


Masky	Masky	

Začalo še to nevinne.Začalo še to nevinne.

Kto chce može, kto ňe, ňemuši.Kto chce može, kto ňe, ňemuši.

Už rok šicko povinné Už rok šicko povinné 

a od tich gumičkoch nam odstavaju uši.a od tich gumičkoch nam odstavaju uši.

C� lovek výjde von, cicho na ulici.C� lovek výjde von, cicho na ulici.

Ani nie tri metre od domuAni nie tri metre od domu

zastavia vás prıślušnıći.zastavia vás prıślušnıći.

Z� e dze idzeš, naco, čomu? Z� e dze idzeš, naco, čomu? 

S nožkou dupem, hovorıḿ:S nožkou dupem, hovorıḿ:

Pan veduci, ja ľen tu kus jak na dvur..Pan veduci, ja ľen tu kus jak na dvur..

Presahnuc kojsci, naj križe povoľim,Presahnuc kojsci, naj križe povoľim,

aj pšik reku nech ošika iny mur. aj pšik reku nech ošika iny mur. 

Dobre, občan a ten váš pes kde sa nachádza?Dobre, občan a ten váš pes kde sa nachádza?

Och ci pana, ta ja načisto zapomnul! Och ci pana, ta ja načisto zapomnul! 

Ja psa nemam. Aľe muri možem poľac sam. Ja psa nemam. Aľe muri možem poľac sam. 

No a ešči ňikda som richľejši ňeuceknul.No a ešči ňikda som richľejši ňeuceknul.

Jedno ščejsce, že mi mal ruško. Jedno ščejsce, že mi mal ruško. 

C� lovek v tim ňespozna ani vlastnu mac. C� lovek v tim ňespozna ani vlastnu mac. 

I kedz mi sciskalo, bulo riadne dusno...I kedz mi sciskalo, bulo riadne dusno...

No zato vam toto davam znac. No zato vam toto davam znac. 

Ešči kus ponošme na sebe tote zobáky. Ešči kus ponošme na sebe tote zobáky. 

Zakry sebe riadne nos i usta. Zakry sebe riadne nos i usta. 

Ľem v tim ňikda ňeucekaj, bo lapiš infarkt dajaky.Ľem v tim ňikda ňeucekaj, bo lapiš infarkt dajaky.

Doraz koňec, vytrimeme. Potom i prechazdkoch budze spusta.Doraz koňec, vytrimeme. Potom i prechazdkoch budze spusta.

Klára NovotnáKlára Novotná
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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
to byť zdravý, nadobro sa rozlúčiť s to byť zdravý, nadobro sa rozlúčiť s 
chorobou, ktorá nás už druhý rok chorobou, ktorá nás už druhý rok 
prenasleduje. Ak sa to podarı,́ bude to prenasleduje. Ak sa to podarı,́ bude to 
šťastıḿ pre ľudstvo. Verme, že sa k šťastıḿ pre ľudstvo. Verme, že sa k 
tomu deň čo deň približujeme. tomu deň čo deň približujeme. 
Prichádza aj šťastie v podobe jarných Prichádza aj šťastie v podobe jarných 
dnı ́ a možno niekto z vás ho bude dnı ́ a možno niekto z vás ho bude 
preto hľadať aj vo forme štvorlıśtka. preto hľadať aj vo forme štvorlıśtka. 
Tak veľa úspechov, nech sa vám to Tak veľa úspechov, nech sa vám to 
podarı.́.... podarı.́.... 

Šťastné	aprílové	dni	vám	prajeŠťastné	aprílové	dni	vám	praje

to byť zdravý, nadobro sa rozlúčiť s 
chorobou, ktorá nás už druhý rok 
prenasleduje. Ak sa to podarı,́ bude to 
šťastıḿ pre ľudstvo. Verme, že sa k 
tomu deň čo deň približujeme. 
Prichádza aj šťastie v podobe jarných 
dnı ́ a možno niekto z vás ho bude 
preto hľadať aj vo forme štvorlıśtka. 
Tak veľa úspechov, nech sa vám to 
podarı.́.... 

Šťastné	aprílové	dni	vám	praje

v jednom z časopisov ma zaujala v jednom z časopisov ma zaujala 
skúsenosť Johna Lennona, ktorú popı-́skúsenosť Johna Lennona, ktorú popı-́
sal takto: „Keď som mal 5 rokov, sal takto: „Keď som mal 5 rokov, 
mamička mi povedala, že kľúčom mamička mi povedala, že kľúčom 
života je šťastie. Keď som prišiel do života je šťastie. Keď som prišiel do 
školy, učiteľka sa ma spýtala, čı́m školy, učiteľka sa ma spýtala, čı́m 
chcem byť, keď vyrastiem. Povedal chcem byť, keď vyrastiem. Povedal 
som – šťastný. Povedala mi, že som som – šťastný. Povedala mi, že som 
nerozumel otázke. Ja som povedal, že nerozumel otázke. Ja som povedal, že 
ona nerozumie životu.“ Zaujı́mavý ona nerozumie životu.“ Zaujı́mavý 
Lennonov postreh, dúfam, že v živote, Lennonov postreh, dúfam, že v živote, 
ktorý sa skončil tragicky, bol väčšinu ktorý sa skončil tragicky, bol väčšinu 
dnı ́naozaj šťastný. V hudob-dnı ́naozaj šťastný. V hudob-
nom svete toho dokázal veľa nom svete toho dokázal veľa 
a myslı́m si, že svojimi a myslı́m si, že svojimi 
textami a piesňami urobil textami a piesňami urobil 
šťastných aj iných ľudı́ . šťastných aj iných ľudı́ . 
N i e ko ľ ko  f i l o z o f o v  s a N i e ko ľ ko  f i l o z o f o v  s a 
zaoberalo definı́ciou šťas-zaoberalo definı́ciou šťas-
tia, sú rôzne. Dvaja z nich sa tia, sú rôzne. Dvaja z nich sa 
zhodli na tom, že šťastie je zhodli na tom, že šťastie je 
cieľom ľudského konania, cieľom ľudského konania, 
cieľ života človeka spočıv́a-cieľ života človeka spočıv́a-
júci v priblıž́enı ́sa k dobru.  júci v priblıž́enı ́sa k dobru.  
Na svete je niekoľko miliárd Na svete je niekoľko miliárd 
ľudı ́a každý vnıḿa a prežıv́a ľudı ́a každý vnıḿa a prežıv́a 
šťastie po svojom.  Ale šťastie po svojom.  Ale 
určite každý jeden z nás tú určite každý jeden z nás tú 
svoju túžbu po šťastı́ má. svoju túžbu po šťastı́ má. 
Niekedy je naplnená na 100 Niekedy je naplnená na 100 
%, niekedy máme pocit, že %, niekedy máme pocit, že 
sa nám šťastie stratilo a sa nám šťastie stratilo a 
nemôžme ho nikde nájsť. nemôžme ho nikde nájsť. 
Vtedy je pre nás cieľ jasný. Vtedy je pre nás cieľ jasný. 
Robiť veci smerom k ceste Robiť veci smerom k ceste 
za šťastıḿ.za šťastıḿ.

Teraz máme všetci na celom Teraz máme všetci na celom 
svete jeden spoločný cieľ a svete jeden spoločný cieľ a 

v jednom z časopisov ma zaujala 
skúsenosť Johna Lennona, ktorú popı-́
sal takto: „Keď som mal 5 rokov, 
mamička mi povedala, že kľúčom 
života je šťastie. Keď som prišiel do 
školy, učiteľka sa ma spýtala, čı́m 
chcem byť, keď vyrastiem. Povedal 
som – šťastný. Povedala mi, že som 
nerozumel otázke. Ja som povedal, že 
ona nerozumie životu.“ Zaujı́mavý 
Lennonov postreh, dúfam, že v živote, 
ktorý sa skončil tragicky, bol väčšinu 
dnı ́naozaj šťastný. V hudob-
nom svete toho dokázal veľa 
a myslı́m si, že svojimi 
textami a piesňami urobil 
šťastných aj iných ľudı́ . 
N i e ko ľ ko  f i l o z o f o v  s a 
zaoberalo definı́ciou šťas-
tia, sú rôzne. Dvaja z nich sa 
zhodli na tom, že šťastie je 
cieľom ľudského konania, 
cieľ života človeka spočıv́a-
júci v priblıž́enı ́sa k dobru.  
Na svete je niekoľko miliárd 
ľudı ́a každý vnıḿa a prežıv́a 
šťastie po svojom.  Ale 
určite každý jeden z nás tú 
svoju túžbu po šťastı́ má. 
Niekedy je naplnená na 100 
%, niekedy máme pocit, že 
sa nám šťastie stratilo a 
nemôžme ho nikde nájsť. 
Vtedy je pre nás cieľ jasný. 
Robiť veci smerom k ceste 
za šťastıḿ.

Teraz máme všetci na celom 
svete jeden spoločný cieľ a 

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO A SCHVÁLILO...MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO A SCHVÁLILO...MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO A SCHVÁLILO...
Vo februári sa konalo 15. Vo februári sa konalo 15. 
zasadnutie mestského zastu-zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, ktoré sa nieslo v piteľstva, ktoré sa nieslo v 
duchu schvaľovanı́  najmä duchu schvaľovanı́  najmä 
predaja či prenájmu nehnuteľ-predaja či prenájmu nehnuteľ-
nostı́ a hnuteľného majetku nostı́ a hnuteľného majetku 
mesta.  Poslanci  schvál i l i mesta.  Poslanci  schvál i l i 
niekoľko takýchto krokov. Zaoberali niekoľko takýchto krokov. Zaoberali 
sa aj dotáciami pre jednotlivé organi-sa aj dotáciami pre jednotlivé organi-
zácie pôsobiace na pôde mesta. zácie pôsobiace na pôde mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Mestské zastupiteľstvo schválilo 
priamy prenájom časti pozemku s priamy prenájom časti pozemku s 
výmerou 1 085 m2 nachádzajúceho výmerou 1 085 m2 nachádzajúceho 
sa v katastrálnom územı ́mesta Giral-sa v katastrálnom územı ́mesta Giral-
tovce, zapıśaného v liste vlastnıćtva č. tovce, zapıśaného v liste vlastnıćtva č. 
821, na parcelách č. C KN 499/71, 821, na parcelách č. C KN 499/71, 
zastavané plochy a nádvoria a č. C KN zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 
512/29, zastavané plochy a nádvoria, 512/29, zastavané plochy a nádvoria, 
v k. ú. Giraltovce, z dôvodu hodného v k. ú. Giraltovce, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spoločnosti ESTA, osobitného zreteľa spoločnosti ESTA, 
s. r. o. a to na dobu 5 rokov, s účinnos-s. r. o. a to na dobu 5 rokov, s účinnos-
ťou od 1. 3. 2021, za cenu 2,00 eura/-ťou od 1. 3. 2021, za cenu 2,00 eura/-
m2/rok, stanovenú v súlade s VZN m2/rok, stanovenú v súlade s VZN 
mesta Giraltovce č. 45/2012 o Zása-mesta Giraltovce č. 45/2012 o Zása-
dách hospodárenia a nakladania s dách hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Giraltovce v plat-majetkom mesta Giraltovce v plat-
nom znenı.́ Dôvod hodný osobitného nom znenı.́ Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočıv́a v tom, že mesto Giral-zreteľa spočıv́a v tom, že mesto Giral-
tovce ako vlastnı́k pozemku tento tovce ako vlastnı́k pozemku tento 
pozemok dlhodobo neužıv́a a v krát-pozemok dlhodobo neužıv́a a v krát-
kodobom horizonte ho ani použıv́ať kodobom horizonte ho ani použıv́ať 
neplánuje. O jeho prenájom požiadal neplánuje. O jeho prenájom požiadal 
iba jeden záujemca, pán Timotej iba jeden záujemca, pán Timotej 
Juhaščı́k (ESTA, s. r. o.), ktorý na Juhaščı́k (ESTA, s. r. o.), ktorý na 
danom pozemku vykonal pozemkové danom pozemku vykonal pozemkové 
úpravy – spevnené plochy a oplotenie úpravy – spevnené plochy a oplotenie 
pozemku. Daný pozemok má slúžiť na pozemku. Daný pozemok má slúžiť na 

Vo februári sa konalo 15. 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, ktoré sa nieslo v 
duchu schvaľovanı́  najmä 
predaja či prenájmu nehnuteľ-
nostı́ a hnuteľného majetku 
mesta.  Poslanci  schvál i l i 
niekoľko takýchto krokov. Zaoberali 
sa aj dotáciami pre jednotlivé organi-
zácie pôsobiace na pôde mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
priamy prenájom časti pozemku s 
výmerou 1 085 m2 nachádzajúceho 
sa v katastrálnom územı ́mesta Giral-
tovce, zapıśaného v liste vlastnıćtva č. 
821, na parcelách č. C KN 499/71, 
zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 
512/29, zastavané plochy a nádvoria, 
v k. ú. Giraltovce, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spoločnosti ESTA, 
s. r. o. a to na dobu 5 rokov, s účinnos-
ťou od 1. 3. 2021, za cenu 2,00 eura/-
m2/rok, stanovenú v súlade s VZN 
mesta Giraltovce č. 45/2012 o Zása-
dách hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Giraltovce v plat-
nom znenı.́ Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočıv́a v tom, že mesto Giral-
tovce ako vlastnı́k pozemku tento 
pozemok dlhodobo neužıv́a a v krát-
kodobom horizonte ho ani použıv́ať 
neplánuje. O jeho prenájom požiadal 
iba jeden záujemca, pán Timotej 
Juhaščı́k (ESTA, s. r. o.), ktorý na 
danom pozemku vykonal pozemkové 
úpravy – spevnené plochy a oplotenie 
pozemku. Daný pozemok má slúžiť na 

parkovanie motorových vozi-parkovanie motorových vozi-
diel a inej techniky slúžiacej na diel a inej techniky slúžiacej na 
podnikanie nájomcu. Daná podnikanie nájomcu. Daná 
č innosť  na  predmetnom č innosť  na  predmetnom 
pozemku je  vhodná  a j  z pozemku je  vhodná  a j  z 
dôvodu, že ostatné pozemky v dôvodu, že ostatné pozemky v 
danej lokalite využıv́a Mestský danej lokalite využıv́a Mestský 

podnik služieb Giraltovce, s. r. o., na podnik služieb Giraltovce, s. r. o., na 
obdobnú činnosť. Zároveň mesto obdobnú činnosť. Zároveň mesto 
z ı́ s k a  f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y  z z ı́ s k a  f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y  z 
prenájmu pozemku. prenájmu pozemku. 

Schválený bol aj priamy prenájom Schválený bol aj priamy prenájom 
budovy postavenej na parcele č. C KN budovy postavenej na parcele č. C KN 
197/2 vedenom v katastri nehnuteľ-197/2 vedenom v katastri nehnuteľ-
nostı ́Správy katastra Svidnıḱ, v LV č. nostı ́Správy katastra Svidnıḱ, v LV č. 
530, pre k. ú. Lužany pri Topli, ako 530, pre k. ú. Lužany pri Topli, ako 
U� pravňa vody, súpisné čı́slo 72 a U� pravňa vody, súpisné čı́slo 72 a 
pozemku s výmerou 268 m2  nachá-pozemku s výmerou 268 m2  nachá-
dzajúci sa vedľa budovy, z dôvodu dzajúci sa vedľa budovy, z dôvodu 
osobitn ého  zreteľa  n á jomcovi osobitn ého  zreteľa  n á jomcovi 
GOTOM, s. r. o., so sıd́lom vo Svidnıḱu a GOTOM, s. r. o., so sıd́lom vo Svidnıḱu a 
to na dobu neurčitú s účinnosťou od    to na dobu neurčitú s účinnosťou od    
1. 6. 2021 za cenu 1,50 eura/m2/rok, 1. 6. 2021 za cenu 1,50 eura/m2/rok, 
spolu 402 eur/rok. Dôvod hodný spolu 402 eur/rok. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočıv́a v tom, že osobitného zreteľa spočıv́a v tom, že 
predmetnú nehnuteľnosť a pozemok predmetnú nehnuteľnosť a pozemok 
mesto dlhodobo nevyužıv́a, pričom mesto dlhodobo nevyužıv́a, pričom 
budova chátra a je znehodnocovaná budova chátra a je znehodnocovaná 
vandalmi. V prenajatej budove a na vandalmi. V prenajatej budove a na 
prenajatom pozemku má vzniknúť prenajatom pozemku má vzniknúť 
prevádzka STK + EK, ktorá bude slúžiť prevádzka STK + EK, ktorá bude slúžiť 
pre motoristov z mesta a okolia. pre motoristov z mesta a okolia. 
Budúce vysporiadanie finančných Budúce vysporiadanie finančných 
záväzkov a vlastnıćkych vzťahov bude záväzkov a vlastnıćkych vzťahov bude 
ujasnené v zmluve o budúcej zmluve, ujasnené v zmluve o budúcej zmluve, 
ktorá bude predložená na najbližšom ktorá bude predložená na najbližšom 
zasadnutı ́MsZ. Poslanci položili otáz-zasadnutı ́MsZ. Poslanci položili otáz-

parkovanie motorových vozi-
diel a inej techniky slúžiacej na 
podnikanie nájomcu. Daná 
č innosť  na  predmetnom 
pozemku je  vhodná  a j  z 
dôvodu, že ostatné pozemky v 
danej lokalite využıv́a Mestský 

podnik služieb Giraltovce, s. r. o., na 
obdobnú činnosť. Zároveň mesto 
z ı́ s k a  f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y  z 
prenájmu pozemku. 

Schválený bol aj priamy prenájom 
budovy postavenej na parcele č. C KN 
197/2 vedenom v katastri nehnuteľ-
nostı ́Správy katastra Svidnıḱ, v LV č. 
530, pre k. ú. Lužany pri Topli, ako 
U� pravňa vody, súpisné čı́slo 72 a 
pozemku s výmerou 268 m2  nachá-
dzajúci sa vedľa budovy, z dôvodu 
osobitn ého  zreteľa  n á jomcovi 
GOTOM, s. r. o., so sıd́lom vo Svidnıḱu a 
to na dobu neurčitú s účinnosťou od    
1. 6. 2021 za cenu 1,50 eura/m2/rok, 
spolu 402 eur/rok. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočıv́a v tom, že 
predmetnú nehnuteľnosť a pozemok 
mesto dlhodobo nevyužıv́a, pričom 
budova chátra a je znehodnocovaná 
vandalmi. V prenajatej budove a na 
prenajatom pozemku má vzniknúť 
prevádzka STK + EK, ktorá bude slúžiť 
pre motoristov z mesta a okolia. 
Budúce vysporiadanie finančných 
záväzkov a vlastnıćkych vzťahov bude 
ujasnené v zmluve o budúcej zmluve, 
ktorá bude predložená na najbližšom 
zasadnutı ́MsZ. Poslanci položili otáz-



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

4

ku, či záujemca nezvažuje odkúpenie ku, či záujemca nezvažuje odkúpenie 
daného objektu. Keďže ide o veľkú daného objektu. Keďže ide o veľkú 
investıćiu, nájomca sa rozhodol pre investıćiu, nájomca sa rozhodol pre 
formu prenájmu. formu prenájmu. 

Ing. J. C�abala, vedúci oddelenia správy Ing. J. C�abala, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta, predložili návrh na majetku mesta, predložili návrh na 
schválenie ceny pozemku pod gará-schválenie ceny pozemku pod gará-
žami na Tehelnej ul. vo vlastnı́ctve žami na Tehelnej ul. vo vlastnı́ctve 
Mestského podniku služieb Giraltov-Mestského podniku služieb Giraltov-
ce, s. r. o. Predmetné garáže boli ce, s. r. o. Predmetné garáže boli 
postavené a dobudované pre potreby postavené a dobudované pre potreby 
vozového parku spoločnosti MsPS vozového parku spoločnosti MsPS 
Giraltovce pred 7 až 8 rokmi. Do Giraltovce pred 7 až 8 rokmi. Do 
týchto garážı ́nie je možné umiestniť týchto garážı ́nie je možné umiestniť 
ani jedno vozidlo podniku a tak sa ani jedno vozidlo podniku a tak sa 
stali preňho nepotrebnými. Garáže si stali preňho nepotrebnými. Garáže si 
prenajıḿajú obyvatelia Tehelnej ul., prenajıḿajú obyvatelia Tehelnej ul., 
ktorı ́majú záujem aj o kúpu do osob-ktorı ́majú záujem aj o kúpu do osob-
ného vlastnı́ctva. MsZ odporučilo ného vlastnı́ctva. MsZ odporučilo 
pripraviť predaj pozemku a garážı ́pripraviť predaj pozemku a garážı ́
formou obchodnej verejnej súťaže s formou obchodnej verejnej súťaže s 
tým, že cena pozemku bude 35 eur/-tým, že cena pozemku bude 35 eur/-
m2, cena za garáž s výmerou 25 m2 8 m2, cena za garáž s výmerou 25 m2 8 
000 eur a cena za garáž s výmerou 40 000 eur a cena za garáž s výmerou 40 
m2 14 000 eur. m2 14 000 eur. 

Poslanci schválili výšku dotáciı ́takto: Poslanci schválili výšku dotáciı ́takto: 
MFK Slovan Giraltovce –  32 000 eur, MFK Slovan Giraltovce –  32 000 eur, 
Tenisový klub ISKRA – 1 300 eur, TJ Tenisový klub ISKRA – 1 300 eur, TJ 
SOKOL – 3 000 eur, Mestský boxerský SOKOL – 3 000 eur, Mestský boxerský 
klub – 3 000 eur a DHZ Giraltovce – 4 klub – 3 000 eur a DHZ Giraltovce – 4 
500 eur, všetko podľa podrobného 500 eur, všetko podľa podrobného 
rozpisu účelu použitia dotácie uvede-rozpisu účelu použitia dotácie uvede-
ného v zmluve. ného v zmluve. 

Kontrolórka mesta Ing. Katarı́na Kontrolórka mesta Ing. Katarı́na 
Hliboká predložila správu o Kontrole Hliboká predložila správu o Kontrole 
zákonitosti, hospodárnosti a efektıv́-zákonitosti, hospodárnosti a efektıv́-
nosti pri hospodárenı́ s majetkom nosti pri hospodárenı́ s majetkom 
mesta so zameranı́m na budovu mesta so zameranı́m na budovu 
Domu služieb. Kontrolovala výšku Domu služieb. Kontrolovala výšku 

ku, či záujemca nezvažuje odkúpenie 
daného objektu. Keďže ide o veľkú 
investıćiu, nájomca sa rozhodol pre 
formu prenájmu. 

Ing. J. C�abala, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta, predložili návrh na 
schválenie ceny pozemku pod gará-
žami na Tehelnej ul. vo vlastnı́ctve 
Mestského podniku služieb Giraltov-
ce, s. r. o. Predmetné garáže boli 
postavené a dobudované pre potreby 
vozového parku spoločnosti MsPS 
Giraltovce pred 7 až 8 rokmi. Do 
týchto garážı ́nie je možné umiestniť 
ani jedno vozidlo podniku a tak sa 
stali preňho nepotrebnými. Garáže si 
prenajıḿajú obyvatelia Tehelnej ul., 
ktorı ́majú záujem aj o kúpu do osob-
ného vlastnı́ctva. MsZ odporučilo 
pripraviť predaj pozemku a garážı ́
formou obchodnej verejnej súťaže s 
tým, že cena pozemku bude 35 eur/-
m2, cena za garáž s výmerou 25 m2 8 
000 eur a cena za garáž s výmerou 40 
m2 14 000 eur. 

Poslanci schválili výšku dotáciı ́takto: 
MFK Slovan Giraltovce –  32 000 eur, 
Tenisový klub ISKRA – 1 300 eur, TJ 
SOKOL – 3 000 eur, Mestský boxerský 
klub – 3 000 eur a DHZ Giraltovce – 4 
500 eur, všetko podľa podrobného 
rozpisu účelu použitia dotácie uvede-
ného v zmluve. 

Kontrolórka mesta Ing. Katarı́na 
Hliboká predložila správu o Kontrole 
zákonitosti, hospodárnosti a efektıv́-
nosti pri hospodárenı́ s majetkom 
mesta so zameranı́m na budovu 
Domu služieb. Kontrolovala výšku 

nájmu, mesačné zálohové platby, efek-nájmu, mesačné zálohové platby, efek-
tıv́nosť a dodržiavanie nájomných tıv́nosť a dodržiavanie nájomných 
zmlúv. Ku každej z uvedených oblastı ́zmlúv. Ku každej z uvedených oblastı ́
boli navrhnuté opatrenia na odstrá-boli navrhnuté opatrenia na odstrá-
nenie nedostatkov. Primátor mesta v nenie nedostatkov. Primátor mesta v 
zákonnej lehote podal pı́somné zákonnej lehote podal pı́somné 
námietky, ktoré kontrolórka akceptu-námietky, ktoré kontrolórka akceptu-
je. Do 31. 3. 2021 bolo potrebné je. Do 31. 3. 2021 bolo potrebné 
predložiť kontrolórke správu o predložiť kontrolórke správu o 
splnenı ́prijatých opatrenı.́ K predlo-splnenı ́prijatých opatrenı.́ K predlo-
ženej správe prebehla diskusia, ženej správe prebehla diskusia, 
výsledkom ktorej bolo: 1. odporúča-výsledkom ktorej bolo: 1. odporúča-
nie pre komisie správy majetku mesta nie pre komisie správy majetku mesta 
a finančnú pripraviť návrh na doplne-a finančnú pripraviť návrh na doplne-
nie VZN č. 45/2012 o definıć iu terasy nie VZN č. 45/2012 o definıć iu terasy 
a verejného priestranstva a 2. na a verejného priestranstva a 2. na 
nasledujúce MsZ predložiť nájomné nasledujúce MsZ predložiť nájomné 
zmluvy, ktoré má v zmysle VZN schva-zmluvy, ktoré má v zmysle VZN schva-
ľovať MsZ. ľovať MsZ. 

Schválený bol aj predaj neupotrebi-Schválený bol aj predaj neupotrebi-
teľného hnuteľného majetku – teľného hnuteľného majetku – 
vozidla MAN na zvoz komunálneho vozidla MAN na zvoz komunálneho 
odpadu,  rok výroby 2008, za cenu 23 odpadu,  rok výroby 2008, za cenu 23 
000 eur spoločnosti REDOX, s. r. o., so 000 eur spoločnosti REDOX, s. r. o., so 
sıd́lom v Lučenci, ktorá ako jediná o sıd́lom v Lučenci, ktorá ako jediná o 
auto prejavila záujem. Primátor auto prejavila záujem. Primátor 
mesta Mgr. Ján Rubis navrhol, aby sa mesta Mgr. Ján Rubis navrhol, aby sa 
za zıśkané peniaze kúpil malotraktor za zıśkané peniaze kúpil malotraktor 
s  pluhom a sypačom,  ktorý  je s  pluhom a sypačom,  ktorý  je 
potrebný na údržbu chodnıḱov. potrebný na údržbu chodnıḱov. 

Na predchádzajúcom zasadnutı́ bol Na predchádzajúcom zasadnutı́ bol 
predložený návrh VZN o podmien-predložený návrh VZN o podmien-
kach umiestňovania hernı ́ na územı ́kach umiestňovania hernı ́ na územı ́
mesta Giraltovce. Tento návrh bol mesta Giraltovce. Tento návrh bol 
stiahnutý z rokovania a pripravený stiahnutý z rokovania a pripravený 
bol nový návrh VZN č. 1/2021 o bol nový návrh VZN č. 1/2021 o 
zákaze umiestnenia hernı ́a kasıń na zákaze umiestnenia hernı ́a kasıń na 
územı ́mesta Giraltovce, na ktorom sa územı ́mesta Giraltovce, na ktorom sa 
poslanci jednohlasne uzniesli. poslanci jednohlasne uzniesli. 
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výsledkom ktorej bolo: 1. odporúča-
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zmluvy, ktoré má v zmysle VZN schva-
ľovať MsZ. 

Schválený bol aj predaj neupotrebi-
teľného hnuteľného majetku – 
vozidla MAN na zvoz komunálneho 
odpadu,  rok výroby 2008, za cenu 23 
000 eur spoločnosti REDOX, s. r. o., so 
sıd́lom v Lučenci, ktorá ako jediná o 
auto prejavila záujem. Primátor 
mesta Mgr. Ján Rubis navrhol, aby sa 
za zıśkané peniaze kúpil malotraktor 
s  pluhom a sypačom,  ktorý  je 
potrebný na údržbu chodnıḱov. 

Na predchádzajúcom zasadnutı́ bol 
predložený návrh VZN o podmien-
kach umiestňovania hernı ́ na územı ́
mesta Giraltovce. Tento návrh bol 
stiahnutý z rokovania a pripravený 
bol nový návrh VZN č. 1/2021 o 
zákaze umiestnenia hernı ́a kasıń na 
územı ́mesta Giraltovce, na ktorom sa 
poslanci jednohlasne uzniesli. 
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Dobrovoľná verejná zbierka zame-Dobrovoľná verejná zbierka zame-
raná na spolufinancovanie akciı ́raná na spolufinancovanie akciı ́
Komunitného centra v Giraltovciach Komunitného centra v Giraltovciach 
bola ukončená 31. 12. 2020 s výno-bola ukončená 31. 12. 2020 s výno-
som 11,79 eura, ktorý bol použitý na som 11,79 eura, ktorý bol použitý na 
n ákup kancel árskych potr ieb .  n ákup kancel árskych potr ieb .  
Zbierka bola poslancami schválená Zbierka bola poslancami schválená 
opäť s trvanıḿ do 31. 12. 2021 za tých opäť s trvanıḿ do 31. 12. 2021 za tých 
istých podmienok ako v roku 2020. istých podmienok ako v roku 2020. 

V interpelácii poslancov zaznela V interpelácii poslancov zaznela 
požiadavka poslanca Z� ultáka, aby požiadavka poslanca Z� ultáka, aby 
mesto zaviedlo terminál a platbu mesto zaviedlo terminál a platbu 
kartou na finančnom oddelenı.́  Danou kartou na finančnom oddelenı.́  Danou 
požiadavkou sa bude zaoberať už požiadavkou sa bude zaoberať už 
spomı́nané oddelenie. Zatiaľ môžu spomı́nané oddelenie. Zatiaľ môžu 
občania využıv́ať platbu QR kódom občania využıv́ať platbu QR kódom 
uvedeným na výmeroch. Poslanec M. uvedeným na výmeroch. Poslanec M. 
Varga sa zaujıḿal o Mestský podnik Varga sa zaujıḿal o Mestský podnik 
služieb Giraltovce a jeho momentálnu služieb Giraltovce a jeho momentálnu 
situáciu. Primátor mesta uviedol, že situáciu. Primátor mesta uviedol, že 
sa čaká na vyúčtovanie roka 2020.         sa čaká na vyúčtovanie roka 2020.         

Dobrovoľná verejná zbierka zame-
raná na spolufinancovanie akciı ́
Komunitného centra v Giraltovciach 
bola ukončená 31. 12. 2020 s výno-
som 11,79 eura, ktorý bol použitý na 
n ákup kancel árskych potr ieb .  
Zbierka bola poslancami schválená 
opäť s trvanıḿ do 31. 12. 2021 za tých 
istých podmienok ako v roku 2020. 

V interpelácii poslancov zaznela 
požiadavka poslanca Z� ultáka, aby 
mesto zaviedlo terminál a platbu 
kartou na finančnom oddelenı.́  Danou 
požiadavkou sa bude zaoberať už 
spomı́nané oddelenie. Zatiaľ môžu 
občania využıv́ať platbu QR kódom 
uvedeným na výmeroch. Poslanec M. 
Varga sa zaujıḿal o Mestský podnik 
služieb Giraltovce a jeho momentálnu 
situáciu. Primátor mesta uviedol, že 
sa čaká na vyúčtovanie roka 2020.         

V pláne je zamestnávať 4 až 5 ľudı,́ V pláne je zamestnávať 4 až 5 ľudı,́ 
momentálne pripravujú hrobky na momentálne pripravujú hrobky na 
miestnom cintorıńe. miestnom cintorıńe. 

Primátor informoval poslancov aj o Primátor informoval poslancov aj o 
stále a pravidelne prebiehajúcom stále a pravidelne prebiehajúcom 
testovanı́ ako službe občanom. V testovanı́ ako službe občanom. V 
Giraltovciach je v poliklinike zriadené Giraltovciach je v poliklinike zriadené 
MOM, ktoré využıv́ajú Giraltovčania, MOM, ktoré využıv́ajú Giraltovčania, 
ale aj občania okolitých obcı.́ K tomu ale aj občania okolitých obcı.́ K tomu 
prebieha aj testovanie v spojenej prebieha aj testovanie v spojenej 
škole, prıṕadne na MsU� , v komunit-škole, prıṕadne na MsU� , v komunit-
nom centre či v športovej hale. Ide o nom centre či v športovej hale. Ide o 
službu občanom, ktorá je v momen-službu občanom, ktorá je v momen-
tálnej situácii nevyhnutná. tálnej situácii nevyhnutná. 

Zápisnicu z rokovania 15. zasadnutia Zápisnicu z rokovania 15. zasadnutia 
MsZ je možné si prečıt́ať na stránke MsZ je možné si prečıt́ať na stránke 
www.giraltovce.sk. www.giraltovce.sk. 

Mestský podnik služieb Giraltovce,         Mestský podnik služieb Giraltovce,         
s. r. o., má novú pomoc – malotraktor    s. r. o., má novú pomoc – malotraktor    
s prıd́avnými zariadeniami (radlica - s prıd́avnými zariadeniami (radlica - 
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prebieha aj testovanie v spojenej 
škole, prıṕadne na MsU� , v komunit-
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službu občanom, ktorá je v momen-
tálnej situácii nevyhnutná. 

Zápisnicu z rokovania 15. zasadnutia 
MsZ je možné si prečıt́ať na stránke 
www.giraltovce.sk. 

Mestský podnik služieb Giraltovce,         
s. r. o., má novú pomoc – malotraktor    
s prıd́avnými zariadeniami (radlica - 
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Práca opatrovateľky si vyžaduje soci-Práca opatrovateľky si vyžaduje soci-
álne cıt́enie a empatiu. A možno si aj álne cıt́enie a empatiu. A možno si aj 
vy myslı́te, že opatrovať dokáže vy myslı́te, že opatrovať dokáže 
každý, kto už vychoval svoje deti a každý, kto už vychoval svoje deti a 
staral sa o svojich rodičov. Nie, každý staral sa o svojich rodičov. Nie, každý 
rodič sa nedokáže správne postarať o rodič sa nedokáže správne postarať o 
svoje dieťa s mentálnym či telesným svoje dieťa s mentálnym či telesným 
postihnutı́m a ani každá dcéra či postihnutı́m a ani každá dcéra či 
nevesta nedokáže opatrovať správne nevesta nedokáže opatrovať správne 
svojich starých rodičov. C�asto, či už svojich starých rodičov. C�asto, či už 
pracujú v sociálnych domovoch či v pracujú v sociálnych domovoch či v 
rodinnom prostredı́, vykonávajú rodinnom prostredı́, vykonávajú 
opatrovateľky svoju prácu aj nad opatrovateľky svoju prácu aj nad 
rámec svojich fyzických či psychic-rámec svojich fyzických či psychic-
kých sıĺ. Nehovoriac o tom, že aj na kých sıĺ. Nehovoriac o tom, že aj na 
úkor svojho voľného času. úkor svojho voľného času. 

17. marec - Svetový deň sociálnej 17. marec - Svetový deň sociálnej 
práce a sociálnych pracovnıḱov vzni-práce a sociálnych pracovnıḱov vzni-
kol v roku 2007 na podnet Medziná-kol v roku 2007 na podnet Medziná-
rodnej federácie sociálnych pracovnı-́rodnej federácie sociálnych pracovnı-́
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pracujú v sociálnych domovoch či v 
rodinnom prostredı́, vykonávajú 
opatrovateľky svoju prácu aj nad 
rámec svojich fyzických či psychic-
kých sıĺ. Nehovoriac o tom, že aj na 
úkor svojho voľného času. 

17. marec - Svetový deň sociálnej 
práce a sociálnych pracovnıḱov vzni-
kol v roku 2007 na podnet Medziná-
rodnej federácie sociálnych pracovnı-́

kov (IFSW). Sociálna práca zameriava kov (IFSW). Sociálna práca zameriava 
pozornosť na podporu ľudských práv pozornosť na podporu ľudských práv 
a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen 
individuálne problémy, ale aj nalieha-individuálne problémy, ale aj nalieha-
vejšie sociálne otázky, ako sú chudo-vejšie sociálne otázky, ako sú chudo-
ba, domáce násilie, bezdomovectvo a ba, domáce násilie, bezdomovectvo a 
zdravotná starostlivosť. zdravotná starostlivosť. 

Preto v tento deň primátor mesta Mgr. Preto v tento deň primátor mesta Mgr. 
Ján Rubis a zástupkyňa primátora a Ján Rubis a zástupkyňa primátora a 
zároveň aj riaditeľka DSS v Giraltov-zároveň aj riaditeľka DSS v Giraltov-
ciach Mgr. Slávka Vojčeková ocenili ciach Mgr. Slávka Vojčeková ocenili 
dve opatrovateľky. Za mesto pani dve opatrovateľky. Za mesto pani 
Lýdiu Smolkovú a za DSS pani Janu Lýdiu Smolkovú a za DSS pani Janu 
Digoňovú. Tejto milej akcie sa zúčast-Digoňovú. Tejto milej akcie sa zúčast-
nili aj poslankyňa a vedúca sociálnej, nili aj poslankyňa a vedúca sociálnej, 
zdravotnej a bytovej komisie MsU�  Ing. zdravotnej a bytovej komisie MsU�  Ing. 
Mária Digoňová a prednosta MsU�  Ing. Mária Digoňová a prednosta MsU�  Ing. 
Pavol Tchurik. Pavol Tchurik. 

 Primátor vo svojom prejave pozitıv́ne  Primátor vo svojom prejave pozitıv́ne 
hodnotil profesionálnu starostlivosť hodnotil profesionálnu starostlivosť 

kov (IFSW). Sociálna práca zameriava 
pozornosť na podporu ľudských práv 
a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen 
individuálne problémy, ale aj nalieha-
vejšie sociálne otázky, ako sú chudo-
ba, domáce násilie, bezdomovectvo a 
zdravotná starostlivosť. 

Preto v tento deň primátor mesta Mgr. 
Ján Rubis a zástupkyňa primátora a 
zároveň aj riaditeľka DSS v Giraltov-
ciach Mgr. Slávka Vojčeková ocenili 
dve opatrovateľky. Za mesto pani 
Lýdiu Smolkovú a za DSS pani Janu 
Digoňovú. Tejto milej akcie sa zúčast-
nili aj poslankyňa a vedúca sociálnej, 
zdravotnej a bytovej komisie MsU�  Ing. 
Mária Digoňová a prednosta MsU�  Ing. 
Pavol Tchurik. 

 Primátor vo svojom prejave pozitıv́ne 
hodnotil profesionálnu starostlivosť 

na zimnú údržbu a na zimnú údržbu a 
úpravu bioodpadu na úpravu bioodpadu na 
k o m p o s t á r n i , k o m p o s t á r n i , 
nadstavba sypača – na nadstavba sypača – na 
p o s y p  c h o d n ı́ k o v, p o s y p  c h o d n ı́ k o v, 
prihnojovanie trávna-prihnojovanie trávna-
tých plôch, vlečka – na tých plôch, vlečka – na 
vývoz biologicky rozlo-vývoz biologicky rozlo-
žiteľného odpadu od žiteľného odpadu od 
bytových domov atď.)bytových domov atď.)

Spracovala:	Michaela	Spracovala:	Michaela	
Marcinová,	Marcinová,	

foto:	M.	Osifováfoto:	M.	Osifová

na zimnú údržbu a 
úpravu bioodpadu na 
k o m p o s t á r n i , 
nadstavba sypača – na 
p o s y p  c h o d n ı́ k o v, 
prihnojovanie trávna-
tých plôch, vlečka – na 
vývoz biologicky rozlo-
žiteľného odpadu od 
bytových domov atď.)

Spracovala:	Michaela	
Marcinová,	

foto:	M.	Osifová

Za	svoju	obetavú	prácu	si	zaslúžia	byť	ocenené.Za	svoju	obetavú	prácu	si	zaslúžia	byť	ocenené.Za	svoju	obetavú	prácu	si	zaslúžia	byť	ocenené.

OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?

BEZPEČNE V MANŽELSTVEBEZPEČNE V MANŽELSTVEBEZPEČNE V MANŽELSTVEBEZPEČNE V MANŽELSTVEBEZPEČNE V MANŽELSTVEBEZPEČNE V MANŽELSTVE
Záver	Národného	týždňa	manželstva	tohto	roku	z	GiraltoviecZáver	Národného	týždňa	manželstva	tohto	roku	z	GiraltoviecZáver	Národného	týždňa	manželstva	tohto	roku	z	Giraltoviec

OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?OPATROVATEĽKY, SLÚŽKY ČI ANJELI STRÁŽNI?
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a oduševnenosť pani Smolkovej.             a oduševnenosť pani Smolkovej.             
„V meste máme zamestnaných 12 „V meste máme zamestnaných 12 
opatrovateliek. Pani Smolková je opatrovateliek. Pani Smolková je 
našıḿ zamestnancom od roku 2012,  našıḿ zamestnancom od roku 2012,  
v účastnosti sa stará o pána Nováka a v účastnosti sa stará o pána Nováka a 
pána Remšıḱa. Je veľmi žiadaná a vo pána Remšıḱa. Je veľmi žiadaná a vo 
svojom odbore sa doslova našla. Stará svojom odbore sa doslova našla. Stará 
sa nielen o klientov, ktorých má pride-sa nielen o klientov, ktorých má pride-
lených, ale pomáha aj tým, ktorı ́ju o to lených, ale pomáha aj tým, ktorı ́ju o to 
požiadajú. Obetavo pristupuje k požiadajú. Obetavo pristupuje k 
tomuto ťažkému a náročnému povo-tomuto ťažkému a náročnému povo-
laniu.“laniu.“

Druhú ocenenú sestru v zariadenı ́Druhú ocenenú sestru v zariadenı ́
sociálnych služieb navrhla riaditeľka sociálnych služieb navrhla riaditeľka 
DSS Slávka Vojčeková: „Pani Jana Digo-DSS Slávka Vojčeková: „Pani Jana Digo-
ňová pracuje v našom zariadenı ́ od ňová pracuje v našom zariadenı ́ od 
roku 1988 (odpracovaných má 32 roku 1988 (odpracovaných má 32 
rokov). Nastúpila do profesie sestra rokov). Nastúpila do profesie sestra 
ako sestra pracuje až dodnes. Celý ako sestra pracuje až dodnes. Celý 
svoj profesionálny život spojila so svoj profesionálny život spojila so 
starostlivosťou o človeka, ktorý starostlivosťou o človeka, ktorý 

a oduševnenosť pani Smolkovej.             
„V meste máme zamestnaných 12 
opatrovateliek. Pani Smolková je 
našıḿ zamestnancom od roku 2012,  
v účastnosti sa stará o pána Nováka a 
pána Remšıḱa. Je veľmi žiadaná a vo 
svojom odbore sa doslova našla. Stará 
sa nielen o klientov, ktorých má pride-
lených, ale pomáha aj tým, ktorı ́ju o to 
požiadajú. Obetavo pristupuje k 
tomuto ťažkému a náročnému povo-
laniu.“

Druhú ocenenú sestru v zariadenı ́
sociálnych služieb navrhla riaditeľka 
DSS Slávka Vojčeková: „Pani Jana Digo-
ňová pracuje v našom zariadenı ́ od 
roku 1988 (odpracovaných má 32 
rokov). Nastúpila do profesie sestra 
ako sestra pracuje až dodnes. Celý 
svoj profesionálny život spojila so 
starostlivosťou o človeka, ktorý 

Ocenená	L.Smolková	v	stredeOcenená	L.Smolková	v	stredeOcenená	L.Smolková	v	strede

vzhľadom na svoje zdravotné znevý-vzhľadom na svoje zdravotné znevý-
hodnenie potrebuje podporu pri hodnenie potrebuje podporu pri 
každodennej starostlivosti o seba a o každodennej starostlivosti o seba a o 
prostredie, v ktorom žije. Pravidelne prostredie, v ktorom žije. Pravidelne 
si dopln� ̌ a vedomosti v oblasti, v ktorej si dopln� ̌ a vedomosti v oblasti, v ktorej 
pracuje a ich realizáciou v praxi pracuje a ich realizáciou v praxi 
napln� ̌ a individuálne potreby prijıḿa-napln� ̌ a individuálne potreby prijıḿa-
teľa sociálnej služby. Charakteristické teľa sociálnej služby. Charakteristické 
vlastnosti menovanej sú pracovitosť, vlastnosti menovanej sú pracovitosť, 
obetavosť, ochota pomáhať iným, ale obetavosť, ochota pomáhať iným, ale 
aj učiť sa od iných, presnosť a dochvıľ́-aj učiť sa od iných, presnosť a dochvıľ́-
nosť. Svojıḿ správanıḿ na pracovis-nosť. Svojıḿ správanıḿ na pracovis-
ku, ale aj vo svojom okolı,́ sa podieľa ku, ale aj vo svojom okolı,́ sa podieľa 
na vytváranı,́ udržiavanı ́ a rozvıj́anı ́na vytváranı,́ udržiavanı ́ a rozvıj́anı ́
dobrých medziľudských vzťahov.“dobrých medziľudských vzťahov.“

Dnes ich potrebujú tı ́druhı,́ ale zajtra Dnes ich potrebujú tı ́druhı,́ ale zajtra 
ich možno budeme potrebovať my. ich možno budeme potrebovať my. 
Preto je potrebné si túto prácu Preto je potrebné si túto prácu 
nesmierne vážiť a hodnotiť ju najvy-nesmierne vážiť a hodnotiť ju najvy-
ššie z každého hľadiska. ššie z každého hľadiska. 

Text:		Mária	Osifová,																								Text:		Mária	Osifová,																								
foto:	Róbert	Koreňfoto:	Róbert	Koreň

vzhľadom na svoje zdravotné znevý-
hodnenie potrebuje podporu pri 
každodennej starostlivosti o seba a o 
prostredie, v ktorom žije. Pravidelne 
si dopln� ̌ a vedomosti v oblasti, v ktorej 
pracuje a ich realizáciou v praxi 
napln� ̌ a individuálne potreby prijıḿa-
teľa sociálnej služby. Charakteristické 
vlastnosti menovanej sú pracovitosť, 
obetavosť, ochota pomáhať iným, ale 
aj učiť sa od iných, presnosť a dochvıľ́-
nosť. Svojıḿ správanıḿ na pracovis-
ku, ale aj vo svojom okolı,́ sa podieľa 
na vytváranı,́ udržiavanı ́ a rozvıj́anı ́
dobrých medziľudských vzťahov.“

Dnes ich potrebujú tı ́druhı,́ ale zajtra 
ich možno budeme potrebovať my. 
Preto je potrebné si túto prácu 
nesmierne vážiť a hodnotiť ju najvy-
ššie z každého hľadiska. 

Text:		Mária	Osifová,																								
foto:	Róbert	Koreň
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Vakcína	 je	 najlepšia	 cesta,	 ako	 sa	Vakcína	 je	 najlepšia	 cesta,	 ako	 sa	
dostať	z	ťažkej	situácie	spôsobenej	dostať	z	ťažkej	situácie	spôsobenej	
pandémiou	 covidu-19.	 Pre	 senio-pandémiou	 covidu-19.	 Pre	 senio-
rov	je	očkovanie	benefitom	a	vakci-rov	je	očkovanie	benefitom	a	vakci-
nácia	znamená	záchranu	ich	živo-nácia	znamená	záchranu	ich	živo-
ta.	 Ani	 naši	 občania	 neváhajú	 a	ta.	 Ani	 naši	 občania	 neváhajú	 a	
hlásia	 sa	 do	 zoznamu	 na	 očkova-hlásia	 sa	 do	 zoznamu	 na	 očkova-
nie.	Takúto	možnosť	využil	aj	náš	nie.	Takúto	možnosť	využil	aj	náš	
najstarší	 občan,	 vojnový	 veterán	najstarší	 občan,	 vojnový	 veterán	
Ján	štefánik.Ján	štefánik.

Náš milovaný dedko Ján S� tefánik je Náš milovaný dedko Ján S� tefánik je 
najstaršı́ mužský občan v Giraltov-najstaršı́ mužský občan v Giraltov-
ciach. Vo veku 95 rokov a 10 mesiacov ciach. Vo veku 95 rokov a 10 mesiacov 
sa dal zaočkovať už druhou dávkou sa dal zaočkovať už druhou dávkou 
vakcı́ny proti covidu-19. Zvládol to vakcı́ny proti covidu-19. Zvládol to 
bez vážnejšı́ch komplikáciı́, iba s bez vážnejšı́ch komplikáciı́, iba s 
bolesťou ruky, čo je pri vakcinácii bolesťou ruky, čo je pri vakcinácii 
bežné.bežné.

Vakcína	 je	 najlepšia	 cesta,	 ako	 sa	
dostať	z	ťažkej	situácie	spôsobenej	
pandémiou	 covidu-19.	 Pre	 senio-
rov	je	očkovanie	benefitom	a	vakci-
nácia	znamená	záchranu	ich	živo-
ta.	 Ani	 naši	 občania	 neváhajú	 a	
hlásia	 sa	 do	 zoznamu	 na	 očkova-
nie.	Takúto	možnosť	využil	aj	náš	
najstarší	 občan,	 vojnový	 veterán	
Ján	štefánik.

Náš milovaný dedko Ján S� tefánik je 
najstaršı́ mužský občan v Giraltov-
ciach. Vo veku 95 rokov a 10 mesiacov 
sa dal zaočkovať už druhou dávkou 
vakcı́ny proti covidu-19. Zvládol to 
bez vážnejšı́ch komplikáciı́, iba s 
bolesťou ruky, čo je pri vakcinácii 
bežné.

Rozhodol sa sám po dôkladnom Rozhodol sa sám po dôkladnom 
uváženı.́ Záležı ́mu na tom, aby sme sa uváženı.́ Záležı ́mu na tom, aby sme sa 
čo najskôr zbavili pandémie a on sa čo najskôr zbavili pandémie a on sa 
mohol znovu stretávať s rodinou a mohol znovu stretávať s rodinou a 
známymi. známymi. 

Hlavne chce vidieť svoje vnúčatá a Hlavne chce vidieť svoje vnúčatá a 
pravnúčatá, s ktorými sa už vyše roka pravnúčatá, s ktorými sa už vyše roka 
nestretol. Svojich najbližšıćh nechce nestretol. Svojich najbližšıćh nechce 
ohroziť koronavıŕusom, ani sám byť ohroziť koronavıŕusom, ani sám byť 
ohrozený. ohrozený. 

Sme radi, že sa takto rozhodol a Sme radi, že sa takto rozhodol a 
prajeme mu veľa zdravia a sıĺ, aby sme prajeme mu veľa zdravia a sıĺ, aby sme 
sa ešte dlho tešili z jeho prıt́omnosti, sa ešte dlho tešili z jeho prıt́omnosti, 
dodáva nevesta Mária S� tefániková.dodáva nevesta Mária S� tefániková.

	Mária	Osifová,		Mária	Osifová,	

Mária	ŠtefánikováMária	Štefániková

Rozhodol sa sám po dôkladnom 
uváženı.́ Záležı ́mu na tom, aby sme sa 
čo najskôr zbavili pandémie a on sa 
mohol znovu stretávať s rodinou a 
známymi. 

Hlavne chce vidieť svoje vnúčatá a 
pravnúčatá, s ktorými sa už vyše roka 
nestretol. Svojich najbližšıćh nechce 
ohroziť koronavıŕusom, ani sám byť 
ohrozený. 

Sme radi, že sa takto rozhodol a 
prajeme mu veľa zdravia a sıĺ, aby sme 
sa ešte dlho tešili z jeho prıt́omnosti, 
dodáva nevesta Mária S� tefániková.

	Mária	Osifová,	

Mária	Štefániková

JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. 

TENTORAZ PROTI PANDÉMII.TENTORAZ PROTI PANDÉMII.

JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. 

TENTORAZ PROTI PANDÉMII.
JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. 

TENTORAZ PROTI PANDÉMII.TENTORAZ PROTI PANDÉMII.

JÁN ŠTEFÁNIK OPÄŤ BOJUJE NA FRONTE. 

TENTORAZ PROTI PANDÉMII.
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Nemocnica	Svet	zdravia	Svidník	sa	Nemocnica	Svet	zdravia	Svidník	sa	
stala	 na	 základe	 hodnotenia	stala	 na	 základe	 hodnotenia	
pacientov	 druhou	 najlepšou	pacientov	 druhou	 najlepšou	
nemocnicou	 na	 Slovensku	 v	 kate-nemocnicou	 na	 Slovensku	 v	 kate-
górii 	 všeobecných	 nemocníc.	górii 	 všeobecných	 nemocníc.	
Vyplýva	 to	 z	 prieskumu,	 ktorý	Vyplýva	 to	 z	 prieskumu,	 ktorý	
realizovala	 zdravotná	 poisťovňa	realizovala	 zdravotná	 poisťovňa	
Dôvera.	 Jej	 dotazník	 vyplnilo	Dôvera.	 Jej	 dotazník	 vyplnilo	
takmer	6	500	pacientov,	ktorí	sa	v	takmer	6	500	pacientov,	ktorí	sa	v	
minulom	roku	liečili	v	niektorej	zo	minulom	roku	liečili	v	niektorej	zo	
slovenských	nemocníc.slovenských	nemocníc.

„V prvom rade by som sa chcel poďa-„V prvom rade by som sa chcel poďa-
kovať svojmu tıḿu od námestnıḱov kovať svojmu tıḿu od námestnıḱov 
cez primárov až po všetkých zdravot-cez primárov až po všetkých zdravot-
nıćkych a nezdravotnıćkych pracov-nıćkych a nezdravotnıćkych pracov-
nıḱov, ktorı ́robia svoju prácu s nadše-nıḱov, ktorı ́robia svoju prácu s nadše-
nıḿ a odhodlanıḿ . Sú ochotnı ́byť tu nıḿ a odhodlanıḿ . Sú ochotnı ́byť tu 
stále – často bez dostatočného oddy-stále – často bez dostatočného oddy-
chu – pre svojich pacientov a robia pre chu – pre svojich pacientov a robia pre 
nich napriek vyčerpaniu v tejto nich napriek vyčerpaniu v tejto 
náročnej dobe skutočne maximum,“ náročnej dobe skutočne maximum,“ 

Nemocnica	Svet	zdravia	Svidník	sa	
stala	 na	 základe	 hodnotenia	
pacientov	 druhou	 najlepšou	
nemocnicou	 na	 Slovensku	 v	 kate-
górii 	 všeobecných	 nemocníc.	
Vyplýva	 to	 z	 prieskumu,	 ktorý	
realizovala	 zdravotná	 poisťovňa	
Dôvera.	 Jej	 dotazník	 vyplnilo	
takmer	6	500	pacientov,	ktorí	sa	v	
minulom	roku	liečili	v	niektorej	zo	
slovenských	nemocníc.

„V prvom rade by som sa chcel poďa-
kovať svojmu tıḿu od námestnıḱov 
cez primárov až po všetkých zdravot-
nıćkych a nezdravotnıćkych pracov-
nıḱov, ktorı ́robia svoju prácu s nadše-
nıḿ a odhodlanıḿ . Sú ochotnı ́byť tu 
stále – často bez dostatočného oddy-
chu – pre svojich pacientov a robia pre 
nich napriek vyčerpaniu v tejto 
náročnej dobe skutočne maximum,“ 

reagoval riaditeľ Nemocnice Svet reagoval riaditeľ Nemocnice Svet 
zdravia Svidnıḱ Slavko Rodák. „Veľmi zdravia Svidnıḱ Slavko Rodák. „Veľmi 
si vážime hodnotenie našich pacien-si vážime hodnotenie našich pacien-
tov. Je to pre nás jednak potešujúce, tov. Je to pre nás jednak potešujúce, 
ale zároveň i zaväzujúce. Ukazuje sa, ale zároveň i zaväzujúce. Ukazuje sa, 
že to, ako veci robıḿe, je správne a že to, ako veci robıḿe, je správne a 
takto v našej práci chceme pokračo-takto v našej práci chceme pokračo-
vať aj naďalej. Zároveň je to pre nás vať aj naďalej. Zároveň je to pre nás 
výzva dosiahnuť o rok ešte o ten výzva dosiahnuť o rok ešte o ten 
jeden stupienok lepšie hodnotenie,“ jeden stupienok lepšie hodnotenie,“ 
doplnil riaditeľ. Svidnıćku nemocnicu doplnil riaditeľ. Svidnıćku nemocnicu 
predbehla Nemocnica Košice-S� aca. predbehla Nemocnica Košice-S� aca. 
Dotaznı́ky pozostávali z dvanástich Dotaznı́ky pozostávali z dvanástich 
otázok (pri rodičoch hospitalizova-otázok (pri rodičoch hospitalizova-
ných detı ́išlo o šesť otázok). Pacienti ných detı ́išlo o šesť otázok). Pacienti 
hodnotili prıśtup personálu, subjek-hodnotili prıśtup personálu, subjek-
tı́vny pocit zlepšenia zdravia po tı́vny pocit zlepšenia zdravia po 
prepustenı ́s odstupom času či kvalitu prepustenı ́s odstupom času či kvalitu 
ubytovania.ubytovania.

Jana	Fedáková,	komunikačná	Jana	Fedáková,	komunikačná	
špecialistka	pre	sieť	nemocníc	Svet	špecialistka	pre	sieť	nemocníc	Svet	

zdravia	a	polikliník	ProCarezdravia	a	polikliník	ProCare

reagoval riaditeľ Nemocnice Svet 
zdravia Svidnıḱ Slavko Rodák. „Veľmi 
si vážime hodnotenie našich pacien-
tov. Je to pre nás jednak potešujúce, 
ale zároveň i zaväzujúce. Ukazuje sa, 
že to, ako veci robıḿe, je správne a 
takto v našej práci chceme pokračo-
vať aj naďalej. Zároveň je to pre nás 
výzva dosiahnuť o rok ešte o ten 
jeden stupienok lepšie hodnotenie,“ 
doplnil riaditeľ. Svidnıćku nemocnicu 
predbehla Nemocnica Košice-S� aca. 
Dotaznı́ky pozostávali z dvanástich 
otázok (pri rodičoch hospitalizova-
ných detı ́išlo o šesť otázok). Pacienti 
hodnotili prıśtup personálu, subjek-
tı́vny pocit zlepšenia zdravia po 
prepustenı ́s odstupom času či kvalitu 
ubytovania.

Jana	Fedáková,	komunikačná	
špecialistka	pre	sieť	nemocníc	Svet	

zdravia	a	polikliník	ProCare

SVIDNÍCKA NEMOCNICA SA STALA DRUHOU SVIDNÍCKA NEMOCNICA SA STALA DRUHOU 

NAJLEPŠOU VŠEOBECNOU NEMOCNICOUNAJLEPŠOU VŠEOBECNOU NEMOCNICOU

SVIDNÍCKA NEMOCNICA SA STALA DRUHOU 

NAJLEPŠOU VŠEOBECNOU NEMOCNICOU
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ANKETA:	CHCÚ	RÚŠKA													ANKETA:	CHCÚ	RÚŠKA													
ŠKÔLKARI	NOSIŤ?ŠKÔLKARI	NOSIŤ?

Mnohé škôlky odporúčania prijali ako Mnohé škôlky odporúčania prijali ako 
povinnosť a deti nosia rúška v triede. povinnosť a deti nosia rúška v triede. 
Aj u nás v Giraltovciach je to tak, Aj u nás v Giraltovciach je to tak, 
vďaka čomu sú vraj deti menej chor-vďaka čomu sú vraj deti menej chor-
ľavé a hoci na začiatku to rodičia prijı-́ľavé a hoci na začiatku to rodičia prijı-́
mali s obavami, dnes sú asi za túto mali s obavami, dnes sú asi za túto 
zmenu skôr vďačnı.́ A deti, prekvapi-zmenu skôr vďačnı.́ A deti, prekvapi-
vo, si na rúška zvykli skôr než dospe-vo, si na rúška zvykli skôr než dospe-
láci. „Deti je potrebné do školy vyba-láci. „Deti je potrebné do školy vyba-
viť okrem rúška, ktoré má na tvári, viť okrem rúška, ktoré má na tvári, 
aspoň jedným ďalšıḿ čistým rúškom aspoň jedným ďalšıḿ čistým rúškom 
v mikroténovom vrecúšku. Rúška v mikroténovom vrecúšku. Rúška 
môžu byť jednorazové alebo plátenné môžu byť jednorazové alebo plátenné 
(ideálne z bavlny či husto tkanej (ideálne z bavlny či husto tkanej 
látky). Plátenné rúško má byť vypra-látky). Plátenné rúško má byť vypra-

ANKETA:	CHCÚ	RÚŠKA													
ŠKÔLKARI	NOSIŤ?

Mnohé škôlky odporúčania prijali ako 
povinnosť a deti nosia rúška v triede. 
Aj u nás v Giraltovciach je to tak, 
vďaka čomu sú vraj deti menej chor-
ľavé a hoci na začiatku to rodičia prijı-́
mali s obavami, dnes sú asi za túto 
zmenu skôr vďačnı.́ A deti, prekvapi-
vo, si na rúška zvykli skôr než dospe-
láci. „Deti je potrebné do školy vyba-
viť okrem rúška, ktoré má na tvári, 
aspoň jedným ďalšıḿ čistým rúškom 
v mikroténovom vrecúšku. Rúška 
môžu byť jednorazové alebo plátenné 
(ideálne z bavlny či husto tkanej 
látky). Plátenné rúško má byť vypra-

Medzi	 sprísnenými	 opatreniami,	Medzi	 sprísnenými	 opatreniami,	
k toré 	 zača l i 	 v 	 marc i 	 p lat iť,	k toré 	 zača l i 	 v 	 marc i 	 p lat iť,	
pribudla	povinnosť	nosiť	respirá-pribudla	povinnosť	nosiť	respirá-
tory	 ochrannej 	 triedy	 FFP2.															tory 	 ochrannej 	 triedy	 FFP2.															
S	výnimkou	detí,	tie	nosia	rúška.S	výnimkou	detí,	tie	nosia	rúška.

Od 15. marca nosı́me respirátory Od 15. marca nosı́me respirátory 
povinne vo všetkých interiéroch. Na povinne vo všetkých interiéroch. Na 
deti do ukončenia 1. stupňa ZS�  sa deti do ukončenia 1. stupňa ZS�  sa 
povinnosť nosiť respirátor v interié-povinnosť nosiť respirátor v interié-
roch budov nevzťahuje. Už začiatkom roch budov nevzťahuje. Už začiatkom 
októbra minulého roku bolo prijaté októbra minulého roku bolo prijaté 
opatrenie ohľadom nosenia rúšok v opatrenie ohľadom nosenia rúšok v 
triedach. Hoci nie je povinné pre deti triedach. Hoci nie je povinné pre deti 
do troch rokov, deťom v interiéri jaslı ́do troch rokov, deťom v interiéri jaslı ́
a materskej školy a žiakom prvého a materskej školy a žiakom prvého 
stupňa základných škôl v interiéri stupňa základných škôl v interiéri 
š k o l y  v  r á m c i  v ý c h o v n o -š k o l y  v  r á m c i  v ý c h o v n o -
vzdelávacieho procesu ho nosiť odpo-vzdelávacieho procesu ho nosiť odpo-
rúčajú. U� VZ SR deťom od 3 do 6 rokov rúčajú. U� VZ SR deťom od 3 do 6 rokov 
dôrazne odporúča pohybovať sa na dôrazne odporúča pohybovať sa na 
verejnosti, v interiéroch a prostried-verejnosti, v interiéroch a prostried-
koch verejnej dopravy s prekrytı́m koch verejnej dopravy s prekrytı́m 
horných dýchacıćh ciest (nos a ústa) horných dýchacıćh ciest (nos a ústa) 
rúškom, respirátorom bez výdycho-rúškom, respirátorom bez výdycho-
vého ventilu, šálom či šatkou. „Nos-vého ventilu, šálom či šatkou. „Nos-
enie rúšok v triedach nie je povinné enie rúšok v triedach nie je povinné 
pre mladšie deti, teda tie, ktoré pre mladšie deti, teda tie, ktoré 
navštevujú predškolské zariadenia a navštevujú predškolské zariadenia a 
prvý stupeň základných škôl (ide o prvý stupeň základných škôl (ide o 
ucelený a nemeniaci sa kolektıv́; deti ucelený a nemeniaci sa kolektıv́; deti 
nosenie rúšok ťažšie znášajú, ak ich nosenie rúšok ťažšie znášajú, ak ich 
však budú na tvári akceptovať,  nose-však budú na tvári akceptovať,  nose-
nie odporúčame). nie odporúčame). 

Medzi	 sprísnenými	 opatreniami,	
k toré 	 zača l i 	 v 	 marc i 	 p lat iť,	
pribudla	povinnosť	nosiť	respirá-
tory	 ochrannej 	 triedy	 FFP2.															
S	výnimkou	detí,	tie	nosia	rúška.

Od 15. marca nosı́me respirátory 
povinne vo všetkých interiéroch. Na 
deti do ukončenia 1. stupňa ZS�  sa 
povinnosť nosiť respirátor v interié-
roch budov nevzťahuje. Už začiatkom 
októbra minulého roku bolo prijaté 
opatrenie ohľadom nosenia rúšok v 
triedach. Hoci nie je povinné pre deti 
do troch rokov, deťom v interiéri jaslı ́
a materskej školy a žiakom prvého 
stupňa základných škôl v interiéri 
š k o l y  v  r á m c i  v ý c h o v n o -
vzdelávacieho procesu ho nosiť odpo-
rúčajú. U� VZ SR deťom od 3 do 6 rokov 
dôrazne odporúča pohybovať sa na 
verejnosti, v interiéroch a prostried-
koch verejnej dopravy s prekrytı́m 
horných dýchacıćh ciest (nos a ústa) 
rúškom, respirátorom bez výdycho-
vého ventilu, šálom či šatkou. „Nos-
enie rúšok v triedach nie je povinné 
pre mladšie deti, teda tie, ktoré 
navštevujú predškolské zariadenia a 
prvý stupeň základných škôl (ide o 
ucelený a nemeniaci sa kolektıv́; deti 
nosenie rúšok ťažšie znášajú, ak ich 
však budú na tvári akceptovať,  nose-
nie odporúčame). 

RESPIRÁTORY VERZUS RÚŠKA, RESPIRÁTORY VERZUS RÚŠKA, RESPIRÁTORY VERZUS RÚŠKA, 

DETI ICH NOSIŤ NEMUSIADETI ICH NOSIŤ NEMUSIADETI ICH NOSIŤ NEMUSIA
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né, prıṕadne vyvarené a z oboch strán né, prıṕadne vyvarené a z oboch strán 
vyžehlené suchým teplom,“ odporú-vyžehlené suchým teplom,“ odporú-
čajú hygienici. čajú hygienici. 

Martina	 Verčimaková	 (trojročná	Martina	 Verčimaková	 (trojročná	
dcéra	Tamarka): Ja som za, keď to dcéra	Tamarka): Ja som za, keď to 
má pomôcť mne i mojim blıźkym, tak má pomôcť mne i mojim blıźkym, tak 
nech ho nosı.́nech ho nosı.́

Zuzana	 K.	 (štvorročný	 Jakubko): Zuzana	 K.	 (štvorročný	 Jakubko): 
A� no, nosı ́ho bez problémov. Zatiaľ je A� no, nosı ́ho bez problémov. Zatiaľ je 
to stále len odporúčanie, takže každá to stále len odporúčanie, takže každá 
škôlka si to vytvorila podľa seba. škôlka si to vytvorila podľa seba. 
Oceňujem, že deti bývajú menej choré Oceňujem, že deti bývajú menej choré 
(bežný kašeľ, nádcha, soplıḱ y). (bežný kašeľ, nádcha, soplıḱ y). 

Michaela	 Mihaľová	 (trojročná	Michaela	 Mihaľová	 (trojročná	
Emma	 a	 osemmesačný	 Adrián): Emma	 a	 osemmesačný	 Adrián): 
Naša Emmka nosı ́rúško a aj napriek Naša Emmka nosı ́rúško a aj napriek 
nıźkemu veku si zvykla, čiže ho chce nıźkemu veku si zvykla, čiže ho chce 
nosiť. nosiť. 

Miroslava	P.	 (štvorročný	Viliamko	Miroslava	P.	 (štvorročný	Viliamko	
a	 štvormesačná	 Lianka): Synček a	 štvormesačná	 Lianka): Synček 
nemá problém s nosenıḿ, zvykol si na nemá problém s nosenıḿ, zvykol si na 
to bez problémov.to bez problémov.

né, prıṕadne vyvarené a z oboch strán 
vyžehlené suchým teplom,“ odporú-
čajú hygienici. 

Martina	 Verčimaková	 (trojročná	
dcéra	Tamarka): Ja som za, keď to 
má pomôcť mne i mojim blıźkym, tak 
nech ho nosı.́

Zuzana	 K.	 (štvorročný	 Jakubko): 
A� no, nosı ́ho bez problémov. Zatiaľ je 
to stále len odporúčanie, takže každá 
škôlka si to vytvorila podľa seba. 
Oceňujem, že deti bývajú menej choré 
(bežný kašeľ, nádcha, soplıḱ y). 

Michaela	 Mihaľová	 (trojročná	
Emma	 a	 osemmesačný	 Adrián): 
Naša Emmka nosı ́rúško a aj napriek 
nıźkemu veku si zvykla, čiže ho chce 
nosiť. 

Miroslava	P.	 (štvorročný	Viliamko	
a	 štvormesačná	 Lianka): Synček 
nemá problém s nosenıḿ, zvykol si na 
to bez problémov.

Martina	Cigľárová,	Martina	Cigľárová,	
FOTO:	FacebookFOTO:	Facebook

Martina	Cigľárová,	
FOTO:	Facebook

Vedomostná spoločnosť Vedomostná spoločnosť 
si vyžaduje moderné prístupy si vyžaduje moderné prístupy 

k všeobecnému vzdelávaniuk všeobecnému vzdelávaniu

Vedomostná spoločnosť 
si vyžaduje moderné prístupy 

k všeobecnému vzdelávaniu
Gymnázium Giraltovce plnı ́v tunaj-Gymnázium Giraltovce plnı ́v tunaj-
šom regióne poslanie tradičnej všeo-šom regióne poslanie tradičnej všeo-
becnovzdelávacej školy. Vychádza-becnovzdelávacej školy. Vychádza-
júc z požiadaviek súčasnej vedo-júc z požiadaviek súčasnej vedo-
mostnej spoločnosti sa škola snažı ́mostnej spoločnosti sa škola snažı ́
dlhodobo vytvárať podmienky na dlhodobo vytvárať podmienky na 
komplexné rozvı́janie poznávacı́ch komplexné rozvı́janie poznávacı́ch 
schopnostı ́ žiakov, najmä v záujme schopnostı ́ žiakov, najmä v záujme 
ich flexibilnej adaptácie na meniace ich flexibilnej adaptácie na meniace 

Gymnázium Giraltovce plnı ́v tunaj-
šom regióne poslanie tradičnej všeo-
becnovzdelávacej školy. Vychádza-
júc z požiadaviek súčasnej vedo-
mostnej spoločnosti sa škola snažı ́
dlhodobo vytvárať podmienky na 
komplexné rozvı́janie poznávacı́ch 
schopnostı ́ žiakov, najmä v záujme 
ich flexibilnej adaptácie na meniace 

sa potreby praxe. V súlade s požia-sa potreby praxe. V súlade s požia-
davkami S� tátneho vzdelávacieho davkami S� tátneho vzdelávacieho 
programu škola cielene implemen-programu škola cielene implemen-
tuje do svojho S�kolského vzdeláva-tuje do svojho S�kolského vzdeláva-
cieho programu moderné koncepcie cieho programu moderné koncepcie 
a inovatıv́ne formy vzdelávania vo a inovatıv́ne formy vzdelávania vo 
všetkých vzdelávacı́ch oblastiach. všetkých vzdelávacı́ch oblastiach. 
Prioritou nášho vzdelávania je dôraz Prioritou nášho vzdelávania je dôraz 
na individuálny rozvoj žiaka, na obja-na individuálny rozvoj žiaka, na obja-

sa potreby praxe. V súlade s požia-
davkami S� tátneho vzdelávacieho 
programu škola cielene implemen-
tuje do svojho S�kolského vzdeláva-
cieho programu moderné koncepcie 
a inovatıv́ne formy vzdelávania vo 
všetkých vzdelávacı́ch oblastiach. 
Prioritou nášho vzdelávania je dôraz 
na individuálny rozvoj žiaka, na obja-
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vovanie jeho intelektuálneho a tvori-vovanie jeho intelektuálneho a tvori-
vého potenciálu. Nemenej dôležitou vého potenciálu. Nemenej dôležitou 
súčasťou výchovy a vzdelávania súčasťou výchovy a vzdelávania 
našich žiakov je dôraz na formovanie našich žiakov je dôraz na formovanie 
kľúčových kompetenciı́ nevyhnut-kľúčových kompetenciı́ nevyhnut-
ných pre život v súčasnej spoločnos-ných pre život v súčasnej spoločnos-
ti. Vzhľadom na spoločenskú dôleži-ti. Vzhľadom na spoločenskú dôleži-
tosť kľúčových kompetenciı́ a s tosť kľúčových kompetenciı́ a s 
cieľom ich systematického rozvıj́a-cieľom ich systematického rozvıj́a-
nia vo všetkých predmetoch uplat-nia vo všetkých predmetoch uplat-
ňuje škola vo svojom vzdelávacom ňuje škola vo svojom vzdelávacom 
programe stratégiu	 vzdelávania	programe stratégiu	 vzdelávania	
zameranú	na	prepájanie	teoretic-zameranú	na	prepájanie	teoretic-
kej	výučby	s	praktickým	životom. kej	výučby	s	praktickým	životom. 
Našı́m cieľom je ukázať žiakom Našı́m cieľom je ukázať žiakom 
v y u ž i te ľn o s ť  n a d o b u d n u t ýc h v y u ž i te ľn o s ť  n a d o b u d n u t ýc h 
poznatkov pri riešenı ́rôznych spolo-poznatkov pri riešenı ́rôznych spolo-
čenských problémov, ale aj praktic-čenských problémov, ale aj praktic-
kých situáciı ́spojených s ich bežným kých situáciı ́spojených s ich bežným 
životom, ďalšıḿ štúdiom či budúcou životom, ďalšıḿ štúdiom či budúcou 
profesiou.profesiou.

Stratégia vzdelávania podporujúca Stratégia vzdelávania podporujúca 
využitie teoretických poznatkov v využitie teoretických poznatkov v 
praxi má na Gymnáziu v Giraltov-praxi má na Gymnáziu v Giraltov-
ciach dlhoročnú tradı́ciu v mimo-ciach dlhoročnú tradı́ciu v mimo-
riadne úspešnej projektovej činnos-riadne úspešnej projektovej činnos-
ti, najmä v nadnárodných projek-ti, najmä v nadnárodných projek-
toch. Medzi doposiaľ najúspešnejšie toch. Medzi doposiaľ najúspešnejšie 
sa zaradili: projekt Play energy orga-sa zaradili: projekt Play energy orga-
nizovaný spoločnosťou ENEL a nizovaný spoločnosťou ENEL a 
ocenený pozvanıḿ do sıd́la spoloč-ocenený pozvanıḿ do sıd́la spoloč-
nosti v Rı́me, projekt Euroscola nosti v Rı́me, projekt Euroscola 
štyrikrát odmenený návštevou štyrikrát odmenený návštevou 
Európskeho parlamentu v S� tras-Európskeho parlamentu v S� tras-
burgu a dvakrát návštevou Bruselu, burgu a dvakrát návštevou Bruselu, 
projekt DofE, za ktorý zıśkali naši projekt DofE, za ktorý zıśkali naši 
žiaci striebornú medailu vojvodu z žiaci striebornú medailu vojvodu z 
Edinburghu, projekt Ambasádorské Edinburghu, projekt Ambasádorské 

vovanie jeho intelektuálneho a tvori-
vého potenciálu. Nemenej dôležitou 
súčasťou výchovy a vzdelávania 
našich žiakov je dôraz na formovanie 
kľúčových kompetenciı́ nevyhnut-
ných pre život v súčasnej spoločnos-
ti. Vzhľadom na spoločenskú dôleži-
tosť kľúčových kompetenciı́ a s 
cieľom ich systematického rozvıj́a-
nia vo všetkých predmetoch uplat-
ňuje škola vo svojom vzdelávacom 
programe stratégiu	 vzdelávania	
zameranú	na	prepájanie	teoretic-
kej	výučby	s	praktickým	životom. 
Našı́m cieľom je ukázať žiakom 
v y u ž i te ľn o s ť  n a d o b u d n u t ýc h 
poznatkov pri riešenı ́rôznych spolo-
čenských problémov, ale aj praktic-
kých situáciı ́spojených s ich bežným 
životom, ďalšıḿ štúdiom či budúcou 
profesiou.

Stratégia vzdelávania podporujúca 
využitie teoretických poznatkov v 
praxi má na Gymnáziu v Giraltov-
ciach dlhoročnú tradı́ciu v mimo-
riadne úspešnej projektovej činnos-
ti, najmä v nadnárodných projek-
toch. Medzi doposiaľ najúspešnejšie 
sa zaradili: projekt Play energy orga-
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blokoch bude organizovaná v 1. – 3. blokoch bude organizovaná v 1. – 3. 
ročnı́ku gymnázia vo všetkých ročnı́ku gymnázia vo všetkých 
vyučovacıćh predmetoch. Z� iaci budú vyučovacıćh predmetoch. Z� iaci budú 
počas týchto troch rokov pracovať v počas týchto troch rokov pracovať v 
tıḿoch, v ktorých budú pod vedenıḿ tıḿoch, v ktorých budú pod vedenıḿ 
učiteľov riešiť konkrétne zadania zo učiteľov riešiť konkrétne zadania zo 
spoločenskej praxe. Vyvrcholenı́m spoločenskej praxe. Vyvrcholenı́m 
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Základné princıṕy, ktoré sa budú v Základné princıṕy, ktoré sa budú v 
blokovej výučbe uplatňovať, budú blokovej výučbe uplatňovať, budú 
princı́py dobrovoľnosti a záujmu. princı́py dobrovoľnosti a záujmu. 
Predpokladá sa, že uplatňovanie Predpokladá sa, že uplatňovanie 
týchto princı́pov umožnı́ žiakom týchto princı́pov umožnı́ žiakom 
aktıv́ne sa zamýšľať nad vlastným aktıv́ne sa zamýšľať nad vlastným 
budúcim odborným smerovanı́m, budúcim odborným smerovanı́m, 
vytvorı ́priestor na to, aby si v prie-vytvorı ́priestor na to, aby si v prie-
behu celého štúdia uvedomovali svoj behu celého štúdia uvedomovali svoj 
proces učenia sa a dokázali ho proces učenia sa a dokázali ho 
samostatne regulovať správnym samostatne regulovať správnym 
smerom a podporı́ ich vnútornú smerom a podporı́ ich vnútornú 
motiváciu k celoživotnému vzdelá-motiváciu k celoživotnému vzdelá-
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Aplikovanıḿ blokovej formy výučby Aplikovanıḿ blokovej formy výučby 
sa očakávajú u žiakov tieto výsledky:sa očakávajú u žiakov tieto výsledky:

üü Zručnosti pre prácu s vedeckými Zručnosti pre prácu s vedeckými 
informáciami – ich vyhľadáva-informáciami – ich vyhľadáva-
nie, kritické hodnotenie a využı-́nie, kritické hodnotenie a využı-́
vanie pri riešenı ́problémovvanie pri riešenı ́problémov

üü V primeranej miere rozvinutá V primeranej miere rozvinutá 
vnútorná motivácia k štúdiu vnútorná motivácia k štúdiu 
všeobecnovzdelávacı́ch pred-všeobecnovzdelávacı́ch pred-
metov metov 
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týchto princı́pov umožnı́ žiakom 
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behu celého štúdia uvedomovali svoj 
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nosť prezentovať výsledky nosť prezentovať výsledky 
svojej práce i samého seba svojej práce i samého seba 

üü Zvýšená schopnosť komuniká-Zvýšená schopnosť komuniká-
cie v cudzıćh jazykoch cie v cudzıćh jazykoch 

üü Schopnosť pracovať v tı́me a Schopnosť pracovať v tı́me a 
uplatňovať asertivitu v medzi-uplatňovať asertivitu v medzi-
ľudských vzťahochľudských vzťahoch

üü Schopnosť uvedomovať si Schopnosť uvedomovať si 
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súvislosti s budúcou profesijnou súvislosti s budúcou profesijnou 
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nuté skúsenosti a poznatky pri nuté skúsenosti a poznatky pri 
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Giraltovce má vo všetkých smeroch Giraltovce má vo všetkých smeroch 
potenciál byť aj naďalej pre mesto potenciál byť aj naďalej pre mesto 
Giraltovce a jeho okolie veľkým Giraltovce a jeho okolie veľkým 
prıńosom.  prıńosom.  
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upútať. No kniha vždy mala, má a upútať. No kniha vždy mala, má a 
bude mať obrovskú hodnotu. Som bude mať obrovskú hodnotu. Som 
rada, že aj v našej škole je čoraz viac rada, že aj v našej škole je čoraz viac 
cıt́iť stálych záujemcov, čitateľov knıh́, cıt́iť stálych záujemcov, čitateľov knıh́, 
žiakov, čo knihy milujú. Zvlášť pred žiakov, čo knihy milujú. Zvlášť pred 
obdobıḿ Vianoc, ale aj v tomto čase si obdobıḿ Vianoc, ale aj v tomto čase si 
každoročne objednávame knihy, aby každoročne objednávame knihy, aby 
sme si sprıj́emnili chvıĺe samoty, nudy sme si sprıj́emnili chvıĺe samoty, nudy 
a tak sa odreagovali a prišli na iné a tak sa odreagovali a prišli na iné 
myšlienky. myšlienky. 

Veď – povedané ústami Jána Amosa Veď – povedané ústami Jána Amosa 
Komenského:Komenského:

„Ten,	kto	nemiluje	knihu,	nemiluje	„Ten,	kto	nemiluje	knihu,	nemiluje	
múdrosť. 	 Ten , 	 kto 	 nemiluje	múdrosť. 	 Ten , 	 kto 	 nemiluje	
múdrosť,	stáva	sa	hlupákom.“	múdrosť,	stáva	sa	hlupákom.“	

Mgr.	Slávka	DzurjuvováMgr.	Slávka	Dzurjuvová
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Marec je tu. Všade navôkol už cıt́iť Marec je tu. Všade navôkol už cıt́iť 
prıćhod jari, na ktorú sa všetci určite prıćhod jari, na ktorú sa všetci určite 
tešıḿe. No o tomto mesiaci sa hovorı ́tešıḿe. No o tomto mesiaci sa hovorı ́
aj ako o mesiaci knihy. Viete ale aj ako o mesiaci knihy. Viete ale 
prečo? Marec sa ako mesiac knihy prečo? Marec sa ako mesiac knihy 
oslavuje už dlhé desiatky rokov. oslavuje už dlhé desiatky rokov. 
Konkrétne od roku 1955, keď ho v Konkrétne od roku 1955, keď ho v 
bývalom C�eskoslovensku vyhlásili na bývalom C�eskoslovensku vyhlásili na 
počesť Mateja Hrebendu Hačavského. počesť Mateja Hrebendu Hačavského. 
Cieľ bol naozaj jednoduchý – podpo-Cieľ bol naozaj jednoduchý – podpo-
riť záujem o knihy. Kniha je pre riť záujem o knihy. Kniha je pre 
človeka nielen zdrojom informáciı́, človeka nielen zdrojom informáciı́, 
ale je aj dobrým priateľom. Je zdrojom ale je aj dobrým priateľom. Je zdrojom 
múdrosti, rozvı́ja našu fantáziu, múdrosti, rozvı́ja našu fantáziu, 
pamäť a rozširuje vzdelanie. S prıćho-pamäť a rozširuje vzdelanie. S prıćho-
dom počıt́ačov a internetu je často dom počıt́ačov a internetu je často 
vidieť už malé deti s telefónom či vidieť už malé deti s telefónom či 
smartfónom, ktoré ich majú zaujať a smartfónom, ktoré ich majú zaujať a 
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N a  p o d n e t  o r g a n i z á c i ı́  D o w n N a  p o d n e t  o r g a n i z á c i ı́  D o w n 
Syndrome International a European Syndrome International a European 
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roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. 
marec za Svetový deň Downovho marec za Svetový deň Downovho 
syndrómu. Tento deň by mal v syndrómu. Tento deň by mal v 
jednotlivých krajinách prispieť k jednotlivých krajinách prispieť k 
lepšiemu pochopeniu života ľudı ́ lepšiemu pochopeniu života ľudı ́ 
p o s t i h n u-p o s t i h n u-
t ých t ýmto t ých t ýmto 
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A j  ž i a c i A j  ž i a c i 
Z á k l a d n e j Z á k l a d n e j 
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ž i v o t a ž i v o t a 
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ľudı́. Svojı́m ľudı́. Svojı́m 
p o s t o j o m p o s t o j o m 
sme ukázali sme ukázali 
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marec za Svetový deň Downovho 
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tovciach si 
pripomenuli 
tento krásny 
deň. Slúži na 
l e p š i e 
pochopenie 
ž i v o t a 
t a k ý c h t o 
ľudı́. Svojı́m 
p o s t o j o m 
sme ukázali 

svetu, že aj oni, ľudia s Downovým svetu, že aj oni, ľudia s Downovým 
syndrómom, majú právo byť rovno-syndrómom, majú právo byť rovno-
cenne vnıḿanı ́vo všetkých aspektoch cenne vnıḿanı ́vo všetkých aspektoch 
života spoločnosti. Symbolom tohto života spoločnosti. Symbolom tohto 
dňa sa stali rozdielne ponožky, dňa sa stali rozdielne ponožky, 
pretože chromozóm má tvar ponož-pretože chromozóm má tvar ponož-
ky... ďakujeme...ky... ďakujeme...

svetu, že aj oni, ľudia s Downovým 
syndrómom, majú právo byť rovno-
cenne vnıḿanı ́vo všetkých aspektoch 
života spoločnosti. Symbolom tohto 
dňa sa stali rozdielne ponožky, 
pretože chromozóm má tvar ponož-
ky... ďakujeme...

PONOŽKOVÁ VÝZVAPONOŽKOVÁ VÝZVAPONOŽKOVÁ VÝZVA

Mgr.	Miriam	EliašováMgr.	Miriam	EliašováMgr.	Miriam	Eliašová

schválenie troch medzinárodných schválenie troch medzinárodných 
projektov Erasmus+. Dva z nich v projektov Erasmus+. Dva z nich v 
kategórii Strategické partnerstvá kategórii Strategické partnerstvá 
pre školské vzdelávanie –	 Groun-pre školské vzdelávanie –	 Groun-

schválenie troch medzinárodných 
projektov Erasmus+. Dva z nich v 
kategórii Strategické partnerstvá 
pre školské vzdelávanie –	 Groun-

Súkromná stredná odborná škola v Súkromná stredná odborná škola v 
Giraltovciach ako jedna z mála škôl Giraltovciach ako jedna z mála škôl 
na Slovensku bola veľmi úspešná na na Slovensku bola veľmi úspešná na 
medzinárodnom poli – zıśkala totiž medzinárodnom poli – zıśkala totiž 

Súkromná stredná odborná škola v 
Giraltovciach ako jedna z mála škôl 
na Slovensku bola veľmi úspešná na 
medzinárodnom poli – zıśkala totiž 

Úspech Súkromnej SOŠ v GiraltovciachÚspech Súkromnej SOŠ v Giraltovciach

 v projektoch Erasmus+ v projektoch Erasmus+

Úspech Súkromnej SOŠ v Giraltovciach

 v projektoch Erasmus+
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dwater:	learn	to	preserve	the	Euro-dwater:	learn	to	preserve	the	Euro-
pean	 underground	 environment pean	 underground	 environment 
(Učiť sa chrániť Európske podzemné (Učiť sa chrániť Európske podzemné 
vody a podzemné prostredie) a The	vody a podzemné prostredie) a The	
wondeful	 green	 world	 (U� žasný wondeful	 green	 world	 (U� žasný 
zelený svet) a jeden projekt vo forme	zelený svet) a jeden projekt vo forme	
3-týždňovej	 odbornej	 stáže	 v	3-týždňovej	 odbornej	 stáže	 v	
talianskom	 Miláne zameranej na talianskom	 Miláne zameranej na 
rozvoj podnikateľských zručnostı́. rozvoj podnikateľských zručnostı́. 
Všetky projekty prinesú mnoho Všetky projekty prinesú mnoho 
nových vedomostı́, priateľstiev a nových vedomostı́, priateľstiev a 
nepoznaných zážitkov. Naši žiaci sa nepoznaných zážitkov. Naši žiaci sa 
postupne rozıd́u na všetky svetové postupne rozıd́u na všetky svetové 
strany a privezú si množstvo nových strany a privezú si množstvo nových 
skúsenostı́ od priateľov z Poľska, skúsenostı́ od priateľov z Poľska, 
Francúzska, Talianska či Chorvátska Francúzska, Talianska či Chorvátska 
a  nadobudnú aj praktické vedo-a  nadobudnú aj praktické vedo-
mosti od odbornı́kov z reálnych mosti od odbornı́kov z reálnych 
firiem v Taliansku. Pre žiakov SSOS�  je firiem v Taliansku. Pre žiakov SSOS�  je 
to opätovná jedinečná prı́ležitosť to opätovná jedinečná prı́ležitosť 
naučiť sa niečo nové, neopozerané a naučiť sa niečo nové, neopozerané a 
lákavé.lákavé.

Témou skúmania projektov sú dve Témou skúmania projektov sú dve 
oblasti úzko súvisiace so životom oblasti úzko súvisiace so životom 
mladých ľudı ́v európskom priestore mladých ľudı ́v európskom priestore 
a to ochrana podzemných zdrojov a to ochrana podzemných zdrojov 
vody a skúmanie klimatických zmien vody a skúmanie klimatických zmien 
a ich vplyvu na život bylıń, rastlıń, a ich vplyvu na život bylıń, rastlıń, 
plodov... Počas dvoch rokov navštı-́plodov... Počas dvoch rokov navštı-́
vime pre nás už známe, ale aj nové vime pre nás už známe, ale aj nové 
miesta, kde spoznáme typické rastli-miesta, kde spoznáme typické rastli-
ny, produkty z nich, dozvieme sa, ako ny, produkty z nich, dozvieme sa, ako 
zmeny klıḿy vplývajú na produkciu zmeny klıḿy vplývajú na produkciu 
a aké prostriedky sa použıv́ajú na a aké prostriedky sa použıv́ajú na 
ochranu vlastného prı́rodného ochranu vlastného prı́rodného 
dedičstva. Vyberieme sa taktiež aj do dedičstva. Vyberieme sa taktiež aj do 
podzemia, aby sme zistili, aké bohat-podzemia, aby sme zistili, aké bohat-
stvo sa tam ukrýva a ako čistota stvo sa tam ukrýva a ako čistota 

dwater:	learn	to	preserve	the	Euro-
pean	 underground	 environment 
(Učiť sa chrániť Európske podzemné 
vody a podzemné prostredie) a The	
wondeful	 green	 world	 (U� žasný 
zelený svet) a jeden projekt vo forme	
3-týždňovej	 odbornej	 stáže	 v	
talianskom	 Miláne zameranej na 
rozvoj podnikateľských zručnostı́. 
Všetky projekty prinesú mnoho 
nových vedomostı́, priateľstiev a 
nepoznaných zážitkov. Naši žiaci sa 
postupne rozıd́u na všetky svetové 
strany a privezú si množstvo nových 
skúsenostı́ od priateľov z Poľska, 
Francúzska, Talianska či Chorvátska 
a  nadobudnú aj praktické vedo-
mosti od odbornı́kov z reálnych 
firiem v Taliansku. Pre žiakov SSOS�  je 
to opätovná jedinečná prı́ležitosť 
naučiť sa niečo nové, neopozerané a 
lákavé.

Témou skúmania projektov sú dve 
oblasti úzko súvisiace so životom 
mladých ľudı ́v európskom priestore 
a to ochrana podzemných zdrojov 
vody a skúmanie klimatických zmien 
a ich vplyvu na život bylıń, rastlıń, 
plodov... Počas dvoch rokov navštı-́
vime pre nás už známe, ale aj nové 
miesta, kde spoznáme typické rastli-
ny, produkty z nich, dozvieme sa, ako 
zmeny klıḿy vplývajú na produkciu 
a aké prostriedky sa použıv́ajú na 
ochranu vlastného prı́rodného 
dedičstva. Vyberieme sa taktiež aj do 
podzemia, aby sme zistili, aké bohat-
stvo sa tam ukrýva a ako čistota 

podzemných vôd ovplyvňuje kvalitu podzemných vôd ovplyvňuje kvalitu 
života v tej či onej časti Európy. Stret-života v tej či onej časti Európy. Stret-
neme aj odbornı́kov, ktorı́ nám o neme aj odbornı́kov, ktorı́ nám o 
problematike porozprávajú mnoho problematike porozprávajú mnoho 
zaujıḿavých vecı.́ zaujıḿavých vecı.́ 

Samozrejme, nebudeme pozerať iba Samozrejme, nebudeme pozerať iba 
do diaľky, za hranice našej krajiny. do diaľky, za hranice našej krajiny. 
S l o v e n s k o  j e  p r e d s a  t a k t i e ž S l o v e n s k o  j e  p r e d s a  t a k t i e ž 
nádherná krajina plná prı́rodných nádherná krajina plná prı́rodných 
krás a my spolu s našimi žiakmi krás a my spolu s našimi žiakmi 
spoznáme tie najatraktı́vnejšie spoznáme tie najatraktı́vnejšie 
miesta. Na miestach nášho záujmu miesta. Na miestach nášho záujmu 
sa budeme zamýšľať, čo a ako máme sa budeme zamýšľať, čo a ako máme 
robiť, aby sme naše dedičstvo zacho-robiť, aby sme naše dedičstvo zacho-
vali aj pre nasledujúce generácie. A vali aj pre nasledujúce generácie. A 
rovnako ukážeme aj našim partne-rovnako ukážeme aj našim partne-
rom zo zahraničia, aká krásna naša rom zo zahraničia, aká krásna naša 
krajina je, že máme čo ponúknuť a na krajina je, že máme čo ponúknuť a na 
čo byť hrdı.́ čo byť hrdı.́ 

Projekty sú určené všetkým žiakom Projekty sú určené všetkým žiakom 
Súkromnej SOS� , ktorı ́sa chcú dozve-Súkromnej SOS� , ktorı ́sa chcú dozve-
dieť viac, učiť sa neformálne či zlep-dieť viac, učiť sa neformálne či zlep-
šiť si cudzı ́ jazyk alebo ďalšie zruč-šiť si cudzı ́ jazyk alebo ďalšie zruč-
nosti v nových IKT technológiách, nosti v nových IKT technológiách, 
ktoré môžu neskôr využiť v pracov-ktoré môžu neskôr využiť v pracov-
nom živote. Otvárajú množstvo netu-nom živote. Otvárajú množstvo netu-
šených prıĺežitostı ́a je iba na nás, ako šených prıĺežitostı ́a je iba na nás, ako 
ich využijeme. Zatiaľ sme nových ich využijeme. Zatiaľ sme nových 
priateľov spoznali aspoň na online priateľov spoznali aspoň na online 
stretnutiach, ale už teraz sa tešıḿe, stretnutiach, ale už teraz sa tešıḿe, 
kedy sa táto neutešená doba skončı ́a kedy sa táto neutešená doba skončı ́a 
my na vlastnej koži konečne naživo my na vlastnej koži konečne naživo 
spoznáme, aká prıńosná a zábavná je spoznáme, aká prıńosná a zábavná je 
práca na projektoch a aké úžasné je práca na projektoch a aké úžasné je 
učiť sa nové veci priamo v praxi.  učiť sa nové veci priamo v praxi.  

Mgr.	Ján	KopčákMgr.	Ján	Kopčák
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zaujıḿavých vecı.́ 

Samozrejme, nebudeme pozerať iba 
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učiť sa nové veci priamo v praxi.  

Mgr.	Ján	Kopčák
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Verıḿe, že Veľkou nocou ste všetci Verıḿe, že Veľkou nocou ste všetci 
šťastlivo oslávili jar a nechýbali vo šťastlivo oslávili jar a nechýbali vo 
vašich domovoch láska, radosť a šťas-vašich domovoch láska, radosť a šťas-
tie. Veď tradıćia Veľkej noci pretrváva tie. Veď tradıćia Veľkej noci pretrváva 
po stáročia. Jej krása sa na pár dnı ́po stáročia. Jej krása sa na pár dnı ́
preniesla aj do priestorov našej školy. preniesla aj do priestorov našej školy. 
Farebné vajıč́ka, bahniatka, zatočené Farebné vajıč́ka, bahniatka, zatočené 
vŕby, to všetko sú symboly veľkonoč-vŕby, to všetko sú symboly veľkonoč-
ného obdobia. S� ikovné učiteľky so ného obdobia. S� ikovné učiteľky so 
žiakmi pracovali na  jarných a veľko-žiakmi pracovali na  jarných a veľko-
nočných výrobkoch, ktoré skrášľovali nočných výrobkoch, ktoré skrášľovali 
priestory našej školy a areál vyzdobili priestory našej školy a areál vyzdobili 
vlastnoručne vyrobenými kraslicami.vlastnoručne vyrobenými kraslicami.

Veľa nápadov, ako si veľkonočné Veľa nápadov, ako si veľkonočné 
tradıćie uchovať, sa ukrýva v najvzác-tradıćie uchovať, sa ukrýva v najvzác-
nejšıćh priateľoch človeka. Od nepa-nejšıćh priateľoch človeka. Od nepa-
mäti sú nimi knihy. Mesiac, ktorým sa mäti sú nimi knihy. Mesiac, ktorým sa 
začı́na najkrajšie obdobie roka, sa začı́na najkrajšie obdobie roka, sa 
pýši prıv́lastkom mesiac knihy. Teraz, pýši prıv́lastkom mesiac knihy. Teraz, 
keď sú žiaci skúšanı ́svojıḿ školským keď sú žiaci skúšanı ́svojıḿ školským 
osudom, by sa mala kniha viac ako osudom, by sa mala kniha viac ako 
inokedy stať ich priateľom. Nemalo inokedy stať ich priateľom. Nemalo 
by to byť naopak. Kniha za to nemôže! by to byť naopak. Kniha za to nemôže! 
Pozor, práve kniha je teraz najvernej-Pozor, práve kniha je teraz najvernej-
šia. Veď ona chce pomôcť, ona chce šia. Veď ona chce pomôcť, ona chce 
potešiť, ona stále čaká, kedy po nej potešiť, ona stále čaká, kedy po nej 
siahneme a precitneme. Mnohé akti-siahneme a precitneme. Mnohé akti-
vity týkajúce sa knižnej problematiky vity týkajúce sa knižnej problematiky 
boli aj na našej škole v plnom prúde. boli aj na našej škole v plnom prúde. 
Z� iaci nižšıćh ročnıḱov prvého stupňa Z� iaci nižšıćh ročnıḱov prvého stupňa 
sa zapojili do čitateľskej súťaže C� ita-sa zapojili do čitateľskej súťaže C� ita-
teľský oriešok, v ktorej si precvičili teľský oriešok, v ktorej si precvičili 
čı́tanie s porozumenı́m, vnı́manie čı́tanie s porozumenı́m, vnı́manie 
medzipredmetových vzťahov a medzipredmetových vzťahov a 
logické myslenie. Moderné a veselé logické myslenie. Moderné a veselé 
prıb́ehy ich dostali do sveta fantázie. prıb́ehy ich dostali do sveta fantázie. 

Verıḿe, že Veľkou nocou ste všetci 
šťastlivo oslávili jar a nechýbali vo 
vašich domovoch láska, radosť a šťas-
tie. Veď tradıćia Veľkej noci pretrváva 
po stáročia. Jej krása sa na pár dnı ́
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Farebné vajıč́ka, bahniatka, zatočené 
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ného obdobia. S� ikovné učiteľky so 
žiakmi pracovali na  jarných a veľko-
nočných výrobkoch, ktoré skrášľovali 
priestory našej školy a areál vyzdobili 
vlastnoručne vyrobenými kraslicami.

Veľa nápadov, ako si veľkonočné 
tradıćie uchovať, sa ukrýva v najvzác-
nejšıćh priateľoch človeka. Od nepa-
mäti sú nimi knihy. Mesiac, ktorým sa 
začı́na najkrajšie obdobie roka, sa 
pýši prıv́lastkom mesiac knihy. Teraz, 
keď sú žiaci skúšanı ́svojıḿ školským 
osudom, by sa mala kniha viac ako 
inokedy stať ich priateľom. Nemalo 
by to byť naopak. Kniha za to nemôže! 
Pozor, práve kniha je teraz najvernej-
šia. Veď ona chce pomôcť, ona chce 
potešiť, ona stále čaká, kedy po nej 
siahneme a precitneme. Mnohé akti-
vity týkajúce sa knižnej problematiky 
boli aj na našej škole v plnom prúde. 
Z� iaci nižšıćh ročnıḱov prvého stupňa 
sa zapojili do čitateľskej súťaže C� ita-
teľský oriešok, v ktorej si precvičili 
čı́tanie s porozumenı́m, vnı́manie 
medzipredmetových vzťahov a 
logické myslenie. Moderné a veselé 
prıb́ehy ich dostali do sveta fantázie. 

Okrem čıt́ania a riešenia úloh sa žiaci Okrem čıt́ania a riešenia úloh sa žiaci 
zahrali na umelcov a vymysleli posta-zahrali na umelcov a vymysleli posta-
vičkám z dvoch prı́behov jedno vičkám z dvoch prı́behov jedno 
spoločné dobrodružstvo. Spravodlivo spoločné dobrodružstvo. Spravodlivo 
si rozdelili čiastočné úlohy. Niektorı ́si rozdelili čiastočné úlohy. Niektorı ́
vyrábali záložky do knihy podľa vlast-vyrábali záložky do knihy podľa vlast-
nej fantázie, inı́ zase vytvorenou nej fantázie, inı́ zase vytvorenou 
vlastnou knihou predstavili svoju vlastnou knihou predstavili svoju 
najobľúbenejšiu rozprávku. Tı ́odváž-najobľúbenejšiu rozprávku. Tı ́odváž-
nejšı ́ prezentovali svoju knihu pred nejšı ́ prezentovali svoju knihu pred 
ostatnými žiakmi, tvorili vlastné ostatnými žiakmi, tvorili vlastné 
prıb́ehy, básne a dramatizovali rôzne prıb́ehy, básne a dramatizovali rôzne 
knižné ukážky. Tvorivo sa pracovalo knižné ukážky. Tvorivo sa pracovalo 
aj pri výrobe vlastných knižných hrdi-aj pri výrobe vlastných knižných hrdi-
nov modelovanıḿ. Podľa niektorých nov modelovanıḿ. Podľa niektorých 
prı́behov sa dali pokojne zahrať aj prı́behov sa dali pokojne zahrať aj 
divadelné predstavenia. divadelné predstavenia. 

Keby vám niekto niekedy núkal Keby vám niekto niekedy núkal 
divadlo cez internet, asi by ste ho divadlo cez internet, asi by ste ho 
vysmiali, nie? No ale my sme jedno vysmiali, nie? No ale my sme jedno 
také absolvovali. A� no, divadelné také absolvovali. A� no, divadelné 
prostredie si v škole vytvoriť nedoká-prostredie si v škole vytvoriť nedoká-
žete, ale aj snaha sa cenı.́ Pekne sa žete, ale aj snaha sa cenı.́ Pekne sa 
obliecť, učesať, aby sme tým, ktorı ́sa obliecť, učesať, aby sme tým, ktorı ́sa 
predstavia ako bábkoherci, umocnili predstavia ako bábkoherci, umocnili 
divadelný zážitok. Bábkové divadlo divadelný zážitok. Bábkové divadlo 
bolo ďalšou aktivitou, ktorou si žiaci bolo ďalšou aktivitou, ktorou si žiaci 
pripomenuli význam knihy. Koncom pripomenuli význam knihy. Koncom 
marca sa uskutočnilo online stretnu-marca sa uskutočnilo online stretnu-
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prıb́ehy, básne a dramatizovali rôzne 
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nom chlapcovi, ktorý vo svojej detskej nom chlapcovi, ktorý vo svojej detskej 
čistote uverı ́drakovi, čo ho chce zjesť. čistote uverı ́drakovi, čo ho chce zjesť. 
Počas predstavenia bolo cıt́iť napätie, Počas predstavenia bolo cıt́iť napätie, 
no nechýbal ani smiech, či boj dobra no nechýbal ani smiech, či boj dobra 
so zlom. Našťastie, ako to v rozpráv-so zlom. Našťastie, ako to v rozpráv-
kach býva, dobro nakoniec zvıť́azilo. kach býva, dobro nakoniec zvıť́azilo. 
Po predstavenı ́sa deti zoznámili bliž-Po predstavenı ́sa deti zoznámili bliž-
šie s prácou bábkohercov počas šie s prácou bábkohercov počas 
karanténneho obdobia, herečky karanténneho obdobia, herečky 
rozprávali žiakom o dianı ́v bábkovom rozprávali žiakom o dianı ́v bábkovom 
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divadle a odpovedali na ich zvedavé divadle a odpovedali na ich zvedavé 
otázky.otázky.

Tešıḿe sa, že sa nám podarilo oboha-Tešıḿe sa, že sa nám podarilo oboha-
tiť naše vyučovanie inou formou tiť naše vyučovanie inou formou 
zážitku a verıḿe, že budúce divadelné zážitku a verıḿe, že budúce divadelné 
predstavenie bude už v ich priesto-predstavenie bude už v ich priesto-
roch.roch.
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Mgr.	Emília	TchuríkováMgr.	Emília	Tchuríková
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otázky.
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volebného obdobia NR SR tak, aby sa volebného obdobia NR SR tak, aby sa 
voľby do NR SR konali v roku 2004? voľby do NR SR konali v roku 2004? 
U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola 
48,53 %. Taktiež sa konalo 1. kolo pria-48,53 %. Taktiež sa konalo 1. kolo pria-
mych volieb prezidenta SR. U� časť voli-mych volieb prezidenta SR. U� časť voli-
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48,53 %. Taktiež sa konalo 1. kolo pria-
mych volieb prezidenta SR. U� časť voli-
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prezidenta SR bol zvolený Ivan prezidenta SR bol zvolený Ivan 
Gašparovič.Gašparovič.

5.	 apríla	 1945 vznikla v Giraltov-5.	 apríla	 1945 vznikla v Giraltov-
ciach Demokratická strana.ciach Demokratická strana.

5.	 apríla	 1991 vznikla v Giraltov-5.	 apríla	 1991 vznikla v Giraltov-
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10.	apríla	1923 sa vo Svidnıḱu usku-10.	apríla	1923 sa vo Svidnıḱu usku-
točnila demonštrácia asi 2 000 roľnı-́točnila demonštrácia asi 2 000 roľnı-́
kov, ktorı ́ žiadali vládu C�SR o pomoc kov, ktorı ́ žiadali vládu C�SR o pomoc 
pri povojnovej obnove okresu.pri povojnovej obnove okresu.

17.	 apríla	 2004 sa uskutočnilo 2. 17.	 apríla	 2004 sa uskutočnilo 2. 
kolo priamych volieb prezidenta SR. kolo priamych volieb prezidenta SR. 
U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola 
48,49 %. Za prezidenta SR bol zvolený 48,49 %. Za prezidenta SR bol zvolený 
Ivan Gašparovič. Ivan Gašparovič. 

22.	apríla	1945	navštıv́il okres Svid-22.	apríla	1945	navštıv́il okres Svid-
nıḱ prezident C�SR Eduard Beneš. nıḱ prezident C�SR Eduard Beneš. 

25.	 apríla	 1865 sa v Giraltovciach 25.	 apríla	 1865 sa v Giraltovciach 
narodil Alexis Victor Moschcowitz, narodil Alexis Victor Moschcowitz, 
najstaršı ́ z  trojice známych bratov najstaršı ́ z  trojice známych bratov 
Moschcowitzovcov. Keď mal pätnásť Moschcowitzovcov. Keď mal pätnásť 
rokov, jeho rodina sa vysťahovala do rokov, jeho rodina sa vysťahovala do 
Spojených štátov. Lekársky diplom Spojených štátov. Lekársky diplom 
zıśkal v roku 1891. Známym sa stal zıśkal v roku 1891. Známym sa stal 
potom, čo opı́sal postup operácie potom, čo opı́sal postup operácie 
hernie (prietrže), neskôr označova-hernie (prietrže), neskôr označova-
nej aj ako Moschcowitzova operácia. nej aj ako Moschcowitzova operácia. 
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narodil Alexis Victor Moschcowitz, 
najstaršı ́ z  trojice známych bratov 
Moschcowitzovcov. Keď mal pätnásť 
rokov, jeho rodina sa vysťahovala do 
Spojených štátov. Lekársky diplom 
zıśkal v roku 1891. Známym sa stal 
potom, čo opı́sal postup operácie 
hernie (prietrže), neskôr označova-
nej aj ako Moschcowitzova operácia. 

Počas prvej svetovej vojny slúžil v  Počas prvej svetovej vojny slúžil v  
armáde, dosiahol hodnosť poručıḱa. armáde, dosiahol hodnosť poručıḱa. 

26.	apríla	1867	sa v Martine narodil 26.	apríla	1867	sa v Martine narodil 
Ivan Juraj Pivko, národnokultúrny Ivan Juraj Pivko, národnokultúrny 
pracovnıḱ, bankár a statkár. V roku pracovnıḱ, bankár a statkár. V roku 
1906 kandidoval v Giraltovskom 1906 kandidoval v Giraltovskom 
okrese ako slovenský kandidát do okrese ako slovenský kandidát do 
Uhorského snemu. Uhorského snemu. 

27.	apríla	2009 sa uskutočnili prvé 27.	apríla	2009 sa uskutočnili prvé 
Dni rómskej kultúry v meste Giraltov-Dni rómskej kultúry v meste Giraltov-
ce.ce.

28.	 apríla	 1924	 sa vo Svidnı́ku 28.	 apríla	 1924	 sa vo Svidnı́ku 
stretlo 353 delegátov, aby protesto-stretlo 353 delegátov, aby protesto-
vali proti bezohľadnému prı́stupu vali proti bezohľadnému prı́stupu 
vlády k požiadavkám obyvateľstva na vlády k požiadavkám obyvateľstva na 
východnom Slovensku. Na stretnutı ́východnom Slovensku. Na stretnutı ́
boli spıśané rezolúcia a požiadavky boli spıśané rezolúcia a požiadavky 
pre vládu. Jednou z požiadaviek bola pre vládu. Jednou z požiadaviek bola 
aj výstavba železnice Bardejov – Svid-aj výstavba železnice Bardejov – Svid-
nıḱ – Humenné – Medzilaborce.nıḱ – Humenné – Medzilaborce.
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26.	apríla	1867	sa v Martine narodil 
Ivan Juraj Pivko, národnokultúrny 
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Svätý Veľký pôst, ktorý trval štyridsať Svätý Veľký pôst, ktorý trval štyridsať 
dnı,́ sa nazýva tiež Svätá štyridsiatni-dnı,́ sa nazýva tiež Svätá štyridsiatni-
ca. Názov Veľký však nevznikol kvôli ca. Názov Veľký však nevznikol kvôli 
jeho dl�žke, ale pre jeho vážnosť a jeho dl�žke, ale pre jeho vážnosť a 
význam v živote cirkvi a každého kres-význam v živote cirkvi a každého kres-
ťana. C� ıślo 40 má symbolický význam. ťana. C� ıślo 40 má symbolický význam. 
Súvisı ́so zmienkami v Starom zákone Súvisı ́so zmienkami v Starom zákone 
o 40-dňovej potope, 40-ročnom puto-o 40-dňovej potope, 40-ročnom puto-
vanı ́ľudu Izraela po púšti, 40-dňovom vanı ́ľudu Izraela po púšti, 40-dňovom 
pôste Mojžiša na hore Sinaj, aj o 40-pôste Mojžiša na hore Sinaj, aj o 40-
dňovom pôste Ježiša Krista podľa dňovom pôste Ježiša Krista podľa 
Nového Zákona. Veľký pôst sa začıńa Nového Zákona. Veľký pôst sa začıńa 
Popolcovou stredou a vrcholı ́Veľkým Popolcovou stredou a vrcholı ́Veľkým 
piatkom ako spomienkou na mučenie piatkom ako spomienkou na mučenie 
a ukrižovanie Ježiša Krista. Svätý a ukrižovanie Ježiša Krista. Svätý 
Veľký pôst sa končı ́v Bielu sobotu po Veľký pôst sa končı ́v Bielu sobotu po 
veľkonočnej vigı́lii, čiže obradoch veľkonočnej vigı́lii, čiže obradoch 
Vzkriesenia Ježiša Krista, čo je pre Vzkriesenia Ježiša Krista, čo je pre 
kresťanov jeden z najväčšıćh sviatkov.kresťanov jeden z najväčšıćh sviatkov.

Veľký	týždeň	a	jeho	Veľký	týždeň	a	jeho	
hlavné	dnihlavné	dni

Veľkonočný týždeň (Veľký týždeň Veľkonočný týždeň (Veľký týždeň 
alebo pašiový týždeň) vrcholı ́posvät-alebo pašiový týždeň) vrcholı ́posvät-
ným trojdnı́m, čiže Zeleným štvrt-ným trojdnı́m, čiže Zeleným štvrt-
kom, Veľkým piatkom, Bielou sobo-kom, Veľkým piatkom, Bielou sobo-
tou so slávnosťou Vzkriesenia Ježiša tou so slávnosťou Vzkriesenia Ježiša 
Krista (veľkonočná vigıĺia) a veľko-Krista (veľkonočná vigıĺia) a veľko-
nočnou nedeľou. Počas veľkonočného nočnou nedeľou. Počas veľkonočného 
týždňa ľudia navštevovali kostoly, v týždňa ľudia navštevovali kostoly, v 
evanjelických kostoloch sa čı́tali evanjelických kostoloch sa čı́tali 
pašie, texty evanjeliı́ o Kristovom pašie, texty evanjeliı́ o Kristovom 
umučenı ́ podľa evanjelistov Matúša, umučenı ́ podľa evanjelistov Matúša, 
Marka, Lukáša a Jána, ľudia držali i Marka, Lukáša a Jána, ľudia držali i 
p ô s t .  V  t ra d i č n o m  v i d i e c ko m p ô s t .  V  t ra d i č n o m  v i d i e c ko m 
prostredı́  sa dni veľkonočného prostredı́  sa dni veľkonočného 
týždňa, najmä Zelený štvrtok, spájali s týždňa, najmä Zelený štvrtok, spájali s 
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kom, Veľkým piatkom, Bielou sobo-
tou so slávnosťou Vzkriesenia Ježiša 
Krista (veľkonočná vigıĺia) a veľko-
nočnou nedeľou. Počas veľkonočného 
týždňa ľudia navštevovali kostoly, v 
evanjelických kostoloch sa čı́tali 
pašie, texty evanjeliı́ o Kristovom 
umučenı ́ podľa evanjelistov Matúša, 
Marka, Lukáša a Jána, ľudia držali i 
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viacerými magicko-ochrannými a viacerými magicko-ochrannými a 
očistnými praktikami. Súviseli s očistnými praktikami. Súviseli s 
prıćhodom jari, s utlmenıḿ negatıv́-prıćhodom jari, s utlmenıḿ negatıv́-
neho vplyvu zlých sıĺ. Napriek tomu, neho vplyvu zlých sıĺ. Napriek tomu, 
že existovalo mnoho cirkevných a že existovalo mnoho cirkevných a 
vrchnostenských zákazov proti vrchnostenských zákazov proti 
dávnym zvykom počas veľkonočného dávnym zvykom počas veľkonočného 
týždňa, ktoré mali predkresťanský týždňa, ktoré mali predkresťanský 
pôvod,  v tradičnom vidieckom pôvod,  v tradičnom vidieckom 
prostredı ́Slovenska sa udržali až do prostredı ́Slovenska sa udržali až do 
20. storočia. Kde pramenil vzťah 20. storočia. Kde pramenil vzťah 
našich predkov k určitým zvykom, čo našich predkov k určitým zvykom, čo 
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nevzdali a kde môžeme hľadať dávne nevzdali a kde môžeme hľadať dávne 
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sviatkov? Aby sme sa zorientovali v sviatkov? Aby sme sa zorientovali v 
čase, musı́me nazrieť do obdobia čase, musı́me nazrieť do obdobia 
pred našı́m letopočtom, spomenúť pred našı́m letopočtom, spomenúť 
židovskú Paschu (Pesach), ktorou židovskú Paschu (Pesach), ktorou 
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korene kresťanských veľkonočných 
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pred našı́m letopočtom, spomenúť 
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naplnilo, čo bolo napıśané. Ako ďalej naplnilo, čo bolo napıśané. Ako ďalej 
emeritný pápež Benedikt XVI. uvie-emeritný pápež Benedikt XVI. uvie-
dol:dol:

Na	záver	liturgie	Zeleného	štvrtka	Na	záver	liturgie	Zeleného	štvrtka	
Cirkev	napodobňujeCirkev	napodobňuje

Ježišovu	cestu,	prenášajúc	Najsvätej-Ježišovu	cestu,	prenášajúc	Najsvätej-
šiu	sviatosť	zošiu	sviatosť	zo

svätostánku	do	bočnej	kaplnky,	ktorá	svätostánku	do	bočnej	kaplnky,	ktorá	
pripomínapripomína

Samotu	Getsemani,	samotu	Ježišovej	Samotu	Getsemani,	samotu	Ježišovej	
úzkosti.úzkosti.

Na Zelený štvrtok sa v kostoloch odba-Na Zelený štvrtok sa v kostoloch odba-
vovali omše svätenia olejov. V tento vovali omše svätenia olejov. V tento 
deň, ktorý je aj dňom posviacky kňaz-deň, ktorý je aj dňom posviacky kňaz-
stva, sa v kostoloch na znak smútku stva, sa v kostoloch na znak smútku 
zaviazali zvony, odleteli do Rıḿa. Až zaviazali zvony, odleteli do Rıḿa. Až 
do Bielej soboty ich nahradili veľké do Bielej soboty ich nahradili veľké 
drevené rapkáče, stı́chli aj organy. drevené rapkáče, stı́chli aj organy. 
Evanjelickı ́veriaci sa modlili:Evanjelickı ́veriaci sa modlili:

Pane	Ježiši	Kriste,	ktorý	si	nám	dnes	Pane	Ježiši	Kriste,	ktorý	si	nám	dnes	
večer	na	pamiatkuvečer	na	pamiatku

svojho	utrpenia	a	na	odpustenie	hrie-svojho	utrpenia	a	na	odpustenie	hrie-
chov	svoj	chliebchov	svoj	chlieb

a	svoj	kalich	ustanoviť	ráčil,	prosíme	a	svoj	kalich	ustanoviť	ráčil,	prosíme	
Ťa	pokorne,	daj,	abyŤa	pokorne,	daj,	aby

sme	sa	v	strachu	života	a	v	úzkosti	sme	sa	v	strachu	života	a	v	úzkosti	
smrti	Tvojim	svätýmsmrti	Tvojim	svätým

telom	a	prečistou	krvou	tešili	a	posil-telom	a	prečistou	krvou	tešili	a	posil-
ňovali.	Daj	námňovali.	Daj	nám

bdieť	a	modliť	sa,	v	každú	chvíľu,	aby	bdieť	a	modliť	sa,	v	každú	chvíľu,	aby	
sme	Tvojousme	Tvojou

pomocou	zvíťazili,	Teba	nikdy	nezra-pomocou	zvíťazili,	Teba	nikdy	nezra-
dili,	Tvoju	svätúdili,	Tvoju	svätú

Večeru	si		vysoko	vážili	a	vždy	na	Teba	Večeru	si		vysoko	vážili	a	vždy	na	Teba	
pamätali.pamätali.

Spracovala:	Miroslava	Paľová,	Bc.Spracovala:	Miroslava	Paľová,	Bc.

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)
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zaviazali zvony, odleteli do Rıḿa. Až 
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Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)

židia osem dnı ́slávia sviatok nekvase-židia osem dnı ́slávia sviatok nekvase-
ných chlebov a pred ňou spomenúť ných chlebov a pred ňou spomenúť 
sviatok nomádov. sviatok nomádov. 

Ako napıśal emeritný pápež Benedikt Ako napıśal emeritný pápež Benedikt 
XVI. vo svojej knihe Veľkonočné XVI. vo svojej knihe Veľkonočné 
tajomstvo:tajomstvo:

Židovská	Pascha	bola	a	je	rodinným	Židovská	Pascha	bola	a	je	rodinným	
sviatkom.sviatkom.

Neslávila	sa	v	chráme,	ale	po	Neslávila	sa	v	chráme,	ale	po	
domoch...	V	kalendáridomoch...	V	kalendári

nomádov,	od	ktorých	Izrael	zdedil	nomádov,	od	ktorých	Izrael	zdedil	
veľkonočnéveľkonočné

sviatky,	bola	Pascha	prvým	dňom	sviatky,	bola	Pascha	prvým	dňom	
roku...roku...

Pre nomádov bol tento sviatok sviat-Pre nomádov bol tento sviatok sviat-
kom jari, dňom, keď začıńali putova-kom jari, dňom, keď začıńali putova-
nie so svojimi stádami. Nomádi pred nie so svojimi stádami. Nomádi pred 
svojı́m odchodom do púšte robili svojı́m odchodom do púšte robili 
počas obradu okolo svojich stanov počas obradu okolo svojich stanov 
kruhy krvou baránka. Mali ich ochrá-kruhy krvou baránka. Mali ich ochrá-
niť pred zlými silami v neznámom niť pred zlými silami v neznámom 
prostredı́, zachrániť pred smrťou. prostredı́, zachrániť pred smrťou. 
Použı́vali pritom horské bylinky, Použı́vali pritom horské bylinky, 
ktorými nahrádzali soľ a nekvasený ktorými nahrádzali soľ a nekvasený 
chlieb.  Tieto základné prvky sviatku chlieb.  Tieto základné prvky sviatku 
z kultu a kultúry nomádov zdedil z kultu a kultúry nomádov zdedil 
Izrael z čias svojho nomádizmu a Izrael z čias svojho nomádizmu a 
Pascha mu mala navždy pripomıńať Pascha mu mala navždy pripomıńať 
časy, keď bol ľudom bez domova, časy, keď bol ľudom bez domova, 
ľudom na cestách. Po poslednej veče-ľudom na cestách. Po poslednej veče-
ri, počas ktorej Ježiš rozdával učenı-́ri, počas ktorej Ježiš rozdával učenı-́
kom svoje telo a svoju krv v podobe kom svoje telo a svoju krv v podobe 
nekvaseného chleba a vıńa, čıḿ usta-nekvaseného chleba a vıńa, čıḿ usta-
novil Oltárnu sviatosť, eucharistiu, sa novil Oltárnu sviatosť, eucharistiu, sa 
vzdialil zo svojho veľkonočného vzdialil zo svojho veľkonočného 
domu. Odišiel s učenıḱmi za potok domu. Odišiel s učenıḱmi za potok 
Hebron na Olivovú horu a vstúpil do Hebron na Olivovú horu a vstúpil do 
nočnej Getsemanskej záhrady, aby sa nočnej Getsemanskej záhrady, aby sa 
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ktorými nahrádzali soľ a nekvasený 
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Hľadali	 ho	 v	 Giraltovciach	 už	 po	Hľadali	 ho	 v	 Giraltovciach	 už	 po	
piaty	 raz,	 doteraz	 zakaždým	 bez	piaty	 raz,	 doteraz	 zakaždým	 bez	
stopy.	Tentoraz	 sa	 im	podarilo	ho	stopy.	Tentoraz	 sa	 im	podarilo	ho	
nájsť. 	 Žiaľ, 	 už	 však	 len	 jeho	nájsť. 	 Žiaľ, 	 už	 však	 len	 jeho	
bezvládne	telo.	Identitu	zosnulého	bezvládne	telo.	Identitu	zosnulého	
Jána	Nogu	potvrdia	až	po	pitve.Jána	Nogu	potvrdia	až	po	pitve.

Pohotovostný pátracı ́tıḿ sa domnie-Pohotovostný pátracı ́tıḿ sa domnie-
va, že v blıźkosti rieky na okraji mesta, va, že v blıźkosti rieky na okraji mesta, 
na začiatku Giraltoviec v smere od na začiatku Giraltoviec v smere od 
Svidnıḱa, konečne našli Jána Nogu, ale Svidnıḱa, konečne našli Jána Nogu, ale 
už ako nebožtı́ka. „Dnešným dňom už ako nebožtı́ka. „Dnešným dňom 
sme ukončili pátranie po nezvestnom sme ukončili pátranie po nezvestnom 
Jánovi N. z Cerniny, ktorý zmizol ešte Jánovi N. z Cerniny, ktorý zmizol ešte 
na S� tedrý večer v Giraltovciach. Pátra-na S� tedrý večer v Giraltovciach. Pátra-
nie  však malo smutný  koniec , nie  však malo smutný  koniec , 
nezvestný pán bol nájdený, žiaľ, bez nezvestný pán bol nájdený, žiaľ, bez 
známok života. Rodine vyjadrujeme známok života. Rodine vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť a prajeme veľa sıĺ,“ úprimnú sústrasť a prajeme veľa sıĺ,“ 
informoval v piatok 26. marca na soci-informoval v piatok 26. marca na soci-
álnej sieti aj v televıźii veliteľ PPT KE álnej sieti aj v televıźii veliteľ PPT KE 
Juraj Pulščák. Okoloidúci našli jeho Juraj Pulščák. Okoloidúci našli jeho 
pohodené veci v blıźkosti potoka a pohodené veci v blıźkosti potoka a 
nasmerovali ich na stopu k poľnej nasmerovali ich na stopu k poľnej 
ceste. Ako sa vyjadril v reportáži, ceste. Ako sa vyjadril v reportáži, 
terén bol veľmi náročný aj tým, že asi terén bol veľmi náročný aj tým, že asi 
dva kilometre od auta už museli dva kilometre od auta už museli 
postupovať pešo. postupovať pešo. 
B r o d i l i  s a B r o d i l i  s a 
p o r a s t m i  c e z p o r a s t m i  c e z 
potok, až sa dostali potok, až sa dostali 
k telu. „Vzhľadom k telu. „Vzhľadom 
na to, že telo bolo na to, že telo bolo 
u ž  v  z n a č n o m u ž  v  z n a č n o m 
štádiu rozkladu, štádiu rozkladu, 
j e h o  t o t o ž n o s ť j e h o  t o t o ž n o s ť 
bude známa až po bude známa až po 
vykonanı́ pitvy a vykonanı́ pitvy a 
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va, že v blıźkosti rieky na okraji mesta, 
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znaleckého skúmania DNA,“ informo-znaleckého skúmania DNA,“ informo-
val pre TV JOJ v reportáži krajský poli-val pre TV JOJ v reportáži krajský poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik.cajný hovorca Daniel Džobanik.

ČESŤ	JEHO	PAMIATKEČESŤ	JEHO	PAMIATKE

Verı́me, že rodina po náročnom Verı́me, že rodina po náročnom 
obdobı ́konečne nájde pokoj. „Rodina obdobı ́konečne nájde pokoj. „Rodina 
ďakuje všetkým, ktorı ́ sa od vlaňaj-ďakuje všetkým, ktorı ́ sa od vlaňaj-
šieho decembra zapájali do pátracıćh šieho decembra zapájali do pátracıćh 
akciı ́– hasičom, policajtom, dobrovoľ-akciı ́– hasičom, policajtom, dobrovoľ-
nı́kom i členom Pohotovostného nı́kom i členom Pohotovostného 
pátracieho tıḿu a mnohým ďalšıḿ. pátracieho tıḿu a mnohým ďalšıḿ. 
Dnes spolu s nimi viem, že hoci má Dnes spolu s nimi viem, že hoci má 
tento smutný prıb́eh ten najsmutnejšı ́tento smutný prıb́eh ten najsmutnejšı ́
koniec, pre rodinu je najdôležitejšie koniec, pre rodinu je najdôležitejšie 
to, že svojho najbližšieho našli. Z� e sa s to, že svojho najbližšieho našli. Z� e sa s 
nıḿ budú môcť naposledy dôstojne nıḿ budú môcť naposledy dôstojne 
rozlúčiť a v budúcnosti budú mať rozlúčiť a v budúcnosti budú mať 
kam chodiť zapáliť sviečku na jeho kam chodiť zapáliť sviečku na jeho 
večnú pamiatku,“ informovala na Face-večnú pamiatku,“ informovala na Face-
booku svidnıćka novinárka Katarıńa booku svidnıćka novinárka Katarıńa 
Siváková, ktorá bola medzi prvými, čo Siváková, ktorá bola medzi prvými, čo 
o jeho zmiznutı́ referovali. „Musı́m o jeho zmiznutı́ referovali. „Musı́m 
povedať, že tento prı́beh bol a aj povedať, že tento prı́beh bol a aj 
ostáva veľkou záhadou pre všetkých,“ ostáva veľkou záhadou pre všetkých,“ 
dodáva Pulščák. dodáva Pulščák. 

(mc,	foto:	Facebook	–	PPT	Košice)(mc,	foto:	Facebook	–	PPT	Košice)
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šieho decembra zapájali do pátracıćh 
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nı́kom i členom Pohotovostného 
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o jeho zmiznutı́ referovali. „Musı́m 
povedať, že tento prı́beh bol a aj 
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Jána Nogu našli, žiaľ, už ako nebožtíka!Jána Nogu našli, žiaľ, už ako nebožtíka!Jána Nogu našli, žiaľ, už ako nebožtíka!
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emotı́vny prı́beh malej emotı́vny prı́beh malej 
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zriedkavým ochorenı́m zriedkavým ochorenı́m 
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nášho mestského magazıńu nášho mestského magazıńu 
pred vyše troma rokmi? pred vyše troma rokmi? 
Oslovili sme jej mamičku Oslovili sme jej mamičku 
Ivanu Ungradyovú a zisťovali, ako sa Ivanu Ungradyovú a zisťovali, ako sa 
im v súčasnosti darı.́ Na zuškársku im v súčasnosti darı.́ Na zuškársku 
akciu veľmi rada spomıńa a vraj im akciu veľmi rada spomıńa a vraj im 
veľmi pomohla i v tom, že sa o veľmi pomohla i v tom, že sa o 
Kamilke dozvedelo viac ľudı.́ „Musıḿ Kamilke dozvedelo viac ľudı.́ „Musıḿ 
povedať, že vianočná benefičná akcia povedať, že vianočná benefičná akcia 
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Kamilku nám spôsobuje aj po troch Kamilku nám spôsobuje aj po troch 
rokoch zimomriavky. Tá neskutočná rokoch zimomriavky. Tá neskutočná 
energia ,  ktorú  sme dostal i ,  je energia ,  ktorú  sme dostal i ,  je 
ohromná aj teraz. Na toto človek ohromná aj teraz. Na toto človek 
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nikdy nezabudne,“ tvrdı ́Ivana. Daro-nikdy nezabudne,“ tvrdı ́Ivana. Daro-
vané finančné prostriedky vtedy vané finančné prostriedky vtedy 
investovali do špeciálne upravenej investovali do špeciálne upravenej 
postieľky. „Ale tiež na rôzne terapie – postieľky. „Ale tiež na rôzne terapie – 
Bobath koncept, muzikoterapiu, Bobath koncept, muzikoterapiu, 
masáže, individuálne cvičenia, Thera-masáže, individuálne cvičenia, Thera-
Suit (cvičenia v obleku), hospitalizá-Suit (cvičenia v obleku), hospitalizá-
ciu v Bratislave, lieky aj výživové ciu v Bratislave, lieky aj výživové 
doplnky a ortopedické topánky a doplnky a ortopedické topánky a 
pomôcky. Všetkým ešte raz zo srdca pomôcky. Všetkým ešte raz zo srdca 
ďakujeme,“ spomıńa Ivana vďačne na ďakujeme,“ spomıńa Ivana vďačne na 
toto obdobie.toto obdobie.
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Suit (cvičenia v obleku), hospitalizá-
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ČASTÉ	ZÁCHVATY	VYRIEŠILI	ČASTÉ	ZÁCHVATY	VYRIEŠILI	
IMPLANTÁCIOU	STIMULÁTORAIMPLANTÁCIOU	STIMULÁTORA

Za posledné tri roky sa toho u Za posledné tri roky sa toho u 
Kamilky podľa jej mamy Ivany veľa Kamilky podľa jej mamy Ivany veľa 
zmenilo, záchvaty u nej neprestali. Aj zmenilo, záchvaty u nej neprestali. Aj 
počas Vianoc to mali náročné. „Mali počas Vianoc to mali náročné. „Mali 
sme zlé obdobia, ale aj dobré. Záchva-sme zlé obdobia, ale aj dobré. Záchva-
tovosť  sa menı.́ Sme v druhej fáze a tá tovosť  sa menı.́ Sme v druhej fáze a tá 
je prıźnačná početnými záchvatmi a je prıźnačná početnými záchvatmi a 
zmenami. Mali sme mesiace, keď zmenami. Mali sme mesiace, keď 
mala cez dvadsať záchvatov. Dvakrát mala cez dvadsať záchvatov. Dvakrát 
sme skončili v nemocnici, vyskúšali sme skončili v nemocnici, vyskúšali 
nejaké nové lieky, ale bez úspechu,“ nejaké nové lieky, ale bez úspechu,“ 
povedala nám Ivka. Boli dvakrát aj na povedala nám Ivka. Boli dvakrát aj na 
kúpeľnej liečbe. „Prvýkrát to bolo kúpeľnej liečbe. „Prvýkrát to bolo 
super – len jeden záchvat, ale druhý super – len jeden záchvat, ale druhý 
raz to bolo veľmi zlé. Z dňa na deň sa raz to bolo veľmi zlé. Z dňa na deň sa 
Kamilke zmenil typ záchvatov z Kamilke zmenil typ záchvatov z 
denných na spánkové. Koľkokrát som denných na spánkové. Koľkokrát som 
ju uložila spať, toľkokrát dostala ju uložila spať, toľkokrát dostala 
záchvat. Po jedenástich dňoch sme to záchvat. Po jedenástich dňoch sme to 
vzdali a odišli domov a následne na vzdali a odišli domov a následne na 
zmenu liečby do Bratislavy.“ Odvtedy zmenu liečby do Bratislavy.“ Odvtedy 
máva len spánkové záchvaty a tým sa máva len spánkové záchvaty a tým sa 
podľa maminých slov nedá predchá-podľa maminých slov nedá predchá-
dzať ako pri fotosenzitivite, ktorá jej dzať ako pri fotosenzitivite, ktorá jej 
tiež narobila problémy. Nič nezabralo, tiež narobila problémy. Nič nezabralo, 
ako si želali. Kamilke sa preto pred ako si želali. Kamilke sa preto pred 
dva a pol rokmi rozhodli implantovať dva a pol rokmi rozhodli implantovať 
do telı́čka vagový stimulátor. „Nak-do telı́čka vagový stimulátor. „Nak-
oniec sme pristúpili k razantnému oniec sme pristúpili k razantnému 
kroku. Tento stimulátor Kamilke kroku. Tento stimulátor Kamilke 
implantovali v novembri 2018 ako implantovali v novembri 2018 ako 
doplnkovú terapiu k antiepileptickej doplnkovú terapiu k antiepileptickej 
liečbe. Odkedy ho má, fotosenzitivita liečbe. Odkedy ho má, fotosenzitivita 
sa tvári, že je stratená, ale niekedy sa tvári, že je stratená, ale niekedy 
nám ukáže svoju silu. Z toho sa tešıḿe nám ukáže svoju silu. Z toho sa tešıḿe 
asi najviac,“ priznáva. asi najviac,“ priznáva. 

ČASTÉ	ZÁCHVATY	VYRIEŠILI	
IMPLANTÁCIOU	STIMULÁTORA
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denných na spánkové. Koľkokrát som 
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VNS	Therapy®	VNS	Therapy®	

„Liečba pomocou VNS Therapy® „Liečba pomocou VNS Therapy® 
systému spočıv́a v pravidelnom vysie-systému spočıv́a v pravidelnom vysie-
lanı ́jemných elektrických signálov do lanı ́jemných elektrických signálov do 
nervu, ktorý vedie informácie do nervu, ktorý vedie informácie do 
mozgu. Tento nerv sa nazýva nervus mozgu. Tento nerv sa nazýva nervus 
vagus (blúdivý nerv) a terapia sa ozna-vagus (blúdivý nerv) a terapia sa ozna-
čuje ako stimulácia nervus vagus čuje ako stimulácia nervus vagus 
(VNS™). Použıv́a sa ako prıd́avná tera-(VNS™). Použıv́a sa ako prıd́avná tera-
pia k antiepileptickej liečbe,“ obozná-pia k antiepileptickej liečbe,“ obozná-
mila nás s touto liečebnou metódou mila nás s touto liečebnou metódou 
Ivana. Stimulácia vagových nervov Ivana. Stimulácia vagových nervov 
(VNS) podľa nej môže zabrániť (VNS) podľa nej môže zabrániť 
epileptickým záchvatom, prı́padne epileptickým záchvatom, prı́padne 
ich zmierniť, ale aj zastaviť vyslanıḿ ich zmierniť, ale aj zastaviť vyslanıḿ 
pravidelných miernych impulzov elek-pravidelných miernych impulzov elek-
trickej energie do mozgu cez vagus trickej energie do mozgu cez vagus 
nerv. Je to vraj podobné ako liečba nerv. Je to vraj podobné ako liečba 
kardiostimulátorom. K stimulátoru kardiostimulátorom. K stimulátoru 
dostali aj dva silné magnety. „Nimi dostali aj dva silné magnety. „Nimi 
vieme aj mimo intervalu prı́stroj vieme aj mimo intervalu prı́stroj 
zapnúť,  keď prı́de  epi leptický zapnúť,  keď prı́de  epi leptický 
záchvat. Je to náš ďalšı ́pomocnıḱ, bez záchvat. Je to náš ďalšı ́pomocnıḱ, bez 
ktorého ani nevychádzame z domu. ktorého ani nevychádzame z domu. 
D� akujeme Pánu Bohu, že to u nás D� akujeme Pánu Bohu, že to u nás 
funguje,“ povedala. Odvtedy sa Kamil-funguje,“ povedala. Odvtedy sa Kamil-
kin život zlepšuje. „Možno nie  čo sa kin život zlepšuje. „Možno nie  čo sa 
týka záchvatovosti, ale v kognitıv́nych týka záchvatovosti, ale v kognitıv́nych 
schopnostiach, sústredenı,́ rozpráva-schopnostiach, sústredenı,́ rozpráva-
nı,́ chápanı ́a pod. Sú to malé kroky pre nı,́ chápanı ́a pod. Sú to malé kroky pre 
nás, ale veľké pre Kamilku,“ tešı ́ sa. nás, ale veľké pre Kamilku,“ tešı ́ sa. 
Kamilka teraz vďaka zmene rada obja-Kamilka teraz vďaka zmene rada obja-
vuje svet i jedlo, i keď predtým ho vuje svet i jedlo, i keď predtým ho 
odmietala.odmietala.
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TOVAL	TOVAL	
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pravidelných miernych impulzov elek-
trickej energie do mozgu cez vagus 
nerv. Je to vraj podobné ako liečba 
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rok je to okolo 20 cm a to spôsobilo rok je to okolo 20 cm a to spôsobilo 
veľké problémy s chôdzou. C� asté veľké problémy s chôdzou. C� asté 
pády boli prıč́inou vybočených člen-pády boli prıč́inou vybočených člen-
kov, ploché nožičky bojovali, ako kov, ploché nožičky bojovali, ako 
mohli, ale náprava neprichádzala. mohli, ale náprava neprichádzala. 
Pomohol jej až rehabilitačný pobyt v Pomohol jej až rehabilitačný pobyt v 
Axis Medical Center v Piešťanoch, kde Axis Medical Center v Piešťanoch, kde 
sa jej ujal tıḿ lekárov – špecialistov a sa jej ujal tıḿ lekárov – špecialistov a 
fyzioterapeutov. „Neuverı́te, ale za fyzioterapeutov. „Neuverı́te, ale za 
dva týždne intenzı́vneho cvičenia, dva týždne intenzı́vneho cvičenia, 
plávania a podporných terapiı́ ako plávania a podporných terapiı́ ako 
manuálna terapia, spider, orofaciálna manuálna terapia, spider, orofaciálna 
stimulácia, bioptron lampa, masáže, stimulácia, bioptron lampa, masáže, 
kryotermálna terapia ju tak naštarto-kryotermálna terapia ju tak naštarto-
vali, že odvtedy robı ́ veľké pokroky. vali, že odvtedy robı ́ veľké pokroky. 
Hneď po prı́chode sme jej kúpili Hneď po prı́chode sme jej kúpili 
prostrednı́ctvom nášho OZ všetky prostrednı́ctvom nášho OZ všetky 
potrebné ortopedické pomôcky – potrebné ortopedické pomôcky – 
topánky, sandálky, senzomotorické topánky, sandálky, senzomotorické 
vložky, tejpy... a zlepšenie vidıḿe zo vložky, tejpy... a zlepšenie vidıḿe zo 
dňa na deň. Okrem správneho držania dňa na deň. Okrem správneho držania 
tela Kamilka lepšie chodı́, členky tela Kamilka lepšie chodı́, členky 
pomaly ustupujú. Plánujeme sa tam pomaly ustupujú. Plánujeme sa tam 
vrátiť zopárkrát, ak nám to financie vrátiť zopárkrát, ak nám to financie 
dovolia,“ tvrdı ́Ivana Ungradyová. dovolia,“ tvrdı ́Ivana Ungradyová. 

„ZÁKAZ	VYCHÁDZANIA“	MAJÚ	AJ	„ZÁKAZ	VYCHÁDZANIA“	MAJÚ	AJ	
TAKTAK

Rodina Ungradyovcov každý rok Rodina Ungradyovcov každý rok 
zbiera 2 % z dane pre Kamilku                zbiera 2 % z dane pre Kamilku                
v rámci občianskeho združenia. „Zab-v rámci občianskeho združenia. „Zab-
ezpečujeme Kamilke všetko, čo potre-ezpečujeme Kamilke všetko, čo potre-
buje a čo nie je hradené zdravotnou buje a čo nie je hradené zdravotnou 
poisťovňou. Tento rok nás čaká aj poisťovňou. Tento rok nás čaká aj 
kúpa kočıḱa alebo invalidného vozıḱa kúpa kočıḱa alebo invalidného vozıḱa 
pre Kamilku do školy, v septembri pre Kamilku do školy, v septembri 
nastupuje ako prváčka. Niektoré nastupuje ako prváčka. Niektoré 
pomôcky začıńajú byť malé, ako napr. pomôcky začıńajú byť malé, ako napr. 
rehabilitačná stolička na jedenie, polo-rehabilitačná stolička na jedenie, polo-
hovanie. A keď chcete, aby sa to vôbec hovanie. A keď chcete, aby sa to vôbec 
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stimulácia, bioptron lampa, masáže, 
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nie je pre nás ľahké, ale „zákaz vychá-nie je pre nás ľahké, ale „zákaz vychá-
dzania“ bol u nás skoro stále. Pamä-dzania“ bol u nás skoro stále. Pamä-
táte sa? Leto – veľmi horúco, zima – táte sa? Leto – veľmi horúco, zima – 
slnko na snehu, vietor....“ vravı.́ Pripo-slnko na snehu, vietor....“ vravı.́ Pripo-
meňme, že Kamilkina fotosenzitivita meňme, že Kamilkina fotosenzitivita 
spôsobovala neprıj́emnosti kvôli citli-spôsobovala neprıj́emnosti kvôli citli-
vosti jej očı ́na svetlo a slnečné žiare-vosti jej očı ́na svetlo a slnečné žiare-
nie, čo zlepšili špeciálne okuliare, no nie, čo zlepšili špeciálne okuliare, no 
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chodiť, pretože nie sú v prevádzke. 
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stále. Radi chodıḿe do zoo, vtedy je to stále. Radi chodıḿe do zoo, vtedy je to 
pre ňu akoby iný svet,“ vravı ́so štip-pre ňu akoby iný svet,“ vravı ́so štip-
kou humoru pozitı́vne naladená kou humoru pozitı́vne naladená 
Ivana, hoci má starosti vyše hlavy. Ivana, hoci má starosti vyše hlavy. 
Okrem nových správ o zlepšenı ́Okrem nových správ o zlepšenı ́
Kamilkinho stavu nás zaujala aj tým, Kamilkinho stavu nás zaujala aj tým, 
že v košickej zoo už Kamilka dokonca že v košickej zoo už Kamilka dokonca 
vie, ako „idú“ zvieratká za sebou. A je vie, ako „idú“ zvieratká za sebou. A je 
to vraj aj „pekný kvietok“. To len to vraj aj „pekný kvietok“. To len 
svedčı ́o tom, že je na dobrej ceste a svedčı ́o tom, že je na dobrej ceste a 
určite i v najlepšıćh rukách, veď má určite i v najlepšıćh rukách, veď má 
tých najsprávnejšıćh rodičov a najlep-tých najsprávnejšıćh rodičov a najlep-
šiu mamu, akú si mohla priať. Ak by šiu mamu, akú si mohla priať. Ak by 
ste ju chceli podporiť 2 % z dane, ste ju chceli podporiť 2 % z dane, 
finančne alebo iným spôsobom jej finančne alebo iným spôsobom jej 
vyjadriť podporu, nájdete ju na Face-vyjadriť podporu, nájdete ju na Face-
booku v profile Dravetka – Jednotné booku v profile Dravetka – Jednotné 
p o m o c n é  c e n t r u m ,  o .  z , p o m o c n é  c e n t r u m ,  o .  z , 
(https://www.facebook.com/Dra-(https://www.facebook.com/Dra-
vetKA).vetKA).

Martina	Cigľárová,	Martina	Cigľárová,	
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Ale verıḿe, že sa to zlepšı,́“ verı ́Ivana.Ale verıḿe, že sa to zlepšı,́“ verı ́Ivana.

JEJ	MILÁČIKOVIA	SÚ	MYŠKA	JEJ	MILÁČIKOVIA	SÚ	MYŠKA	
MINNIE	A	ZVIERATKÁMINNIE	A	ZVIERATKÁ

Kamilka má pozitıv́ny vzťah k hudbe a Kamilka má pozitıv́ny vzťah k hudbe a 
veľmi si obľúbila viacerých detských veľmi si obľúbila viacerých detských 
interpretov, ich veselé pesničky. Ivana interpretov, ich veselé pesničky. Ivana 
o dcérke prezradila, že Lucinka o dcérke prezradila, že Lucinka 
Pusinka a Paci Pac sú momentálne jej Pusinka a Paci Pac sú momentálne jej 
najväčšı ́obľúbenci. A okrem toho má najväčšı ́obľúbenci. A okrem toho má 
rada rôzne hračky, miluje hlavne rada rôzne hračky, miluje hlavne 
myšku Minnie, s tou by vraj chodila myšku Minnie, s tou by vraj chodila 
najradšej všade a preto ich už majú najradšej všade a preto ich už majú 
doma pre istotu až dve. Okrem nej doma pre istotu až dve. Okrem nej 
obľubuje aj prasiatko Peppa Pig. „Ale obľubuje aj prasiatko Peppa Pig. „Ale 
krivdila by som aj iným zvieratkám, krivdila by som aj iným zvieratkám, 
plyšákom, hovoriacim knižkám či plyšákom, hovoriacim knižkám či 
košu na bielizeň,“ zasmiala sa. „Celý košu na bielizeň,“ zasmiala sa. „Celý 
deň sa hrá, spieva, prekladá hračky, deň sa hrá, spieva, prekladá hračky, 
ukladá zvieratká. Rozumie všetkým ukladá zvieratká. Rozumie všetkým 
činnostiach, ktoré doma a v škôlke činnostiach, ktoré doma a v škôlke 
robı.́“ Mamina sa tešı,́ že už sa aj lepšie robı.́“ Mamina sa tešı,́ že už sa aj lepšie 
dohovoria. „Je to niekedy ako super dohovoria. „Je to niekedy ako super 
komédia. U� smev má Kamilka na tvári komédia. U� smev má Kamilka na tvári 
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26. aprıĺa si pripomenieme 35. výro-26. aprıĺa si pripomenieme 35. výro-
čie tragédie, ktorá sa neslávne zapı-́čie tragédie, ktorá sa neslávne zapı-́
sala do dejıń ľudstva. Udiala sa na štvr-sala do dejıń ľudstva. Udiala sa na štvr-
tom bloku jadrovej elektrárne V.	 I.	tom bloku jadrovej elektrárne V.	 I.	
Lenina	v	Černobyli vo vtedajšom	ZSSR, Lenina	v	Černobyli vo vtedajšom	ZSSR, 
dnes na územı ́samostatnej Ukrajiny.	dnes na územı ́samostatnej Ukrajiny.	
Miesto nešťastia je od Giraltoviec Miesto nešťastia je od Giraltoviec 
vzdialené 800 kilometrov a po vzdialené 800 kilometrov a po 
takmer štyroch dekádach to vyzerá, takmer štyroch dekádach to vyzerá, 
že katastrofa pre nás dopadla dobre a že katastrofa pre nás dopadla dobre a 
bez trvalých následkov. bez trvalých následkov. 

O udalosti sa už veľa popıśalo, ale keď O udalosti sa už veľa popıśalo, ale keď 
sa  pred dvomi rokmi v TV HBO	obja-sa  pred dvomi rokmi v TV HBO	obja-
vil koprodukčný	 seriál	 Černobyľ, vil koprodukčný	 seriál	 Černobyľ, 
mnohı ́diváci si museli pretrieť oči, či mnohı ́diváci si museli pretrieť oči, či 
dobre vidia. Sofistikovane natočená dobre vidia. Sofistikovane natočená 
päťdielna séria brnkla na city nielen päťdielna séria brnkla na city nielen 
filmovým „fajnšmekrom“ ,  ale aj filmovým „fajnšmekrom“ ,  ale aj 
samotným pamätnıḱom tejto strašnej samotným pamätnıḱom tejto strašnej 
udalosti z roku 1986.udalosti z roku 1986.
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takmer štyroch dekádach to vyzerá, 
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Seriál mal nečakanú odozvu a zo Seriál mal nečakanú odozvu a zo 
samotnej jadrovej elektrárne sa samotnej jadrovej elektrárne sa 
razom stalo pútnické miesto pre jeho razom stalo pútnické miesto pre jeho 
fanúšikov z celého sveta, aj pre fanúšikov z celého sveta, aj pre 
dobrodružných zvedavcov.dobrodružných zvedavcov.

Tomuto lákadlu neodolal ani Giraltov-Tomuto lákadlu neodolal ani Giraltov-
čan Peter	 Digoň, ktorý ešte pred čan Peter	 Digoň, ktorý ešte pred 
pandémiou navštıv́il Černobyľ a aj pandémiou navštıv́il Černobyľ a aj 
priľahlé mesto duchov Pripjať. To priľahlé mesto duchov Pripjať. To 
bolo v čase katastrofy po istom váhanı ́bolo v čase katastrofy po istom váhanı ́
najvyššıćh predstaviteľov kompletne najvyššıćh predstaviteľov kompletne 
evakuované  a  ostalo opustené evakuované  a  ostalo opustené 
dodnes. dodnes. 

Peter poskytol našej redakcii exklu-Peter poskytol našej redakcii exklu-
zıv́nu černobyľskú fotokolekciu, ktorú zıv́nu černobyľskú fotokolekciu, ktorú 
vám teraz prinášame. A ako naň vám teraz prinášame. A ako naň 
osobne táto zóna smrti zapôsobila?osobne táto zóna smrti zapôsobila?

„V	čase	mojej	návštevy	som	ešte	o	seri-„V	čase	mojej	návštevy	som	ešte	o	seri-
áli	 nevedel.	 Ja	 som	 vlastne	 letecký	áli	 nevedel.	 Ja	 som	 vlastne	 letecký	
zájazd	na	Ukrajinu	dostal	ako	darček	k	zájazd	na	Ukrajinu	dostal	ako	darček	k	
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narodeninám.	 Hlavný	 pobyt	 bol	 v	narodeninám.	 Hlavný	 pobyt	 bol	 v	
nádhernom	Kyjeve,	ale	v	programe	bol	nádhernom	Kyjeve,	ale	v	programe	bol	
aj	 jednodňový	 výlet	 do	 Černobyľa,	aj	 jednodňový	 výlet	 do	 Černobyľa,	
ktorý	je	od	Kyjeva	vzdialený	150	kilo-ktorý	je	od	Kyjeva	vzdialený	150	kilo-
metrov.	 Dostali	 sme	 českú	 sprievod-metrov.	 Dostali	 sme	 českú	 sprievod-
kyňu	 a	 prvé,	 čo	 ma	 prekvapilo,	 bolo	kyňu	 a	 prvé,	 čo	 ma	 prekvapilo,	 bolo	
množstvo	 čínskych	 turistov	 v	 oblasti.	množstvo	 čínskych	 turistov	 v	 oblasti.	
Prechádzali	 sme	 viacerými	 ochran-Prechádzali	 sme	 viacerými	 ochran-
nými	zónami	a	dostali	do	ruky	aj	dozi-nými	zónami	a	dostali	do	ruky	aj	dozi-
metre,	 ktoré	 stále	 pípali,	 ale	 len	 v	metre,	 ktoré	 stále	 pípali,	 ale	 len	 v	
nízkych	 hodnotách.	 Rádioaktivita	 je	nízkych	 hodnotách.	 Rádioaktivita	 je	
tam	už	plne	pod	kontrolou.	Dostali	sme	tam	už	plne	pod	kontrolou.	Dostali	sme	
sa	 až	 k	 bránam	 sarkofágu,	 ktorým	sa	 až	 k	 bránam	 sarkofágu,	 ktorým	
prikryli	 havarovaný	 reaktor.	 Údajne	prikryli	 havarovaný	 reaktor.	 Údajne	
všetka 	 rádioakt ívna	 hrozba	 je	všetka 	 rádioakt ívna	 hrozba	 je	
bezpečne	 a	 natrvalo	 pochovaná	 pod	bezpečne	 a	 natrvalo	 pochovaná	 pod	
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ikonickým	detským	kolotočom	a	dostal	ikonickým	detským	kolotočom	a	dostal	

narodeninám.	 Hlavný	 pobyt	 bol	 v	
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šesťmetrovou	vrstvou	hliny.
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diska	a	opustených	bytov	na	 sídlisku.	diska	a	opustených	bytov	na	 sídlisku.	
Pôsobilo	 to	na	mňa	veľmi	zaujímavo,	Pôsobilo	 to	na	mňa	veľmi	zaujímavo,	
ako	z	nejakého	apokalyptického	filmu.ako	z	nejakého	apokalyptického	filmu.

Upútal	 ma	 aj	 tzv.	 Červený	 les,	 teda	Upútal	 ma	 aj	 tzv.	 Červený	 les,	 teda	
zóna,	nad	ktorou	sa	prehnal	po	výbu-zóna,	nad	ktorou	sa	prehnal	po	výbu-
chu	rádioaktívny	mrak	a	sfarbil	všetky	chu	rádioaktívny	mrak	a	sfarbil	všetky	
stromy	dočervena.	Doteraz	to	tam	má	stromy	dočervena.	Doteraz	to	tam	má	
veľmi	čudnú	atmosféru.veľmi	čudnú	atmosféru.

Podľa	 slov	 delegátky	 v	 oblasti	 ľudia	Podľa	 slov	 delegátky	 v	 oblasti	 ľudia	
stále	 žijú.	 Nie	 všetkých	 dokázali	 po	stále	 žijú.	 Nie	 všetkých	 dokázali	 po	
katastrofe	 upratať	 do	 neznáma.	 V	katastrofe	 upratať	 do	 neznáma.	 V	
Pripjati	 dokonca	 môžete	 aj	 prenoco-Pripjati	 dokonca	 môžete	 aj	 prenoco-
vať,	 ale	 kvôli	 exkluzivite	 je	 nocľah	vať,	 ale	 kvôli	 exkluzivite	 je	 nocľah	
drahý,	viac	ako	150	eur	za	noc	a	osobu.	drahý,	viac	ako	150	eur	za	noc	a	osobu.	
Celá	 zóna	 okolo	 elektrárne	 je	 teraz	Celá	 zóna	 okolo	 elektrárne	 je	 teraz	
naozajstnou	 turistickou	 atrakciou	 a	naozajstnou	 turistickou	 atrakciou	 a	
môžete	 si	 tam	 kúpiť	 aj	 magnetky,	môžete	 si	 tam	 kúpiť	 aj	 magnetky,	
pohľadnice	a	iné	suveníry.“pohľadnice	a	iné	suveníry.“
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na juh, takže dozimetre neskôr na juh, takže dozimetre neskôr 
pıṕali nielen v Giraltovciach, ale aj v pıṕali nielen v Giraltovciach, ale aj v 
talianskych Benátkach.talianskych Benátkach.

- Z� ijúci pamätnı́ci tragédie, ktorı ́- Z� ijúci pamätnı́ci tragédie, ktorı ́
dnes pracujú v Prahe, poskytli po dnes pracujú v Prahe, poskytli po 
vzhliadnutı ́seriálu svoje svedectvo vzhliadnutı ́seriálu svoje svedectvo 
českému rozhlasu a tvrdia, že veľa českému rozhlasu a tvrdia, že veľa 
vecı ́v seriáli je značne skreslených a vecı ́v seriáli je značne skreslených a 
konanie hlavných hrdinov bolo v konanie hlavných hrdinov bolo v 
skutočnosti často presne opačné.skutočnosti často presne opačné.

- Na trhu sa nedávno objavila vodka	- Na trhu sa nedávno objavila vodka	
Atomik,	prvý produkt pochádzajúci Atomik,	prvý produkt pochádzajúci 
zo surovıń z vylúčenej zóny. Na jej zo surovıń z vylúčenej zóny. Na jej 
výrobu sa použili minerálna voda a výrobu sa použili minerálna voda a 
obilniny pochádzajúce z okolia obilniny pochádzajúce z okolia 
Černobyľu.Černobyľu.

- Desať dnı ́po explózii štartovali v - Desať dnı ́po explózii štartovali v 
Kyjeve cyklistické Preteky mieru s Kyjeve cyklistické Preteky mieru s 
15 etapami. Začıńali sa v Kyjeve a 15 etapami. Začıńali sa v Kyjeve a 
končili  v Prahe. Celý  pelotón končili  v Prahe. Celý  pelotón 
absurdne bicykloval z Kyjeva cez absurdne bicykloval z Kyjeva cez 
Poľsko a vtedajšiu NDR až do Prahy Poľsko a vtedajšiu NDR až do Prahy 
s kontaminovaným mrakom nad s kontaminovaným mrakom nad 
hlavou. Niektorı́ cyklisti vrátane hlavou. Niektorı́ cyklisti vrátane 
Kežmarčana Jozefa Regeca, ktorý si Kežmarčana Jozefa Regeca, ktorý si 
v Kyjeve dokonca obliekol žlté trič-v Kyjeve dokonca obliekol žlté trič-
ko, mali neskôr vážne zdravotné ko, mali neskôr vážne zdravotné 
problémy. Západoeurópske tı́my problémy. Západoeurópske tı́my 
preteky bojkotovali. Vıť́azom sa stal preteky bojkotovali. Vıť́azom sa stal 
Olaf Ludwig z NDR.Olaf Ludwig z NDR.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Peter	DigoňFoto:	Peter	Digoň
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končili  v Prahe. Celý  pelotón 
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- Po ukrajinsky čornobyl	znamená - Po ukrajinsky čornobyl	znamená 
palina, teda horká liečivá rastlina s palina, teda horká liečivá rastlina s 
mnohými detoxikačnými účinkami, mnohými detoxikačnými účinkami, 
spomıńaná tiež v Biblii. Mnohı ́kres-spomıńaná tiež v Biblii. Mnohı ́kres-
ťania veria, že smutný osud tejto ťania veria, že smutný osud tejto 
močaristej oblasti na severe Ukra-močaristej oblasti na severe Ukra-
jiny nazvanej Polissya	bol nejakým jiny nazvanej Polissya	bol nejakým 
spôsobom predvıd́aný.spôsobom predvıd́aný.

- Peter zachytil na fotografiách z - Peter zachytil na fotografiách z 
Pripjati supermarket aj lunapark, Pripjati supermarket aj lunapark, 
ktoré nikdy neboli oficiálne využı-́ktoré nikdy neboli oficiálne využı-́
vané. Výbuch nastal tesne pred ich vané. Výbuch nastal tesne pred ich 
plánovaným veľkolepým otvorenıḿ plánovaným veľkolepým otvorenıḿ 
1. mája 1986.1. mája 1986.

- Po výbuchu štvrtého reaktora - Po výbuchu štvrtého reaktora 
zvyšné tri fungovali nonstop ďalej zvyšné tri fungovali nonstop ďalej 
ešte 13 rokov.ešte 13 rokov.

- Extrémne silná radiácia nezafar-- Extrémne silná radiácia nezafar-
bila len les, ale zmenila aj farbu očı ́bila len les, ale zmenila aj farbu očı ́
požiarnikov, ktorı ́požiar po explózii požiarnikov, ktorı ́požiar po explózii 
hasili.hasili.

- Sarkofág je už 5 rokov ukrytý pod - Sarkofág je už 5 rokov ukrytý pod 
obrovským vonkajšı́m krytom. obrovským vonkajšı́m krytom. 
Masıv́na konštrukcia ukrýva pred Masıv́na konštrukcia ukrýva pred 
okolı́m 200 ton rádioaktı́vnych okolı́m 200 ton rádioaktı́vnych 
sutıń, 20 ton rádioaktıv́neho prachu sutıń, 20 ton rádioaktıv́neho prachu 
a 16 ton uránia a plutónia.a 16 ton uránia a plutónia.

- Bezprostredne po výbuchu hlavný - Bezprostredne po výbuchu hlavný 
rádioaktı́vny mrak elegantne rádioaktı́vny mrak elegantne 
obiš iel  Slovensko,  klimatické obiš iel  Slovensko,  klimatické 
poryvy ho vyniesli smerom na sever poryvy ho vyniesli smerom na sever 
k S�kandinávii. Tam sa skondenzoval k S�kandinávii. Tam sa skondenzoval 
do hutnejšieho celku a zmenil smer do hutnejšieho celku a zmenil smer 
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- Peter zachytil na fotografiách z 
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bila len les, ale zmenila aj farbu očı ́
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Po Číne a chaotickom Hongkongu	som Po Číne a chaotickom Hongkongu	som 
si to namieril do ďalšej rozvinutej ázij-si to namieril do ďalšej rozvinutej ázij-
skej krajiny – Južnej	Kórey. Ono by to skej krajiny – Južnej	Kórey. Ono by to 
šlo aj do tej severnej, komunistickej. Z šlo aj do tej severnej, komunistickej. Z 
Pekingu sa tam organizujú pravidelné Pekingu sa tam organizujú pravidelné 
zájazdy a stálo by to 2 000 $. Je to asi zájazdy a stálo by to 2 000 $. Je to asi 
najlepšia cena, ako sa do tejto herme-najlepšia cena, ako sa do tejto herme-
ticky uzavretej krajiny dostať. Ale ticky uzavretej krajiny dostať. Ale 
voľba nakoniec padla na tú kapitalis-voľba nakoniec padla na tú kapitalis-
tickú, južnú. Pristál som na malom tickú, južnú. Pristál som na malom 
ostrove Incheon. Colnıḱ ovi stačı ́ na ostrove Incheon. Colnıḱ ovi stačı ́ na 
to, aby spoznal priateľa zo západného to, aby spoznal priateľa zo západného 
sveta, len farba môjho pasu a tak ma sveta, len farba môjho pasu a tak ma 
ani nekontrolujú a hneď dostávam ani nekontrolujú a hneď dostávam 
pečiatku s mesačným vı́zom. Z pečiatku s mesačným vı́zom. Z 
ostrova sa presúvam do centra ostrova sa presúvam do centra 
metrom. Jeho mapa vyzerá ako metrom. Jeho mapa vyzerá ako 
bludisko a niet divu, Južná	Kórea má bludisko a niet divu, Južná	Kórea má 
jeden z najväčšıćh metrosystémov na jeden z najväčšıćh metrosystémov na 
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tickú, južnú. Pristál som na malom 
ostrove Incheon. Colnıḱ ovi stačı ́ na 
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jeden z najväčšıćh metrosystémov na 

svete.svete.

Všade je plno a nástupištia majú Všade je plno a nástupištia majú 
ochranné sklá, aby ľudia v tlačenici ochranné sklá, aby ľudia v tlačenici 
nevypadli na koľajnice. Každý pozerá nevypadli na koľajnice. Každý pozerá 
do telefónu, niekam sa ponáhľa, o do telefónu, niekam sa ponáhľa, o 
niečo sa snažı.́ Ten chaos však pôsobı ́niečo sa snažı.́ Ten chaos však pôsobı ́
čisto, organizovane, nenásilne. Páči sa čisto, organizovane, nenásilne. Páči sa 
mi tu. mi tu. 

Prvé noci som strávil u pakistanských Prvé noci som strávil u pakistanských 
študentov IT. Varili sme si ich domáce študentov IT. Varili sme si ich domáce 
špeciality a zoznamovali sa so skutoč-špeciality a zoznamovali sa so skutoč-
nou Kóreou. S� tudenti majú štipen-nou Kóreou. S� tudenti majú štipen-
dium vyše 1 400 $  a sťažujú sa, že je to dium vyše 1 400 $  a sťažujú sa, že je to 
strašne málo. Nuž, Južná	 Kórea je strašne málo. Nuž, Južná	 Kórea je 
drahá krajina, svedčia o tom aj ceny drahá krajina, svedčia o tom aj ceny 
potravı́n a jedál v reštauráciách. potravı́n a jedál v reštauráciách. 
Dobre, lacno a dokonca vegetariánsky Dobre, lacno a dokonca vegetariánsky 
sa dá najesť v reštauráciách zvaných sa dá najesť v reštauráciách zvaných 
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podľa ich národ-podľa ich národ-
n é h o  p o k r m u . n é h o  p o k r m u . 
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z  ry že ,  mrkvy, z  ry že ,  mrkvy, 
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čo je, v kombiná-čo je, v kombiná-
cii s priaznivou cii s priaznivou 
cenou, pre vege-cenou, pre vege-
tari ána rajom. tari ána rajom. 
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Najlacnejšı́m typom ubytovania je Najlacnejšı́m typom ubytovania je 
klasický hostel. Posteľ v zdieľanej klasický hostel. Posteľ v zdieľanej 
izbe s ďalšıḿi desiatimi ľuďmi stojı ́izbe s ďalšıḿi desiatimi ľuďmi stojı ́
približne toľko, koľko v Zakopanom	približne toľko, koľko v Zakopanom	
súkromný apartmán.súkromný apartmán.

Za zmienku stoja aj takzvané kórejské	Za zmienku stoja aj takzvané kórejské	
spa, ktoré sa nachádzajú prakticky na spa, ktoré sa nachádzajú prakticky na 
každej ulici. Ich cena je porovnateľná každej ulici. Ich cena je porovnateľná 
s cenou v hosteli ,  ale za svoje s cenou v hosteli ,  ale za svoje 
peniažky dostanete na 12 hodı́n peniažky dostanete na 12 hodı́n 
posteľ a prıśtup do wellness,	v ktorej posteľ a prıśtup do wellness,	v ktorej 
sú bazény, výrivky, sauny, ba dokonca sú bazény, výrivky, sauny, ba dokonca 
aj wifi.aj wifi.

Južná	Kórea je bohatá krajina. Z ľudı,́ Južná	Kórea je bohatá krajina. Z ľudı,́ 
ktorých som tam stretol, bolo cıt́iť, že ktorých som tam stretol, bolo cıt́iť, že 
peniaze pre nich nie sú problémom. peniaze pre nich nie sú problémom. 
Kórejčania trávia v práci dlhé hodiny a Kórejčania trávia v práci dlhé hodiny a 
ich životný štýl priamo nadväzuje na ich životný štýl priamo nadväzuje na 
ich profesiu. Za prácou sem prichádza ich profesiu. Za prácou sem prichádza 
veľa ľudı.́ Je tu silná mongolská komu-veľa ľudı.́ Je tu silná mongolská komu-
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nita, keďže okrem geografickej blıź-nita, keďže okrem geografickej blıź-
kosti majú podobný aj jazyk. Samotné kosti majú podobný aj jazyk. Samotné 
kórejské pı́smo sa sı́ce podobá kórejské pı́smo sa sı́ce podobá 
čıńskym znakom, ale jazyk je vo všeo-čıńskym znakom, ale jazyk je vo všeo-
becnosti jednoduchšı́. Každý znak becnosti jednoduchšı́. Každý znak 
reprezentuje pıśmeno alebo hlásku, reprezentuje pıśmeno alebo hlásku, 
na rozdiel od čıńštiny, kde jeden znak na rozdiel od čıńštiny, kde jeden znak 
znamená celé slovo, ba dokonca aj znamená celé slovo, ba dokonca aj 
vetu. Na kórejskom pracovnom trhu vetu. Na kórejskom pracovnom trhu 
sa snažia uplatniť aj ľudia z Európy a sa snažia uplatniť aj ľudia z Európy a 
Ameriky a to na rôznych pozıćiách, aj Ameriky a to na rôznych pozıćiách, aj 
tých najnižšı́ch, vďaka atraktıv́nym tých najnižšı́ch, vďaka atraktıv́nym 
platovým podmienkam. C�asto však, platovým podmienkam. C�asto však, 
podľa slov Kórejčanov,	dlho nevydržia podľa slov Kórejčanov,	dlho nevydržia 
tlak, ktorý je tu na zamestnancov tlak, ktorý je tu na zamestnancov 
kladený.kladený.

Mňa v Soule zaujala hlavne štvrť Mňa v Soule zaujala hlavne štvrť 
Hongdae, študentská časť mesta, kde Hongdae, študentská časť mesta, kde 
sa každý večer stretávajú pouličnı ́sa každý večer stretávajú pouličnı ́
umelci z celého sveta.umelci z celého sveta.
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kórejské pı́smo sa sı́ce podobá 
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vetu. Na kórejskom pracovnom trhu 
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Má dl�žku zhruba kilometer a na Má dl�žku zhruba kilometer a na 
prechádzke je  možné  stretnúť prechádzke je  možné  stretnúť 
rôznych hudobnı́kov, tanečnı́kov, rôznych hudobnı́kov, tanečnı́kov, 
maliarov či fotografov z celého sveta. maliarov či fotografov z celého sveta. 
Známa značka mobilných telefónov Známa značka mobilných telefónov 
má v Soule veľmi pozitıv́ne meno, má v Soule veľmi pozitıv́ne meno, 
pred jej budovou však vidno veľa pred jej budovou však vidno veľa 
protestných transparentov poukazu-protestných transparentov poukazu-
júcich na nie vždy korektné zaobchá-júcich na nie vždy korektné zaobchá-
dzanie.dzanie.

V štvrti Gangnam je zase možné V štvrti Gangnam je zase možné 
prehrať si z gigantického automatu prehrať si z gigantického automatu 
známy populárny hit, na ktorý sú aj po známy populárny hit, na ktorý sú aj po 
rokoch miestni náležite hrdı.́rokoch miestni náležite hrdı.́

Medzi týmito modernými vychytáv-Medzi týmito modernými vychytáv-
kami je však možné v Soule nájsť aj kami je však možné v Soule nájsť aj 
tradičné miesta ako Kráľovský	palác	či	tradičné miesta ako Kráľovský	palác	či	
Zakázané	 mesto. V ňom ma zaujal Zakázané	 mesto. V ňom ma zaujal 
systém Ondol, teda teplovzdušné systém Ondol, teda teplovzdušné 
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podlahové kúrenie, ktoré sa v týchto podlahové kúrenie, ktoré sa v týchto 
historických domoch nachádzalo. historických domoch nachádzalo. 
Návštevu pamiatok v	Soule	je vhodné Návštevu pamiatok v	Soule	je vhodné 
si načasovať na poslednú stredu v si načasovať na poslednú stredu v 
mesiaci, keď sú všetky múzeá otvo-mesiaci, keď sú všetky múzeá otvo-
rené pre návštevnıḱov zdarma.rené pre návštevnıḱov zdarma.

Južná	Kórea ležı ́ geograficky v mier-Južná	Kórea ležı ́ geograficky v mier-
nom pásme. Letá tu bývajú horúce, no nom pásme. Letá tu bývajú horúce, no 
stále prıj́emnejšie ako v neďalekom stále prıj́emnejšie ako v neďalekom 
Pekingu. Najvhodnejšie na návštevu Pekingu. Najvhodnejšie na návštevu 
sú však jar alebo jeseň, keďže zimy sú sú však jar alebo jeseň, keďže zimy sú 
dosť chladné a veterné, najmä kvôli dosť chladné a veterné, najmä kvôli 
studeným sibıŕskym vetrom. Z boha-studeným sibıŕskym vetrom. Z boha-
tých krajıń je Južná	 Kórea jednou z tých krajıń je Južná	 Kórea jednou z 
mojich top destináciı.́mojich top destináciı.́

Je už klišé rozprávať o tom, akı ́ sú Je už klišé rozprávať o tom, akı ́ sú 
ľudia v chudobnejšıćh krajinách otvo-ľudia v chudobnejšıćh krajinách otvo-
renı ́a úprimnı ́a tı ́v bohatšıćh obvykle renı ́a úprimnı ́a tı ́v bohatšıćh obvykle 
menej dôverčivı́. V Kórei to však menej dôverčivı́. V Kórei to však 

podlahové kúrenie, ktoré sa v týchto 
historických domoch nachádzalo. 
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neplatı.́ Neraz sa neplatı.́ Neraz sa 
mi stalo, že som mi stalo, že som 
bol pozvaný na bol pozvaný na 
obed len tak, obed len tak, 
počas potulky počas potulky 
mestom, alebo mestom, alebo 
mi ktosi vybavil mi ktosi vybavil 
t a x i ,  k e ď ž e t a x i ,  k e ď ž e 
metro už bolo metro už bolo 
zatvorené. Na zatvorené. Na 
v y r o v n a n i e v y r o v n a n i e 
ú č t o v  v ž d y ú č t o v  v ž d y 
mávli rukou so mávli rukou so 
slovami: Nepo-slovami: Nepo-
mohol som ja, mohol som ja, 
ale Kórea.ale Kórea.

Text	a	foto:	Text	a	foto:	
Jozef	KrajňákJozef	Krajňák
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Je akýmsi nepıśaným pravidlom, že aj muži Je akýmsi nepıśaným pravidlom, že aj muži 
majú svoj veľkolepý sviatok. Pripadá na 19. majú svoj veľkolepý sviatok. Pripadá na 19. 
marec, keď meniny oslavujú Jozefovia. V marec, keď meniny oslavujú Jozefovia. V 
minulosti patrilo toto meno k najčastejšıḿ, minulosti patrilo toto meno k najčastejšıḿ, 
no dnes by sme ho v prvej desiatke najpo-no dnes by sme ho v prvej desiatke najpo-
pulárnejšıćh mien novorodencov hľadali pulárnejšıćh mien novorodencov hľadali 
márne. Už pár rokov si prvenstvo držı ́márne. Už pár rokov si prvenstvo držı ́
Jakub. Takže je možné, že o pár rokov sa Jakub. Takže je možné, že o pár rokov sa 
tento neoficiálny deň mužov presunie na tento neoficiálny deň mužov presunie na 
25. júl. 25. júl. 

Meno Jozef patrilo  k tým, ktoré sa dedili z Meno Jozef patrilo  k tým, ktoré sa dedili z 
otca na syna, ale dnes to už tak nie je a jeho otca na syna, ale dnes to už tak nie je a jeho 
popularita môže opäť klesnúť, pretože popularita môže opäť klesnúť, pretože 
každé meno podlieha móde a stačı,́ že sa na každé meno podlieha móde a stačı,́ že sa na 
kultúrnej či politickej scéne objavı ́rovno-kultúrnej či politickej scéne objavı ́rovno-
menná osobnosť. Meno Jozef sa vyskytuje v menná osobnosť. Meno Jozef sa vyskytuje v 
Starom aj Novom zákone a tiež ho nosilo Starom aj Novom zákone a tiež ho nosilo 
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„Medzinárodný deň mužov“„Medzinárodný deň mužov“„Medzinárodný deň mužov“„Medzinárodný deň mužov“„Medzinárodný deň mužov“„Medzinárodný deň mužov“
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viacero svätcov.  V Novom zákone to viacero svätcov.  V Novom zákone to 
bol Ježišov pestún a Máriin manžel; bol Ježišov pestún a Máriin manžel; 
bol hlavou rodiny, ktorú s nimi tvoril. bol hlavou rodiny, ktorú s nimi tvoril. 
Aj rodičia najstaršieho Giraltovčana Aj rodičia najstaršieho Giraltovčana 
MUDr. Jozefa Remšı́ka inšpirovanı ́MUDr. Jozefa Remšı́ka inšpirovanı ́
Bibliou pomenovali svojho potomka Bibliou pomenovali svojho potomka 
po otcovi Svätej rodiny. po otcovi Svätej rodiny. 

Najmladšıḿ nositeľom tohto mena v Najmladšıḿ nositeľom tohto mena v 
našom meste je takmer dvojročný našom meste je takmer dvojročný 
Jozef Béza, ktorý meno zdedil po Jozef Béza, ktorý meno zdedil po 
svojom ockovi. svojom ockovi. 

Mužské meno Jozef má hebrejský Mužské meno Jozef má hebrejský 
pôvod a jeho význam je Boh pridá, pôvod a jeho význam je Boh pridá, 
rozhojnı́. Giuseppe, José, Peppo, rozhojnı́. Giuseppe, José, Peppo, 
Ossip, Zef, to všetko sú jeho obdoby.  Ossip, Zef, to všetko sú jeho obdoby.  
Taktiež sa uvádza, že je to záhadný Taktiež sa uvádza, že je to záhadný 
muž  s ešte záhadnejšou povahou. Má muž  s ešte záhadnejšou povahou. Má 
obrovskú schopnosť odriekania, seba-obrovskú schopnosť odriekania, seba-
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ovládania a presadenia sa. Ak si raz ovládania a presadenia sa. Ak si raz 
niečo v detstve vysnıv́al, tak za tým niečo v detstve vysnıv́al, tak za tým 
pôjde po celý život, bude bojovať, ale pôjde po celý život, bude bojovať, ale 
svojmu okoliu nikdy neprezradı,́ čo si svojmu okoliu nikdy neprezradı,́ čo si 
zaumienil. Na Jozefa prilietavajú vraj zaumienil. Na Jozefa prilietavajú vraj 
lastovičky a jar veštı ́ aj pranostika: lastovičky a jar veštı ́ aj pranostika: 
Jozef kožuch odkladá, bude dobrá Jozef kožuch odkladá, bude dobrá 
úroda.úroda.

V dávnej minulosti bolo toto meno V dávnej minulosti bolo toto meno 
natoľko populárne, že z neho vznikali natoľko populárne, že z neho vznikali 
aj priezviská. Prıḱladom je aj to moje aj priezviská. Prıḱladom je aj to moje 
Osifová: Osif - Josif – Jozef. Osifová: Osif - Josif – Jozef. 

Nuž teda, milı́ Jožkovia, dodatočne Nuž teda, milı́ Jožkovia, dodatočne 
všetko najlepšie. Ja oslavujem spolu s všetko najlepšie. Ja oslavujem spolu s 
vami. vami. 

Mária	OsifováMária	Osifová
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Girlatovčan Miroslav	Mackulín je vyhľadávaný Girlatovčan Miroslav	Mackulín je vyhľadávaný 
odbornıḱ v oblasti mentálneho koučingu, ktorý odbornıḱ v oblasti mentálneho koučingu, ktorý 
pomáha športovcom, trénerom aj športovým pomáha športovcom, trénerom aj športovým 
manažérom odkrývať ich vnútorný potenciál a manažérom odkrývať ich vnútorný potenciál a 
zvyšovať športovú výkonnosť.zvyšovať športovú výkonnosť.

Počas svojej kariéry mentálneho trénera Počas svojej kariéry mentálneho trénera 
spolupracoval so známymi slovenskými špor-spolupracoval so známymi slovenskými špor-
tovcami – Tomi	Kid	Kovács,	Róbert	Boženík,	Jaro-tovcami – Tomi	Kid	Kovács,	Róbert	Boženík,	Jaro-
slav	Kentoš. Jeho cenné služby využili futbalová slav	Kentoš. Jeho cenné služby využili futbalová 
akadémia MŠK	Žilina aj mládežnıćke reprezen-akadémia MŠK	Žilina aj mládežnıćke reprezen-
tácie Slovenska vo futbale a basketbale.tácie Slovenska vo futbale a basketbale.

Tentoraz svoje sily spojil s Martou	Fartelovou,	Tentoraz svoje sily spojil s Martou	Fartelovou,	

Girlatovčan Miroslav	Mackulín je vyhľadávaný 
odbornıḱ v oblasti mentálneho koučingu, ktorý 
pomáha športovcom, trénerom aj športovým 
manažérom odkrývať ich vnútorný potenciál a 
zvyšovať športovú výkonnosť.

Počas svojej kariéry mentálneho trénera 
spolupracoval so známymi slovenskými špor-
tovcami – Tomi	Kid	Kovács,	Róbert	Boženík,	Jaro-
slav	Kentoš. Jeho cenné služby využili futbalová 
akadémia MŠK	Žilina aj mládežnıćke reprezen-
tácie Slovenska vo futbale a basketbale.

Tentoraz svoje sily spojil s Martou	Fartelovou,	

MENTALITA VÍŤAZAMENTALITA VÍŤAZAMENTALITA VÍŤAZA
NÁŠ KNIŽNÝ TIPNÁŠ KNIŽNÝ TIPNÁŠ KNIŽNÝ TIPNÁŠ KNIŽNÝ TIPNÁŠ KNIŽNÝ TIPNÁŠ KNIŽNÝ TIP

je	v	každom	z	nás...je	v	každom	z	nás...
Miroslav	Mackulín	a	Marta	FartelováMiroslav	Mackulín	a	Marta	Fartelová
je	v	každom	z	nás...
Miroslav	Mackulín	a	Marta	Fartelová
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známou slovenskou autorkou romá-známou slovenskou autorkou romá-
nov zaoberajúcich sa aktuálnymi nov zaoberajúcich sa aktuálnymi 
spoločenskými témami (Chlapec	bez	spoločenskými témami (Chlapec	bez	
mena,	 Červená	 veža	 smrti,	 Život	 na	mena,	 Červená	 veža	 smrti,	 Život	 na	
pôžičku),	 aby pod hlavičkou košic-pôžičku),	 aby pod hlavičkou košic-
kého vydavateľstva Centre	Bon	Sanité	kého vydavateľstva Centre	Bon	Sanité	
vydali knihu Mentalita	 víťaza	 je	 v	vydali knihu Mentalita	 víťaza	 je	 v	
každom	z	nás....každom	z	nás....

Jej obsahom je hľadanie odpovedı ́na Jej obsahom je hľadanie odpovedı ́na 
mnohé zložité otázky, ako sa stať mnohé zložité otázky, ako sa stať 
úspešnejšıḿ, lepšıḿ a šťastnejšıḿ. Na úspešnejšıḿ, lepšıḿ a šťastnejšıḿ. Na 
jej stránkach autori pátrajú po ceste, jej stránkach autori pátrajú po ceste, 
ako zmeniť samého seba k lepšiemu, ako zmeniť samého seba k lepšiemu, 
ako si nastaviť vlastný hodnotový ako si nastaviť vlastný hodnotový 
rebrıč́ek, ako efektıv́ne rozvıj́ať svoj rebrıč́ek, ako efektıv́ne rozvıj́ať svoj 
prirodzený talent, ako sa poučiť z prirodzený talent, ako sa poučiť z 
vlastných chýb alebo ako zı́skať vlastných chýb alebo ako zı́skať 
zdravé sebavedomie. Je to bohatá zdravé sebavedomie. Je to bohatá 
paleta zaujıḿavých tém o nás samých.paleta zaujıḿavých tém o nás samých.

V tridsiatich kapitolách autori pomo-V tridsiatich kapitolách autori pomo-
cou skúsenostı ́ úspešných osobnostı ́cou skúsenostı ́ úspešných osobnostı ́
analyzujú zákonitosti života, ktoré analyzujú zákonitosti života, ktoré 
dávajú do paralely so zákonmi športu.dávajú do paralely so zákonmi športu.

známou slovenskou autorkou romá-
nov zaoberajúcich sa aktuálnymi 
spoločenskými témami (Chlapec	bez	
mena,	 Červená	 veža	 smrti,	 Život	 na	
pôžičku),	 aby pod hlavičkou košic-
kého vydavateľstva Centre	Bon	Sanité	
vydali knihu Mentalita	 víťaza	 je	 v	
každom	z	nás....

Jej obsahom je hľadanie odpovedı ́na 
mnohé zložité otázky, ako sa stať 
úspešnejšıḿ, lepšıḿ a šťastnejšıḿ. Na 
jej stránkach autori pátrajú po ceste, 
ako zmeniť samého seba k lepšiemu, 
ako si nastaviť vlastný hodnotový 
rebrıč́ek, ako efektıv́ne rozvıj́ať svoj 
prirodzený talent, ako sa poučiť z 
vlastných chýb alebo ako zı́skať 
zdravé sebavedomie. Je to bohatá 
paleta zaujıḿavých tém o nás samých.

V tridsiatich kapitolách autori pomo-
cou skúsenostı ́ úspešných osobnostı ́
analyzujú zákonitosti života, ktoré 
dávajú do paralely so zákonmi športu.

Každá kapitola sa začı́na citátom Každá kapitola sa začı́na citátom 
známej svetovej osobnosti, ktorá v známej svetovej osobnosti, ktorá v 
živote dokázala niečo pozoruhodné. živote dokázala niečo pozoruhodné. 
Myšlienky Steva	 Jobsa,	 Napoleona,	Myšlienky Steva	 Jobsa,	 Napoleona,	
Matky	 Terezy a mnohých iných sú Matky	 Terezy a mnohých iných sú 
naozajstné perly múdrosti a ako naozajstné perly múdrosti a ako 
inšpirácia sa dajú použiť nielen v špor-inšpirácia sa dajú použiť nielen v špor-
tovej oblasti, ale aj v bežnom živote.tovej oblasti, ale aj v bežnom živote.

Preto ak ste nespokojnı́ sami so Preto ak ste nespokojnı́ sami so 
sebou, bojujete s nemocou alebo ste sebou, bojujete s nemocou alebo ste 
vedúci nejakého kolektıv́u, ktorému vedúci nejakého kolektıv́u, ktorému 
sa nedarı́, v tejto knihe nájdete sa nedarı́, v tejto knihe nájdete 
návody, ako tento stav vylepšiť nielen návody, ako tento stav vylepšiť nielen 
k všeobecnej, ale najmä k vašej k všeobecnej, ale najmä k vašej 
vnútornej spokojnosti.vnútornej spokojnosti.

Z� e táto kniha stojı ́ za preskúmanie, Z� e táto kniha stojı ́ za preskúmanie, 
svedčia aj päťhviezdičkové recenzie svedčia aj päťhviezdičkové recenzie 
č i t a te ľov  t a k m e r  n a  v š e t k ýc h č i t a te ľov  t a k m e r  n a  v š e t k ýc h 
významných knižných serveroch. významných knižných serveroch. 
Nájdete ju v Martinuse,	 Pantha	 Rei,	Nájdete ju v Martinuse,	 Pantha	 Rei,	
Littere,	Knihcentre	aj iných. Littere,	Knihcentre	aj iných. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

Každá kapitola sa začı́na citátom 
známej svetovej osobnosti, ktorá v 
živote dokázala niečo pozoruhodné. 
Myšlienky Steva	 Jobsa,	 Napoleona,	
Matky	 Terezy a mnohých iných sú 
naozajstné perly múdrosti a ako 
inšpirácia sa dajú použiť nielen v špor-
tovej oblasti, ale aj v bežnom živote.

Preto ak ste nespokojnı́ sami so 
sebou, bojujete s nemocou alebo ste 
vedúci nejakého kolektıv́u, ktorému 
sa nedarı́, v tejto knihe nájdete 
návody, ako tento stav vylepšiť nielen 
k všeobecnej, ale najmä k vašej 
vnútornej spokojnosti.

Z� e táto kniha stojı ́ za preskúmanie, 
svedčia aj päťhviezdičkové recenzie 
č i t a te ľov  t a k m e r  n a  v š e t k ýc h 
významných knižných serveroch. 
Nájdete ju v Martinuse,	 Pantha	 Rei,	
Littere,	Knihcentre	aj iných. 

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	Lukáč
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časť 4:   časť 4:   Kruh sa uzavrelKruh sa uzavrelčasť 4:   Kruh sa uzavrel
V predchádzajúcich troch dieloch V predchádzajúcich troch dieloch 
nášho seriálu sme vám priblıž́ili život nášho seriálu sme vám priblıž́ili život 
a osud Igora	Nováka	od jeho prvých a osud Igora	Nováka	od jeho prvých 
športových krôčkov až k prevzatiu športových krôčkov až k prevzatiu 
funkcie kormidelnıḱ a A tıḿu Slovana funkcie kormidelnıḱ a A tıḿu Slovana 
Giraltovce.Giraltovce.

Najmä z čias jeho prvého päťročného Najmä z čias jeho prvého päťročného 
pôsobenia tu po ňom ostala trvalá pôsobenia tu po ňom ostala trvalá 
stopa. V giraltovskom Slovane pri stopa. V giraltovskom Slovane pri 
ňom v rokoch osemdesiatych futba-ňom v rokoch osemdesiatych futba-
lovo povyrástlo hneď viacero hráčov, lovo povyrástlo hneď viacero hráčov, 
z ktorých sa stali dlhodobé opory v z ktorých sa stali dlhodobé opory v 

V predchádzajúcich troch dieloch 
nášho seriálu sme vám priblıž́ili život 
a osud Igora	Nováka	od jeho prvých 
športových krôčkov až k prevzatiu 
funkcie kormidelnıḱ a A tıḿu Slovana 
Giraltovce.

Najmä z čias jeho prvého päťročného 
pôsobenia tu po ňom ostala trvalá 
stopa. V giraltovskom Slovane pri 
ňom v rokoch osemdesiatych futba-
lovo povyrástlo hneď viacero hráčov, 
z ktorých sa stali dlhodobé opory v 

Slovane – napr. strelec Jozef	 Goliaš, Slovane – napr. strelec Jozef	 Goliaš, 
obrancovia Pavol	Paľa,	Štefan	Bačkay,	obrancovia Pavol	Paľa,	Štefan	Bačkay,	
stredopoliari Pavol	 Cigán,	 Ladislav	stredopoliari Pavol	 Cigán,	 Ladislav	
Mati,	František	Bandžák	a nesmieme Mati,	František	Bandžák	a nesmieme 
zabudnúť ani kapacity medzi žrďami zabudnúť ani kapacity medzi žrďami 
– Jozef	Kožlej,	Jozef	Sebeš,	Karol	Bren-– Jozef	Kožlej,	Jozef	Sebeš,	Karol	Bren-
dza. A taktiež vtedajšie mladé pušky, dza. A taktiež vtedajšie mladé pušky, 
ktoré na sebe aj popri študijných ktoré na sebe aj popri študijných 
povinnostiach usilovne pracovali a v povinnostiach usilovne pracovali a v 
II. SNFL sa nestratili	–	Jaroslav	Verči-II. SNFL sa nestratili	–	Jaroslav	Verči-
mák	 (pozvánka na reprezentačný mák	 (pozvánka na reprezentačný 
zraz C�SSR 18), Emil Mati ml. zraz C�SSR 18), Emil Mati ml. 

Po Giraltovciach	 a	 Bardejove Po Giraltovciach	 a	 Bardejove 
Igorova trénerská anabáza Igorova trénerská anabáza 
pokračovala v roku 1988 v pokračovala v roku 1988 v 
domovskom Tatrane	 Prešov, domovskom Tatrane	 Prešov, 
k d e  s a  u j a l  t r é n o v a n i a k d e  s a  u j a l  t r é n o v a n i a 
dorastencov, ktorı́  patrili dorastencov, ktorı́  patrili 
medzi špičku v rámci vtedajšej medzi špičku v rámci vtedajšej 
ČSSR. Začiatkom deväťdesia-ČSSR. Začiatkom deväťdesia-
tych rokov výkonnostná krivka tych rokov výkonnostná krivka 
Tatrana	 Prešov opäť stúpala Tatrana	 Prešov opäť stúpala 
nahor. V roku 1992 dospelı ́nahor. V roku 1992 dospelı ́
vyhrali slovenský pohár a Igor vyhrali slovenský pohár a Igor 
sa stal s dorastencami Tatrana sa stal s dorastencami Tatrana 
majstrom Slovenska. Mimo-majstrom Slovenska. Mimo-
chodom, v tomto majstrov-chodom, v tomto majstrov-
skom kádri mladıḱov sa pred-skom kádri mladıḱov sa pred-
stavil aj jeho syn Igor. stavil aj jeho syn Igor. 

V hierarchii najstaršieho klubu V hierarchii najstaršieho klubu 
na Slovensku sa po tomto úspe-na Slovensku sa po tomto úspe-
chu posunul opäť vyššie a stal chu posunul opäť vyššie a stal 

Slovane – napr. strelec Jozef	 Goliaš, 
obrancovia Pavol	Paľa,	Štefan	Bačkay,	
stredopoliari Pavol	 Cigán,	 Ladislav	
Mati,	František	Bandžák	a nesmieme 
zabudnúť ani kapacity medzi žrďami 
– Jozef	Kožlej,	Jozef	Sebeš,	Karol	Bren-
dza. A taktiež vtedajšie mladé pušky, 
ktoré na sebe aj popri študijných 
povinnostiach usilovne pracovali a v 
II. SNFL sa nestratili	–	Jaroslav	Verči-
mák	 (pozvánka na reprezentačný 
zraz C�SSR 18), Emil Mati ml. 

Po Giraltovciach	 a	 Bardejove 
Igorova trénerská anabáza 
pokračovala v roku 1988 v 
domovskom Tatrane	 Prešov, 
k d e  s a  u j a l  t r é n o v a n i a 
dorastencov, ktorı́  patrili 
medzi špičku v rámci vtedajšej 
ČSSR. Začiatkom deväťdesia-
tych rokov výkonnostná krivka 
Tatrana	 Prešov opäť stúpala 
nahor. V roku 1992 dospelı ́
vyhrali slovenský pohár a Igor 
sa stal s dorastencami Tatrana 
majstrom Slovenska. Mimo-
chodom, v tomto majstrov-
skom kádri mladıḱov sa pred-
stavil aj jeho syn Igor. 

V hierarchii najstaršieho klubu 
na Slovensku sa po tomto úspe-
chu posunul opäť vyššie a stal 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

39

sa asistentom ostrieľaného stratéga sa asistentom ostrieľaného stratéga 
Štefana	 Nadzama	 pri prešovskom Štefana	 Nadzama	 pri prešovskom 
áčku, ktoré mnohı ́ v tej dobe vtipne áčku, ktoré mnohı ́ v tej dobe vtipne 
prezývali aj stropkovským béčkom. prezývali aj stropkovským béčkom. 
Oporami Tatrana boli vtedy totiž Oporami Tatrana boli vtedy totiž 
hneď viacerı́ odchovanci kvalitnej hneď viacerı́ odchovanci kvalitnej 
mládežnı́ckej školy Tesly	 Stropkov	mládežnı́ckej školy Tesly	 Stropkov	
(Ľuberda,	 Špak,	Prusák,	Kožlej).	Bolo (Ľuberda,	 Špak,	Prusák,	Kožlej).	Bolo 
to v spoločensky turbulantnej  dobe, to v spoločensky turbulantnej  dobe, 
lebo dni spoločnej federácie Čiech	a	lebo dni spoločnej federácie Čiech	a	
Slovenska boli spočıt́ané a očakávali Slovenska boli spočıt́ané a očakávali 
sa rozsiahle zmeny aj v športovom sa rozsiahle zmeny aj v športovom 
dianı́. Hlavný tréner Nadzam	 po dianı́. Hlavný tréner Nadzam	 po 
výborne odvedenej práci v Tatrane výborne odvedenej práci v Tatrane 
prijal ponuku z Hradca	Králové a Igor prijal ponuku z Hradca	Králové a Igor 
po ňom prevzal žezlo hlavného po ňom prevzal žezlo hlavného 
trénera zeleno-bielych.trénera zeleno-bielych.

Futbalový  ročnı́k  1993/94 bol Futbalový  ročnı́k  1993/94 bol 
premiérovým pre samostatnú sloven-premiérovým pre samostatnú sloven-
skú ligu (dnes s nálepkou Fortuna		skú ligu (dnes s nálepkou Fortuna		
l i ga ) .  Vı́ ťa z o m  s a  s t a l  S lovan	l i ga) .  Vı́ ťa z o m  s a  s t a l  S lovan	
Bratislava	a	Tatran	skončil štvrtý, ale Bratislava	a	Tatran	skončil štvrtý, ale 
vďaka účasti vo finále slovenského vďaka účasti vo finále slovenského 
pohára v Brezne s bratislavským pohára v Brezne s bratislavským 
Slovanom	sa dostal do pohárovej Euró-Slovanom	sa dostal do pohárovej Euró-
py. py. 

V PVP	 vyradil Igorov Tatran najprv V PVP	 vyradil Igorov Tatran najprv 
ıŕsky Bangor	City a po dráme aj škót-ıŕsky Bangor	City a po dráme aj škót-
sky Dundee	 United. V tej dobe špič-sky Dundee	 United. V tej dobe špič-
kový Real	Zaragoza  nedal v ďalšom kový Real	Zaragoza  nedal v ďalšom 
kole Prešovčanom najmenšiu šancu, kole Prešovčanom najmenšiu šancu, 
ale aj tak to bol pre východniarov ale aj tak to bol pre východniarov 
veľký úspech, aký sa za ďalšıćh 27 veľký úspech, aký sa za ďalšıćh 27 
rokov už ani raz nezopakoval. Po rokov už ani raz nezopakoval. Po 
domácej prehre 0 : 4 s neskoršıḿ vıť́a-domácej prehre 0 : 4 s neskoršıḿ vıť́a-
zom PVP zo S� panielska Igora na zom PVP zo S� panielska Igora na 
lavičke koňarov	nahradil Belo	Malaga. lavičke koňarov	nahradil Belo	Malaga. 
Tieto pohárové zápasy v jeseni 1994 Tieto pohárové zápasy v jeseni 1994 

sa asistentom ostrieľaného stratéga 
Štefana	 Nadzama	 pri prešovskom 
áčku, ktoré mnohı ́ v tej dobe vtipne 
prezývali aj stropkovským béčkom. 
Oporami Tatrana boli vtedy totiž 
hneď viacerı́ odchovanci kvalitnej 
mládežnı́ckej školy Tesly	 Stropkov	
(Ľuberda,	 Špak,	Prusák,	Kožlej).	Bolo 
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lebo dni spoločnej federácie Čiech	a	
Slovenska boli spočıt́ané a očakávali 
sa rozsiahle zmeny aj v športovom 
dianı́. Hlavný tréner Nadzam	 po 
výborne odvedenej práci v Tatrane 
prijal ponuku z Hradca	Králové a Igor 
po ňom prevzal žezlo hlavného 
trénera zeleno-bielych.

Futbalový  ročnı́k  1993/94 bol 
premiérovým pre samostatnú sloven-
skú ligu (dnes s nálepkou Fortuna		
l i ga ) .  Vı́ ťa z o m  s a  s t a l  S lovan	
Bratislava	a	Tatran	skončil štvrtý, ale 
vďaka účasti vo finále slovenského 
pohára v Brezne s bratislavským 
Slovanom	sa dostal do pohárovej Euró-
py. 

V PVP	 vyradil Igorov Tatran najprv 
ıŕsky Bangor	City a po dráme aj škót-
sky Dundee	 United. V tej dobe špič-
kový Real	Zaragoza  nedal v ďalšom 
kole Prešovčanom najmenšiu šancu, 
ale aj tak to bol pre východniarov 
veľký úspech, aký sa za ďalšıćh 27 
rokov už ani raz nezopakoval. Po 
domácej prehre 0 : 4 s neskoršıḿ vıť́a-
zom PVP zo S� panielska Igora na 
lavičke koňarov	nahradil Belo	Malaga. 
Tieto pohárové zápasy v jeseni 1994 

boli mimochodom v Prešove bezná-boli mimochodom v Prešove bezná-
dejne vypredané a mali úžasnú dejne vypredané a mali úžasnú 
atmosféru pred päťcifernou kulisou. atmosféru pred päťcifernou kulisou. 

V roku 1995 dostal Igor ponuku na V roku 1995 dostal Igor ponuku na 
svoj prvý zahraničný angažmán v svoj prvý zahraničný angažmán v 
Ománe	(SC	Ruwi).	Po roku na Blıźkom Ománe	(SC	Ruwi).	Po roku na Blıźkom 
Východe sa nakrátko vrátil k mládež-Východe sa nakrátko vrátil k mládež-
nı́kom Tatrana, ale o jeho služby nı́kom Tatrana, ale o jeho služby 
znovu prejavi l  z áujem Orient , znovu prejavi l  z áujem Orient , 
konkrétne klub Quatar	SC.	konkrétne klub Quatar	SC.	

Po roku v	Katare jeho trénerská cesta Po roku v	Katare jeho trénerská cesta 
pokračovala znovu v najvyš šej pokračovala znovu v najvyš šej 
slovenskej lige – v	Bardejove,	Ružom-slovenskej lige – v	Bardejove,	Ružom-
berku,	Dukle	Banská	Bystrica a začiat-berku,	Dukle	Banská	Bystrica a začiat-
kom milénia aj rok v exotickej Malajzii kom milénia aj rok v exotickej Malajzii 
(FK	Kuala	Lumpur).	(FK	Kuala	Lumpur).	

V roku 2005, teda presne 20 rokov po V roku 2005, teda presne 20 rokov po 
svojom odchode, znovu prichádza do svojom odchode, znovu prichádza do 
Giraltoviec. Podľa osvedčeného Giraltoviec. Podľa osvedčeného 
vzorca z minulosti u nás opäť našiel vzorca z minulosti u nás opäť našiel 
uplatnenie ako tréner áčka Slovana, uplatnenie ako tréner áčka Slovana, 
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rokov. V čase vydania aktuálneho rokov. V čase vydania aktuálneho 
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dejne vypredané a mali úžasnú 
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doxy niekedy prináša život.doxy niekedy prináša život.

Nuž a ktovie, na čo teraz Igor myslı,́  Nuž a ktovie, na čo teraz Igor myslı,́  
keď sa zhora dı́va na nedôstojné keď sa zhora dı́va na nedôstojné 
zbúranisko štadióna Tatrana	na	Čapa-zbúranisko štadióna Tatrana	na	Čapa-
jevovej	ulici v	Prešove, kde futbalovo jevovej	ulici v	Prešove, kde futbalovo 
vyrastal a zažil ako hráč veľkú slávu a vyrastal a zažil ako hráč veľkú slávu a 
uznanie. Ktovie, ako vnıḿa fakt, že 1.	uznanie. Ktovie, ako vnıḿa fakt, že 1.	
FC	Tatran	Prešov, ktorý si v minulosti FC	Tatran	Prešov, ktorý si v minulosti 
meral sily s Realom	 Zaragoza,	 VFB	meral sily s Realom	 Zaragoza,	 VFB	
Stuttgart,	 Dundee	 United,	 Bayernom	Stuttgart,	 Dundee	 United,	 Bayernom	
Mníchov	 aj	 Spartou	 Praha,	 hrá už Mníchov	 aj	 Spartou	 Praha,	 hrá už 
druhý  rok I I I .  l igu s druhý  rok I I I .  l igu s 
Kalšou,	 Plavnicou,	 Spiš-Kalšou,	 Plavnicou,	 Spiš-
ským	 Podhradím	 	 a	 –	 aj	ským	 Podhradím	 	 a	 –	 aj	
naším	 Slovanom...	 Ľahko naším	 Slovanom...	 Ľahko 
si jeho pikantný komen-si jeho pikantný komen-
tár k tomu všetkému tár k tomu všetkému 
vieme domyslieť.vieme domyslieť.

Každopádne, v  našich Každopádne, v  našich 
srdciach ostane Igor	srdciach ostane Igor	
Novák	 hádam navždy a Novák	 hádam navždy a 
naša mestská hala opráv-naša mestská hala opráv-
nene nesie jeho meno. nene nesie jeho meno. 
Meno veľkej osobnosti  Meno veľkej osobnosti  
spojenej s jedinečnou a spojenej s jedinečnou a 
nezabudnuteľnou špor-nezabudnuteľnou špor-
tovou érou, ktorá pozi-tovou érou, ktorá pozi-
tı́vne zviditeľnila naše tı́vne zviditeľnila naše 
m e s t e č k o  n a  m a p e m e s t e č k o  n a  m a p e 
Slovenska. E� rou, aká sa v Slovenska. E� rou, aká sa v 
Giraltovciach	 už zrejme Giraltovciach	 už zrejme 
nikdy viac nezopakuje. nikdy viac nezopakuje. 
Igor, za to všetko ti patrı ́Igor, za to všetko ti patrı ́
veľká vďaka.veľká vďaka.

P.S. A veľké poďakovanie P.S. A veľké poďakovanie 
pri spracovanı ́tejto témy pri spracovanı ́tejto témy 
patrı́ aj pánom Mirosla-patrı́ aj pánom Mirosla-
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uznanie. Ktovie, ako vnıḿa fakt, že 1.	
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srdciach ostane Igor	
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vovi	 Deutschovi	 a	 Milanovi	 Vargani-vovi	 Deutschovi	 a	 Milanovi	 Vargani-
novi	 st., ktorı́ boli v najslávnejšı́ch novi	 st., ktorı́ boli v najslávnejšı́ch 
časoch giraltovského futbalu priamo časoch giraltovského futbalu priamo 
v epicentre diania a ich spomienky a v epicentre diania a ich spomienky a 
cenné archıv́ne fotografie výrazne cenné archıv́ne fotografie výrazne 
pomohli pri pıśanı ́seriálu. Páni, bola pomohli pri pıśanı ́seriálu. Páni, bola 
radosť s vami spolupracovať!radosť s vami spolupracovať!

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Archív	MFK	Slovan	Giraltovce	Foto:	Archív	MFK	Slovan	Giraltovce	
a	1.	FC	Tatran	Prešova	1.	FC	Tatran	Prešov
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My vieme. Momentálne školy zıv́ajú My vieme. Momentálne školy zıv́ajú 
prázdnotou a panuje nová móda – vzde-prázdnotou a panuje nová móda – vzde-
lávanie, kde je žiakom a vyučujúcim lávanie, kde je žiakom a vyučujúcim 
(pre istotu?) bránené v priamom fyzic-(pre istotu?) bránené v priamom fyzic-
kom kontakte, tzv. vzdelávanie dištanč-kom kontakte, tzv. vzdelávanie dištanč-
né. C� ıḿ ďalej tým viac je však jasnejšie, né. C� ıḿ ďalej tým viac je však jasnejšie, 
že tento stav je dlhodobo neudržateľný že tento stav je dlhodobo neudržateľný 
a vzdelávacie inštitúcie (rozumej: a vzdelávacie inštitúcie (rozumej: 
školy) sa musia čıḿ skôr opäť zaplniť. školy) sa musia čıḿ skôr opäť zaplniť. 
Podľa možnosti žiakmi. A ak to musı ́byť, Podľa možnosti žiakmi. A ak to musı ́byť, 
tak aj vyučujúcimi.tak aj vyučujúcimi.

Aby sa predišlo chybám z minulosti, Aby sa predišlo chybám z minulosti, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky pripravilo športu Slovenskej republiky pripravilo 
pre postpandemické školstvo reformu, pre postpandemické školstvo reformu, 
ktorej súčasťou je aj nový školský poria-ktorej súčasťou je aj nový školský poria-
dok. Tento dokument je zatiaľ tajný, dok. Tento dokument je zatiaľ tajný, 
nám sa ale podarilo od nemenovaného nám sa ale podarilo od nemenovaného 
zdroja zıśkať jeho už schválený návrh. zdroja zıśkať jeho už schválený návrh. 
Prinášame vám ho v plnom znenı.́Prinášame vám ho v plnom znenı.́

Školský	poriadokŠkolský	poriadok
1. Vyučovanie musı́ byť nenáročné a 1. Vyučovanie musı́ byť nenáročné a 
osviežujúce, preto je akákoľvek prepra-osviežujúce, preto je akákoľvek prepra-
covanosť trestná. Kto sa pokúsi premýš-covanosť trestná. Kto sa pokúsi premýš-
ľať, bude zo štúdia automaticky vylúče-ľať, bude zo štúdia automaticky vylúče-
ný.ný.

2. Začiatok vyučovania stanovuje 2. Začiatok vyučovania stanovuje 
triedny profesor. Nesmie však byť skôr triedny profesor. Nesmie však byť skôr 
ako o 10.00 hod.ako o 10.00 hod.

3. Hodinu pred začiatkom vyučovania 3. Hodinu pred začiatkom vyučovania 
škola podáva raňajky: obložené bagety škola podáva raňajky: obložené bagety 
(minimálne jeden druh pre vegetariá-(minimálne jeden druh pre vegetariá-
nov), perlivé aj neperlivé chladené nápo-nov), perlivé aj neperlivé chladené nápo-
je, nad 16 rokov vıńové streky – podľa je, nad 16 rokov vıńové streky – podľa 
vlastného výberu. V priebehu vyučova-vlastného výberu. V priebehu vyučova-
nia potom aj pivo a likéry prémiových nia potom aj pivo a likéry prémiových 
značiek, všetko, prirodzene, zadarmo.značiek, všetko, prirodzene, zadarmo.

4. Vyučovacia hodina trvá 20 minút. Ak 4. Vyučovacia hodina trvá 20 minút. Ak 
vyučujúci žiakov výkladom učiva nudı,́ vyučujúci žiakov výkladom učiva nudı,́ 
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športu Slovenskej republiky pripravilo 
pre postpandemické školstvo reformu, 
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2. Začiatok vyučovania stanovuje 
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nia potom aj pivo a likéry prémiových 
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vyučujúci žiakov výkladom učiva nudı,́ 

je jeho povinnosťou postarať sa o je jeho povinnosťou postarať sa o 
náhradný program (karty, filmy, online náhradný program (karty, filmy, online 
hry a pod.).hry a pod.).

5. Na hodinách je dovolené spievať. Ak 5. Na hodinách je dovolené spievať. Ak 
niekto začne, ostatnı́ môžu prerušiť niekto začne, ostatnı́ môžu prerušiť 
činnosť a pripojiť sa.činnosť a pripojiť sa.

6. Obedňajšia prestávka je od 12.00 do 6. Obedňajšia prestávka je od 12.00 do 
13.00 hod. Ak niektorému žiakovi 13.00 hod. Ak niektorému žiakovi 
zasiahne do obedňajšej prestávky zasiahne do obedňajšej prestávky 
povinnosť súvisiaca so štúdiom, má povinnosť súvisiaca so štúdiom, má 
nárok na adekvátnu časovú kompenzá-nárok na adekvátnu časovú kompenzá-
ciu.ciu.

7. Ak niekto na vyučovanı ́ zaspı,́ musı ́7. Ak niekto na vyučovanı ́ zaspı,́ musı ́
ostať zachovaný pokoj, tzn. všetci ostať zachovaný pokoj, tzn. všetci 
ostatnı́ (žiaci aj vyučujúci) opustia ostatnı́ (žiaci aj vyučujúci) opustia 
priestory školy a po zvyšok dňa sú oslo-priestory školy a po zvyšok dňa sú oslo-
bodenı ́ od všetkých školských povin-bodenı ́ od všetkých školských povin-
nostı.́nostı.́

8. O 15.00 hod. prebieha slávnostné 8. O 15.00 hod. prebieha slávnostné 
ukončenie vyučovania – profesori za ukončenie vyučovania – profesori za 
sprievodu hudby osobne ďakujú sprievodu hudby osobne ďakujú 
každému žiakovi za odvedenú prácu.každému žiakovi za odvedenú prácu.

9. Profesor známkuje na základe pred-9. Profesor známkuje na základe pred-
bežnej dohody so žiakom. Ak k dohode bežnej dohody so žiakom. Ak k dohode 
nedôjde, platı ́prezumpcia neviny.nedôjde, platı ́prezumpcia neviny.

10. Ak sa musı́ študent ženiť, resp. 10. Ak sa musı́ študent ženiť, resp. 
š t u d e n t k a  v yd áva ť,  n á k l a dy  n a š t u d e n t k a  v yd áva ť,  n á k l a dy  n a 
svadobnú hostinu, svadobnú cestu a svadobnú hostinu, svadobnú cestu a 
zaopatrenie prvého dieťaťa znáša škola. zaopatrenie prvého dieťaťa znáša škola. 
Hostina sa koná v prı́bytku riaditeľa Hostina sa koná v prı́bytku riaditeľa 
školy a študenti, ktorı́ nie sú na ňu školy a študenti, ktorı́ nie sú na ňu 
pozvanı,́ majú počas daného dňa riadi-pozvanı,́ majú počas daného dňa riadi-
teľské voľno.  teľské voľno.  

11. Povinné prázdniny sú dvakrát 11. Povinné prázdniny sú dvakrát 
ročne: letné (v trvanı́ 10 týždňov) a ročne: letné (v trvanı́ 10 týždňov) a 
zimné (v trvanı́ 6 týždňov). Zvyšok zimné (v trvanı́ 6 týždňov). Zvyšok 
podľa vlastného uváženia.podľa vlastného uváženia.

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)(legrace.cz,	Daniel	Lednický)
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ročne: letné (v trvanı́ 10 týždňov) a 
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Nový školský poriadokNový školský poriadokNový školský poriadok
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Ak sme nestihli vysiať zeleninu, ešte Ak sme nestihli vysiať zeleninu, ešte 
nie je neskoro.nie je neskoro.

Vysievame reďkovku, mrkvu, paštr-Vysievame reďkovku, mrkvu, paštr-
nák, špenát, ľadový a hlávkový šalát, nák, špenát, ľadový a hlávkový šalát, 
hrach, mangold, cibuľu, cviklu, broko-hrach, mangold, cibuľu, cviklu, broko-
licu, karfiol, kaleráb a hlávkový i licu, karfiol, kaleráb a hlávkový i 
ružičkový kel. Na konci mesiaca ružičkový kel. Na konci mesiaca 
môžeme do voľnej pôdy vysiať skorú môžeme do voľnej pôdy vysiať skorú 
cukrovú kukuricu i červenú a bielu cukrovú kukuricu i červenú a bielu 
kapustu. Vysiatu plochu chránime kapustu. Vysiatu plochu chránime 
zakrytı́m bielou netkanou textı́liou. zakrytı́m bielou netkanou textı́liou. 
Dokonč ı́me v ýsadbu ovocných Dokonč ı́me v ýsadbu ovocných 
drevı́n. V aprı́li môžeme sadiť aj drevı́n. V aprı́li môžeme sadiť aj 
jahody. Až do kvitnutia môžeme jahody. Až do kvitnutia môžeme 
stromy ešte prihnojovať liadkom. stromy ešte prihnojovať liadkom. 
Vhodné sú podľa potreby aj fosfo-Vhodné sú podľa potreby aj fosfo-
rečné a draselné hnojivá. Pred kvitnu-rečné a draselné hnojivá. Pred kvitnu-
tıḿ vyvesıḿe na jadroviny a kôstko-tıḿ vyvesıḿe na jadroviny a kôstko-
viny biele lepové dosky, aby sme viny biele lepové dosky, aby sme 
vychytali piliarky, ktoré spôsobujú vychytali piliarky, ktoré spôsobujú 
skorú  červivosť plodov. skorú  červivosť plodov. 

Najskôr pučiace ovocné dreviny Najskôr pučiace ovocné dreviny 
ošetrı́me proti ošetrı́me proti 
p re z i m u j ú c i m p re z i m u j ú c i m 
škodcom po vypu-škodcom po vypu-
čanı́, ale najne-čanı́, ale najne-
skôr tesne pred skôr tesne pred 
kvitnutıḿ.kvitnutıḿ.

Za chladného a Za chladného a 
daždivého poča-daždivého poča-
sia pokračujeme sia pokračujeme 
v  o š e t r e n ı ́v  o š e t r e n ı ́
b ro s k ý ň  p ro t i b ro s k ý ň  p ro t i 
k u č e r a v o s t i k u č e r a v o s t i 
listov, ale už orga-listov, ale už orga-
nickými fungi-nickými fungi-

Ak sme nestihli vysiať zeleninu, ešte 
nie je neskoro.

Vysievame reďkovku, mrkvu, paštr-
nák, špenát, ľadový a hlávkový šalát, 
hrach, mangold, cibuľu, cviklu, broko-
licu, karfiol, kaleráb a hlávkový i 
ružičkový kel. Na konci mesiaca 
môžeme do voľnej pôdy vysiať skorú 
cukrovú kukuricu i červenú a bielu 
kapustu. Vysiatu plochu chránime 
zakrytı́m bielou netkanou textı́liou. 
Dokonč ı́me v ýsadbu ovocných 
drevı́n. V aprı́li môžeme sadiť aj 
jahody. Až do kvitnutia môžeme 
stromy ešte prihnojovať liadkom. 
Vhodné sú podľa potreby aj fosfo-
rečné a draselné hnojivá. Pred kvitnu-
tıḿ vyvesıḿe na jadroviny a kôstko-
viny biele lepové dosky, aby sme 
vychytali piliarky, ktoré spôsobujú 
skorú  červivosť plodov. 

Najskôr pučiace ovocné dreviny 
ošetrı́me proti 
p re z i m u j ú c i m 
škodcom po vypu-
čanı́, ale najne-
skôr tesne pred 
kvitnutıḿ.

Za chladného a 
daždivého poča-
sia pokračujeme 
v  o š e t r e n ı ́
b ro s k ý ň  p ro t i 
k u č e r a v o s t i 
listov, ale už orga-
nickými fungi-

cıd́mi, najneskôr však pred začiatkom cıd́mi, najneskôr však pred začiatkom 
kvitnutia.kvitnutia.

Prvý postrek višnı ́ proti moniliovej Prvý postrek višnı ́ proti moniliovej 
spále kvetov a výhonkov urobıḿe na spále kvetov a výhonkov urobıḿe na 
začiatku kvitnutia, druhý pri dokvita-začiatku kvitnutia, druhý pri dokvita-
nı.́nı.́

Tesne pred kvitnutıḿ urobıḿe prvý Tesne pred kvitnutıḿ urobıḿe prvý 
preventıv́ny postrek jadrovı́n proti preventıv́ny postrek jadrovı́n proti 
chrastavitosti a múčnatke.chrastavitosti a múčnatke.

Pri dokvitanı ́ alebo tesne po odkvit-Pri dokvitanı ́ alebo tesne po odkvit-
nutı ́ošetrıḿe jablone, hrušky a slivky nutı ́ošetrıḿe jablone, hrušky a slivky 
proti piliarke.proti piliarke.

V čase pučania ošetrıḿe vinič proti V čase pučania ošetrıḿe vinič proti 
akarinóze a erinóze, ktorá spôsobuje akarinóze a erinóze, ktorá spôsobuje 
škvrny a diery na listoch.škvrny a diery na listoch.

Pred mı́nerkou pórovou chránime Pred mı́nerkou pórovou chránime 
cibuľu postrekom až po zistenı ́cibuľu postrekom až po zistenı ́
vpichov v listoch alebo mechanicky vpichov v listoch alebo mechanicky 
pomocou netkanej textıĺie.pomocou netkanej textıĺie.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

cıd́mi, najneskôr však pred začiatkom 
kvitnutia.

Prvý postrek višnı ́ proti moniliovej 
spále kvetov a výhonkov urobıḿe na 
začiatku kvitnutia, druhý pri dokvita-
nı.́

Tesne pred kvitnutıḿ urobıḿe prvý 
preventıv́ny postrek jadrovı́n proti 
chrastavitosti a múčnatke.

Pri dokvitanı ́ alebo tesne po odkvit-
nutı ́ošetrıḿe jablone, hrušky a slivky 
proti piliarke.

V čase pučania ošetrıḿe vinič proti 
akarinóze a erinóze, ktorá spôsobuje 
škvrny a diery na listoch.

Pred mı́nerkou pórovou chránime 
cibuľu postrekom až po zistenı ́
vpichov v listoch alebo mechanicky 
pomocou netkanej textıĺie.

Ľubomír	Krupa

Apríl v záhrade Apríl v záhrade Apríl v záhrade 
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Svoje	životné	jubileá	oslávia:		Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

90	rokov90	rokov Helena S� ramková,  Helena S� ramková, 

85	rokov85	rokov Margita Brenišová,  Margita Brenišová, 

80	rokov80	rokov Michal Koco,  Michal Koco, 

75	rokov	75	rokov	Michal Baloďanský, Michal Baloďanský, 

70	rokov70	rokov Alica Dulinová a Anna Pavúková,  Alica Dulinová a Anna Pavúková, 

65	rokov65	rokov František Demčo, Jozef Kaňuk       František Demčo, Jozef Kaňuk      
a Jaroslav Micenko,  a Jaroslav Micenko,  

60	rokov60	rokov Jaroslav Cidila, Helena Mazurová,  Jaroslav Cidila, Helena Mazurová, 
Mgr. Ján Rubis a Jozef S� tefanıḱ, Mgr. Ján Rubis a Jozef S� tefanıḱ, 

55	rokov	55	rokov	Eleonóra Harčarıḱová,             Eleonóra Harčarıḱová,             
Ladislav Juhas, PhDr. Mgr. Zuzana Jurčová,             Ladislav Juhas, PhDr. Mgr. Zuzana Jurčová,             
PhD., Anna Pališıńová a Jozef S�vec, PhD., Anna Pališıńová a Jozef S�vec, 

50	rokov50	rokov Ján Andrijko, Jana Eštoková,  Ján Andrijko, Jana Eštoková, 
Melánia Kmecová a Slavomıŕ Kundra.Melánia Kmecová a Slavomıŕ Kundra.

Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

90	rokov Helena S� ramková, 

85	rokov Margita Brenišová, 

80	rokov Michal Koco, 

75	rokov	Michal Baloďanský, 

70	rokov Alica Dulinová a Anna Pavúková, 

65	rokov František Demčo, Jozef Kaňuk      
a Jaroslav Micenko,  

60	rokov Jaroslav Cidila, Helena Mazurová, 
Mgr. Ján Rubis a Jozef S� tefanıḱ, 

55	rokov	Eleonóra Harčarıḱová,             
Ladislav Juhas, PhDr. Mgr. Zuzana Jurčová,             
PhD., Anna Pališıńová a Jozef S�vec, 

50	rokov Ján Andrijko, Jana Eštoková, 
Melánia Kmecová a Slavomıŕ Kundra.

Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	 Narodili	sa:	 

Maximilián Fedák, Maximilián Fedák, 

Renáta Stela Belyová Renáta Stela Belyová 

a Mia Tolinováa Mia Tolinová

Narodili	sa:	 

Maximilián Fedák, 

Renáta Stela Belyová 

a Mia Tolinová

Navždy	nás	opustili:Navždy	nás	opustili:

6. 03. 2021 Miroslav Pivovarský (1967) 6. 03. 2021 Miroslav Pivovarský (1967) 

14. 03. 2021  Dušan Vaľan (1963) 14. 03. 2021  Dušan Vaľan (1963) 

16.03.2021  Mária Hažlinská (1950) 16.03.2021  Mária Hažlinská (1950) 

17.03.2021 Tomáš Daňko  (1938) 17.03.2021 Tomáš Daňko  (1938) 

Navždy	nás	opustili:

6. 03. 2021 Miroslav Pivovarský (1967) 

14. 03. 2021  Dušan Vaľan (1963) 

16.03.2021  Mária Hažlinská (1950) 

17.03.2021 Tomáš Daňko  (1938) 
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