – S�K Odeva Lipa-
ny, sobota 5. 9. 2020, 15:30ny, sobota 5. 9. 2020, 15:30

8. kolo: MS� K Spišské Podhradie – 8. kolo: MS� K Spišské Podhradie – 
MFK	 Slovan, nedeľa 13. 9. 2020, MFK	 Slovan, nedeľa 13. 9. 2020, 
15:3015:30

9. kolo: MFK	 Slovan – TJ Mladosť 9. kolo: MFK	 Slovan – TJ Mladosť 
Kalša, sobota 19. 9. 2020, 15:00Kalša, sobota 19. 9. 2020, 15:00

10. kolo: MFK Vranov nad Topľou – 10. kolo: MFK Vranov nad Topľou – 
MFK	 Slovan, sobota 26. 9. 2020, MFK	 Slovan, sobota 26. 9. 2020, 
15:0015:00

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč
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MFK	 Slovan, nedeľa 13. 9. 2020, 
15:30

9. kolo: MFK	 Slovan – TJ Mladosť 
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po šiestom kole už len 1. FK Svidnıḱ.po šiestom kole už len 1. FK Svidnıḱ.

Z augustového programu III. ligy boli Z augustového programu III. ligy boli 
odložené dve stretnutia a dohrávali sa odložené dve stretnutia a dohrávali sa 
po uzávierke septembrového vydania po uzávierke septembrového vydania 
Spravodajcu. Vo Vranove vyčı́ňal Spravodajcu. Vo Vranove vyčı́ňal 
vıŕus Covid – 19 a v Stropkove sa po vıŕus Covid – 19 a v Stropkove sa po 
tragickej udalosti nehralo z pietnych tragickej udalosti nehralo z pietnych 
dôvodov.dôvodov.

Uvidı́me, ako sa bude v mesiaci Uvidı́me, ako sa bude v mesiaci 
september vyvıj́ať situácia na treťoli-september vyvıj́ať situácia na treťoli-
gových trávnikoch, na programe sú gových trávnikoch, na programe sú 
zápasy 7. - 10. kola. zápasy 7. - 10. kola. 
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- Sobrance 2:0- Sobrance 2:0
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po uzávierke septembrového vydania 
Spravodajcu. Vo Vranove vyčı́ňal 
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+	 TV	 LUX	 svojimi	 omšami	 nielen	
prináša	 duchovno,	 ale	 dokáže	 aj	
potešiť	 trochou	 nezáväzného	
humoru

Bez	spolubývajúceho	modlitby	doslova	
žerie

Nemám problém pomodliť sa v ktorú-
koľvek dennú hodinu, pretože žujem 
sám.

Divná	ľútosť.	Štandardne	sa	vyjadruje	
pomocou	iného	telesného	otvoru...

A na záver je tu, drahí moji, ešte       
priestor  na  vetry  ľútosti...

+	 Istá	 nemenovaná	 autobiografia,	
na	ktorej	som	cez	prázdniny	praco-
val

Nechuť	k	octu	z	neho	robní	kanibala?

Ak už musím, šalát jem iba s otcom. 

+	Návod	na	použitie	istého	zdravot-
níckeho	výrobku

Sú	 takí,	 ktorí	 si	 podvrtnú	 aj	 falošné	
chodidlo,	len	aby	sa	dostali	na	péénku!

Výrobok sa používa na stabilizáciu po 
podvrhnutí chodidla.

Daniel	Lednický

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

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

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

Priatelia, je tu september a tak priná-
šame zopár perličiek nazbieraných 
cez prázdnimy.

+	 Výročná	 finančná	 správa	 istej	
rakúskej	bankovej	skupiny

Úspora	nákladov	 v	ECB?	Alebo	 zapo-
trošené	miliardy?

Od novembra 2019 ECB znovu 
mesačne nakupuje dlhopisy v objeme 
20 EUR.  

+	Rádio	Slovensko,	Dopravný servis

Skrátka,	na	východe	sa	jazdí	ozaj	fasa!

Za obcou Herľany smerom sa Vranov 
nad Topľou sa na ceste pasie divá zver.

SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO
model BMW, za jeho volantom som model BMW, za jeho volantom som 
videl ženu. Makala si to 150 km/h a videl ženu. Makala si to 150 km/h a 
pritom sa  v späťáku líčila! Sila.pritom sa  v späťáku líčila! Sila.

model BMW, za jeho volantom som 
videl ženu. Makala si to 150 km/h a 
pritom sa  v späťáku líčila! Sila.

Žena	za	volantomŽena	za	volantom

Keď som dnes ráno na diaľnici v Keď som dnes ráno na diaľnici v 
ľavom pruhu zaregistroval posledný ľavom pruhu zaregistroval posledný 

Žena	za	volantom

Keď som dnes ráno na diaľnici v 
ľavom pruhu zaregistroval posledný 
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Napravo som si všimol bilbord. Keď Napravo som si všimol bilbord. Keď 
som sa vrátil k bémevéčku, bolo už v som sa vrátil k bémevéčku, bolo už v 
polovici môjho pruhu. A tá ženská si polovici môjho pruhu. A tá ženská si 
furt čosi machlila na ksicht!!furt čosi machlila na ksicht!!

No. Ja teda niečo vydržím. Ale toto ma No. Ja teda niečo vydržím. Ale toto ma 
tak vydesilo, že mi vypadol holiaci tak vydesilo, že mi vypadol holiaci 
strojček a vyrazil z druhej ruky oblo-strojček a vyrazil z druhej ruky oblo-
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ženú žemľu. Snažil som ženú žemľu. Snažil som 
sa ako-tak auto vycen-sa ako-tak auto vycen-
trovať kolenami opre-trovať kolenami opre-
tými o volant, ale tým sa tými o volant, ale tým sa 
mi vyšmykol mobil ,  mi vyšmykol mobil ,  
ktorý som mal medzi ktorý som mal medzi 
plecom a uchom. Spadol plecom a uchom. Spadol 
do kávy, ktorú som držal do kávy, ktorú som držal 
m e d z i  n o h a m i .  m e d z i  n o h a m i .  
Samozrejme, vyliala sa a Samozrejme, vyliala sa a 

popálila ma tam, kde sa to žiadnemu popálila ma tam, kde sa to žiadnemu 
chlapovi nepáči. Mobil skapal a tým sa chlapovi nepáči. Mobil skapal a tým sa 
prerušil superdôležitý rozhovor so prerušil superdôležitý rozhovor so 
zákazníkom. zákazníkom. 

Tým sprostým šoférkam by všetkým Tým sprostým šoférkam by všetkým 
mali zobrať vodičáky!!!mali zobrať vodičáky!!!

(Legrace.cz,	Daniel	Lednický)(Legrace.cz,	Daniel	Lednický)
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