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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
vých článkov z rôznych oblastı.́ Vždy vých článkov z rôznych oblastı.́ Vždy 
sa pre vás snažı́me priniesť rôzne sa pre vás snažı́me priniesť rôzne 
zaujıḿavé informácie, ktoré sú aktu-zaujıḿavé informácie, ktoré sú aktu-
álne. Naše životy a ich dianie stále álne. Naše životy a ich dianie stále 
napredujú, každý deň riešime všedné napredujú, každý deň riešime všedné 
i nevšedné maličkosti či veľké veci. i nevšedné maličkosti či veľké veci. 
C�as sa nezastavil.C�as sa nezastavil.

Veľakrát máme pocit, že počujeme a Veľakrát máme pocit, že počujeme a 
vidı́me samé negatı́va. Z� e je toho vidı́me samé negatı́va. Z� e je toho 
zlého akosi priveľa. Myslıḿ  si, že to zlého akosi priveľa. Myslıḿ  si, že to 
nie je tak. My len viac vnıḿame veci nie je tak. My len viac vnıḿame veci 
negatıv́ne ako pozitıv́ne. Na to dobré, negatıv́ne ako pozitıv́ne. Na to dobré, 
pekné, zmysluplné v živote hneď pekné, zmysluplné v živote hneď 
zabudneme, alebo si to nevšimneme, zabudneme, alebo si to nevšimneme, 
či prehliadneme.  A pritom je to také či prehliadneme.  A pritom je to také 
jednoduché. Otvorme oči pre jedno-jednoduché. Otvorme oči pre jedno-
duché veci okolo nás, ktoré tvoria duché veci okolo nás, ktoré tvoria 
našu podstatu. Otvorme oči pre ľudı ́našu podstatu. Otvorme oči pre ľudı ́
okolo nás, ktorı ́ sú našou súčasťou. okolo nás, ktorı ́ sú našou súčasťou. 
Otvorme oči a dıv́ajme sa srdcom, tak Otvorme oči a dıv́ajme sa srdcom, tak 
ako sa to každý deň má.ako sa to každý deň má.

Svetlo vo vašich srdiečkach vo    Svetlo vo vašich srdiečkach vo    
februári  vám  prajefebruári  vám  praje

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

vých článkov z rôznych oblastı.́ Vždy 
sa pre vás snažı́me priniesť rôzne 
zaujıḿavé informácie, ktoré sú aktu-
álne. Naše životy a ich dianie stále 
napredujú, každý deň riešime všedné 
i nevšedné maličkosti či veľké veci. 
C�as sa nezastavil.

Veľakrát máme pocit, že počujeme a 
vidı́me samé negatı́va. Z� e je toho 
zlého akosi priveľa. Myslıḿ  si, že to 
nie je tak. My len viac vnıḿame veci 
negatıv́ne ako pozitıv́ne. Na to dobré, 
pekné, zmysluplné v živote hneď 
zabudneme, alebo si to nevšimneme, 
či prehliadneme.  A pritom je to také 
jednoduché. Otvorme oči pre jedno-
duché veci okolo nás, ktoré tvoria 
našu podstatu. Otvorme oči pre ľudı ́
okolo nás, ktorı ́ sú našou súčasťou. 
Otvorme oči a dıv́ajme sa srdcom, tak 
ako sa to každý deň má.

Svetlo vo vašich srdiečkach vo    
februári  vám  praje

Michaela	Marcinová

druhý mesiac v novom roku, v roku druhý mesiac v novom roku, v roku 
2021, sa začal. Aký bude a čo všetko 2021, sa začal. Aký bude a čo všetko 
nám prinesie, možno tušı́me. A nám prinesie, možno tušı́me. A 
možno nie. Pred rokom k nám z možno nie. Pred rokom k nám z 
diaľky prichádzali znepokojujúce diaľky prichádzali znepokojujúce 
správy, už aj z Európy, že vı́rus je správy, už aj z Európy, že vı́rus je 
predo dvermi našich hranı́c. Vedeli predo dvermi našich hranı́c. Vedeli 
sme, že sa tomu naša krajina nevyhne. sme, že sa tomu naša krajina nevyhne. 
Báli sme sa neznámeho. Dnes je to už Báli sme sa neznámeho. Dnes je to už 
rok, postupne sme sa naučili fungovať rok, postupne sme sa naučili fungovať 
s opatreniami a náš strach z tohoto s opatreniami a náš strach z tohoto 
šı́riaceho vı́rusu sa v nás akosi šı́riaceho vı́rusu sa v nás akosi 
udomácnil. Zžili sme sa s nı́m a udomácnil. Zžili sme sa s nı́m a 
snažıḿe sa chrániť seba, svojich blıź-snažıḿe sa chrániť seba, svojich blıź-
kych a ľudı,́ ktorı ́sú s nami v každo-kych a ľudı,́ ktorı ́sú s nami v každo-
dennom kontakte. dennom kontakte. 

Aj tvorba nášho mesačnıḱa je zasiah-Aj tvorba nášho mesačnıḱa je zasiah-
nutá koronovou dobou, ktorá tu je. nutá koronovou dobou, ktorá tu je. 
Stretávame sa v online priestore a Stretávame sa v online priestore a 
snažıḿe sa vám priniesť nové infor-snažıḿe sa vám priniesť nové infor-
mácie o našom meste a regióne. mácie o našom meste a regióne. 
Mnoho zákazov komplikuje dianie v Mnoho zákazov komplikuje dianie v 
kultúre, v športe, v školstve. Napriek kultúre, v športe, v školstve. Napriek 
tomu verı́m, že aj tento tomu verı́m, že aj tento 
mesiac sa začı́tate mesiac sa začı́tate 
d o  z a u j ı́ m a-d o  z a u j ı́ m a-
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s opatreniami a náš strach z tohoto 
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Stretávame sa v online priestore a 
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 Už niekoľko rokov mám tú česť  Už niekoľko rokov mám tú česť 
vıt́ať významných hostı ́ na pietnej vıt́ať významných hostı ́ na pietnej 
spomienke položenı́m vencov pri spomienke položenı́m vencov pri 
pamätnıḱu Matka s dieťaťom, veno-pamätnıḱu Matka s dieťaťom, veno-
vanom obetiam druhej svetovej vanom obetiam druhej svetovej 
vojny. 18. január 1945 je významný vojny. 18. január 1945 je významný 
dátum v histórii Giraltoviec, keď po dátum v histórii Giraltoviec, keď po 
rokoch útlaku svitol deň slobody. Už rokoch útlaku svitol deň slobody. Už 
76 rokov  prežıv́ame mier a pred 76 rokov  prežıv́ame mier a pred 
pojmom vojna pociťujeme rešpekt. pojmom vojna pociťujeme rešpekt. 
V mojich prıh́ovoroch na týchto piet-V mojich prıh́ovoroch na týchto piet-
nych aktoch za prı́tomnosti davu nych aktoch za prı́tomnosti davu 
ľudı́, žiakov, hostı́ som ďakovala ľudı́, žiakov, hostı́ som ďakovala 

 Už niekoľko rokov mám tú česť 
vıt́ať významných hostı ́ na pietnej 
spomienke položenı́m vencov pri 
pamätnıḱu Matka s dieťaťom, veno-
vanom obetiam druhej svetovej 
vojny. 18. január 1945 je významný 
dátum v histórii Giraltoviec, keď po 
rokoch útlaku svitol deň slobody. Už 
76 rokov  prežıv́ame mier a pred 
pojmom vojna pociťujeme rešpekt. 
V mojich prıh́ovoroch na týchto piet-
nych aktoch za prı́tomnosti davu 
ľudı́, žiakov, hostı́ som ďakovala 

História mesta História mesta 
v čase coviduv čase covidu

História mesta 
v čase covidu
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tým, ktorı ́nám vybojovali šancu žiť tým, ktorı ́nám vybojovali šancu žiť 
v mieri, pokoji a   slobodne. Až done-v mieri, pokoji a   slobodne. Až done-
dávna sme takýto stav aj pociťovali. dávna sme takýto stav aj pociťovali. 
Mier nám, našťastie, žiadna vojna Mier nám, našťastie, žiadna vojna 
nevzala,  ale pokoj  a  slobodu nevzala,  ale pokoj  a  slobodu 
súčasná pandemická situácia áno. súčasná pandemická situácia áno. 
Bojıḿe sa o svoje zdravie a zdravie Bojıḿe sa o svoje zdravie a zdravie 
našich blıźkych. Nepokoj a strach našich blıźkych. Nepokoj a strach 
vládnu v našich mysliach, slobodu vládnu v našich mysliach, slobodu 
s m e  v y m e n i l i  z a  m n o ž s t v o s m e  v y m e n i l i  z a  m n o ž s t v o 
obmedzenı ́a väčšina z nás už pocı-́obmedzenı ́a väčšina z nás už pocı-́
tila izoláciu. Akoby nás posledný tila izoláciu. Akoby nás posledný 
rok o niečo ochudobnil. rok o niečo ochudobnil. 

V pondelok 18. januára nás stála V pondelok 18. januára nás stála 
hŕstka pred pamätnı́kom a len hŕstka pred pamätnı́kom a len 
bohaté kytice nasvedčovali tomu, že bohaté kytice nasvedčovali tomu, že 
naše mesto oslavuje významný svia-naše mesto oslavuje významný svia-
tok. Nezazneli hymny, prıh́ovory ani tok. Nezazneli hymny, prıh́ovory ani 
salvy zo zbranı ́čestnej stráže a v tej salvy zo zbranı ́čestnej stráže a v tej 

tým, ktorı ́nám vybojovali šancu žiť 
v mieri, pokoji a   slobodne. Až done-
dávna sme takýto stav aj pociťovali. 
Mier nám, našťastie, žiadna vojna 
nevzala,  ale pokoj  a  slobodu 
súčasná pandemická situácia áno. 
Bojıḿe sa o svoje zdravie a zdravie 
našich blıźkych. Nepokoj a strach 
vládnu v našich mysliach, slobodu 
s m e  v y m e n i l i  z a  m n o ž s t v o 
obmedzenı ́a väčšina z nás už pocı-́
tila izoláciu. Akoby nás posledný 
rok o niečo ochudobnil. 

V pondelok 18. januára nás stála 
hŕstka pred pamätnı́kom a len 
bohaté kytice nasvedčovali tomu, že 
naše mesto oslavuje významný svia-
tok. Nezazneli hymny, prıh́ovory ani 
salvy zo zbranı ́čestnej stráže a v tej 

nostalgickej atmosfére sme si nostalgickej atmosfére sme si 
uvedomili, že v živote nič nie je uvedomili, že v živote nič nie je 
samozrejmé, že dobré a zlé časy sa samozrejmé, že dobré a zlé časy sa 
striedajú a nič netrvá večne. C�o je striedajú a nič netrvá večne. C�o je 
však dôležité, je fakt, že nás snáď však dôležité, je fakt, že nás snáď 
toto obdobie naučilo vážiť si, čo sme toto obdobie naučilo vážiť si, čo sme 
považovali za samozrejmosť...považovali za samozrejmosť...

Svojou prı́tomnosťou vzdali úctu Svojou prı́tomnosťou vzdali úctu 
tejto spomienke poslanec VU� C tejto spomienke poslanec VU� C 
PhDr. Ján Vook, primátor Mgr. Ján PhDr. Ján Vook, primátor Mgr. Ján 
Rubis, prednosta Ing. Pavol Tchurik Rubis, prednosta Ing. Pavol Tchurik 
a zástupkyňa primátora Mgr. Slávka a zástupkyňa primátora Mgr. Slávka 
Vojčeková. Za základnú organizáciu Vojčeková. Za základnú organizáciu 
protifašistických bojovnıḱov prišli protifašistických bojovnıḱov prišli 
Ing. Ľubomıŕ Filo st. a Ján Gdovin.  Ing. Ľubomıŕ Filo st. a Ján Gdovin.  

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová
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Ako rokmi ošľahaný infektológ viem, Ako rokmi ošľahaný infektológ viem, 
že neexistuje lepšı ́spôsob ako zlikvi-že neexistuje lepšı ́spôsob ako zlikvi-
dovať túto epidémiu, než je masıv́ne dovať túto epidémiu, než je masıv́ne 
a celosvetové očkovanie bezpečnými a celosvetové očkovanie bezpečnými 
vakcıńami. A také vakcıńy sú podľa vakcıńami. A také vakcıńy sú podľa 
vedcov a kompetentných regulač-vedcov a kompetentných regulač-
ných orgánov k dispozıć ii.ných orgánov k dispozıć ii.

V prı́pade infekčných chorôb však V prı́pade infekčných chorôb však 
infikovaný jedi-infikovaný jedi-
n e c  j e  n i e l e n n e c  j e  n i e l e n 
pacientom, ale aj pacientom, ale aj 
p r e n á š a č o m p r e n á š a č o m 
infekcie a prı́či-infekcie a prı́či-
nou ochorenia nou ochorenia 
iných osôb. Už iných osôb. Už 
nejde len o jeho nejde len o jeho 
telo, jeho zdra-telo, jeho zdra-
vie, ale aj o zdra-vie, ale aj o zdra-
vie a životy ostatných, ktorých svojou vie a životy ostatných, ktorých svojou 
chorobou ohrozuje. Etika infekčných chorobou ohrozuje. Etika infekčných 
chorôb preto musı ́byť posudzovaná chorôb preto musı ́byť posudzovaná 
z perspektıv́y verejného zdravotnıć-z perspektıv́y verejného zdravotnıć-
tva, ktorého úlohou nie je liečiť, ale tva, ktorého úlohou nie je liečiť, ale 
predchádzať ochoreniam. Odmieta-predchádzať ochoreniam. Odmieta-
nıḿ dať sa zaočkovať rozhodujeme nıḿ dať sa zaočkovať rozhodujeme 
len o svojom vlastnom zdravı,́ nie o len o svojom vlastnom zdravı,́ nie o 
zdravı ́ iných. Nezaočkovanı ́ sa skôr zdravı ́ iných. Nezaočkovanı ́ sa skôr 
alebo neskôr infikujú medzi sebou a alebo neskôr infikujú medzi sebou a 
mnohı́ z nich končia v nemocnici. mnohı́ z nich končia v nemocnici. 
Odčerpajú tým na svoju liečbu zo Odčerpajú tým na svoju liečbu zo 
zdravotného systému zdroje, ktoré zdravotného systému zdroje, ktoré 
by neodčerpali, ak by sa dali zaočko-by neodčerpali, ak by sa dali zaočko-
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cı́ch látok (vak-cı́ch látok (vak-
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Zeneca v spolupráci s oxfordskou Zeneca v spolupráci s oxfordskou 
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sa momentálne očkuje aj na Sloven-
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OČKOVANIE PROTI covidu-19 OČKOVANIE PROTI covidu-19 OČKOVANIE PROTI covidu-19 
Exkluzívne	pre	Spravodajcu	Exkluzívne	pre	Spravodajcu	

infektológ	MUDr.	Bartolomej	Magyarinfektológ	MUDr.	Bartolomej	Magyar
Exkluzívne	pre	Spravodajcu	

infektológ	MUDr.	Bartolomej	Magyar



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6

MODERNA sú založené na báze MODERNA sú založené na báze 
mRNA, teda neobsahujú žiaden mRNA, teda neobsahujú žiaden 
vıŕus. vıŕus. 

Momentálne u nás očkujeme vakcı-́Momentálne u nás očkujeme vakcı-́
nou COMIRNATY, ktorá sa podáva v nou COMIRNATY, ktorá sa podáva v 
dvoch dávkach, prestávka medzi dvoch dávkach, prestávka medzi 
nimi je 21 dnı.́  Ak sa očkovaný v tom nimi je 21 dnı.́  Ak sa očkovaný v tom 
čase nakazil, druhú dávku nemôže čase nakazil, druhú dávku nemôže 
dostať. Po prvej dávke vakcıńa chráni dostať. Po prvej dávke vakcıńa chráni 
asi na 50 %, účinnosť po druhej asi na 50 %, účinnosť po druhej 
dávke je 95 %.dávke je 95 %.

Neodporúča sa podávať: deťom do Neodporúča sa podávať: deťom do 
18 rokov; ľuďom s akútnym ochore-18 rokov; ľuďom s akútnym ochore-
nıḿ s horúčkou alebo akútnou infek-nıḿ s horúčkou alebo akútnou infek-
ciou; tehotným – tu je potrebné to ciou; tehotným – tu je potrebné to 
zvážiť, ak možné prıńosy prevažujú zvážiť, ak možné prıńosy prevažujú 
nad rizikami pre matku a plod, je nad rizikami pre matku a plod, je 
potrebné poradiť sa s odbornıḱmi; u potrebné poradiť sa s odbornıḱmi; u 
onkologických pacientov, ktorı́ sú onkologických pacientov, ktorı́ sú 
pod liečbou, je potrebné očkovanie pod liečbou, je potrebné očkovanie 
oddialiť; pozor u pacientov s akou-oddialiť; pozor u pacientov s akou-
koľvek poruchou zrážanlivosti. Pred koľvek poruchou zrážanlivosti. Pred 
očkovanıḿ nie je nutný test, hoci sa očkovanıḿ nie je nutný test, hoci sa 
odporúča absolvovať aspoň antigé-odporúča absolvovať aspoň antigé-
nové testovanie. Alergici môžu byť nové testovanie. Alergici môžu byť 
očkovanı,́ je však potrebné poradiť očkovanı,́ je však potrebné poradiť 
sa s imunológom. Pred očkovanıḿ sa sa s imunológom. Pred očkovanıḿ sa 
vyplnı ́dotaznıḱ o zdravotnom stave. vyplnı ́dotaznıḱ o zdravotnom stave. 

Vedľajšie účinky sú podobné ako pri Vedľajšie účinky sú podobné ako pri 
bežnom očkovanı ́a trvajú veľmi krát-bežnom očkovanı ́a trvajú veľmi krát-
ko. Naprıḱlad bolesť v mieste vpichu, ko. Naprıḱlad bolesť v mieste vpichu, 
mierne začervenanie, možná mierna mierne začervenanie, možná mierna 
únava, bolesť hlavy, mierne zvýšenie únava, bolesť hlavy, mierne zvýšenie 
teploty, zriedkavé sú alergické reak-teploty, zriedkavé sú alergické reak-
cie. Po podanı ́je potrebné zostať na cie. Po podanı ́je potrebné zostať na 
sledovanı ́aspoň 15 až 20 minút. sledovanı ́aspoň 15 až 20 minút. 

U� činnosť vakcıńy. Za týždeň až desať U� činnosť vakcıńy. Za týždeň až desať 
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cie. Po podanı ́je potrebné zostať na 
sledovanı ́aspoň 15 až 20 minút. 

U� činnosť vakcıńy. Za týždeň až desať 

dnı́  po  druhej  d ávke  nastane dnı́  po  druhej  d ávke  nastane 
kompletná imunita (odolnosť), ktorá kompletná imunita (odolnosť), ktorá 
trvá približne 8 až 10 mesiacov. Tı,́ trvá približne 8 až 10 mesiacov. Tı,́ 
ktorı ́ prekonali infekciu, môžu byť ktorı ́ prekonali infekciu, môžu byť 
zaočkovanı ́až po 90 dňoch od preko-zaočkovanı ́až po 90 dňoch od preko-
nania infekcie. Po zaočkovanı́ sa nania infekcie. Po zaočkovanı́ sa 
v yd áva  d o k l a d  o  z a o č kova n ı́ . v yd áva  d o k l a d  o  z a o č kova n ı́ . 
Niektoré krajiny, eventuálne aj letis-Niektoré krajiny, eventuálne aj letis-
ká, možno budú vyžadovať potvrde-ká, možno budú vyžadovať potvrde-
nie o očkovanı,́ tzv. COVID PASS. nie o očkovanı,́ tzv. COVID PASS. 

Vakcıńa sa skladuje pri teplote -90 až Vakcıńa sa skladuje pri teplote -90 až 
-60 °C. Po vybranı ́ z mrazničky sa -60 °C. Po vybranı ́ z mrazničky sa 
neotvorená očkovacia látka pred neotvorená očkovacia látka pred 
použitıḿ dá uschovať po dobu maxi-použitıḿ dá uschovať po dobu maxi-
málne 5 dnı ́pri teplote +2 až +8 °C. Po málne 5 dnı ́pri teplote +2 až +8 °C. Po 
zriedenı́ s injekčným roztokom sa zriedenı́ s injekčným roztokom sa 
môže uchovať 6 hodıń pri teplote od môže uchovať 6 hodıń pri teplote od 
+2 do +30 °C. +2 do +30 °C. 

Výhodou vakcı́ny MODERNA je Výhodou vakcı́ny MODERNA je 
menej náročné skladovanie, t. j. skla-menej náročné skladovanie, t. j. skla-
duje sa pri -25 až -15 °C. Ostatné duje sa pri -25 až -15 °C. Ostatné 
použı́vanie je podobné ako pri použı́vanie je podobné ako pri 
vakcıńe COMIRNATY.vakcıńe COMIRNATY.

Imunita zı́skaná vakcináciou je to Imunita zı́skaná vakcináciou je to 
najefektıv́nejšie, najbezpečnejšie aj najefektıv́nejšie, najbezpečnejšie aj 
najrýchlejšie riešenie, ako vrátiť najrýchlejšie riešenie, ako vrátiť 
spoločnosť do normálneho stavu, z spoločnosť do normálneho stavu, z 
čoho budú mať úžitok všetci. Už len čoho budú mať úžitok všetci. Už len 
to, že ľudia s vážnym ochorenı́m to, že ľudia s vážnym ochorenı́m 
prestanú umierať, pretože nemôžu prestanú umierať, pretože nemôžu 
byť liečenı́, lebo nemocnice a ich byť liečenı́, lebo nemocnice a ich 
personál sú plne zahltenı ́pacientmi s personál sú plne zahltenı ́pacientmi s 
covidom-19, robı́  z kolektı́vnej covidom-19, robı́  z kolektı́vnej 
imunity nezanedbateľný výsledok. imunity nezanedbateľný výsledok. 
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menej náročné skladovanie, t. j. skla-
duje sa pri -25 až -15 °C. Ostatné 
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byť liečenı́, lebo nemocnice a ich 
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Svidnícka	 nemocnica	 začala	 7.		Svidnícka	 nemocnica	 začala	 7.		
januára	 s 	 očkovaním	 svojho														januára	 s 	 očkovaním	 svojho														
zdravotníckeho	personálu.zdravotníckeho	personálu.

Od šiesteho januára spustila sieť Od šiesteho januára spustila sieť 
nemocnı́c Svet zdravia vakcináciu nemocnı́c Svet zdravia vakcináciu 
zdravotnıḱov vo svojich 14 nemocni-zdravotnıḱov vo svojich 14 nemocni-
ciach. „Za prvé tri dni sa zaočkovalo ciach. „Za prvé tri dni sa zaočkovalo 
viac ako 2 800 zamestnancov siete.  viac ako 2 800 zamestnancov siete.  
Vo svidnı́ckej nemocnici podali od              Vo svidnı́ckej nemocnici podali od              
7. januára už stovky vakcı́n, začali              7. januára už stovky vakcı́n, začali              
s očkovanı́m zdravotnı́kov, hasičov, s očkovanı́m zdravotnı́kov, hasičov, 
policajtov a zamestnancov DSS a policajtov a zamestnancov DSS a 
ďalšıćh pracovnıḱov. Ide predovšet-ďalšıćh pracovnıḱov. Ide predovšet-
kým o tých zdravotnı́kov, ktorı́ sa kým o tých zdravotnı́kov, ktorı́ sa 
starajú o covid pacientov v tzv. červe-starajú o covid pacientov v tzv. červe-
nej zóne, zdravotnıćkych pracovnıḱov nej zóne, zdravotnıćkych pracovnıḱov 
podieľajúcich sa na diagnostike ocho-podieľajúcich sa na diagnostike ocho-
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nemocnici celkovo 254 osôb. nemocnici celkovo 254 osôb. 
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ne. D� alej to boli zdravotnıćki zamest-
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Najkrajšie sviatky roka, i keď sťažené Najkrajšie sviatky roka, i keď sťažené 
súčasnou situáciou, sú za nami. Pripo-súčasnou situáciou, sú za nami. Pripo-
meňme si ich krásnymi skutkami. meňme si ich krásnymi skutkami. 
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nom obdobı ́prebiehala na Slovensku 
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urobiť krabičky pre seniorov v našom 
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www.korona.gov.sk. Prvé voľné www.korona.gov.sk. Prvé voľné 
termıńy boli konkrétne definovaným termıńy boli konkrétne definovaným 
skupinám v zmysle národnej očkova-skupinám v zmysle národnej očkova-
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tom istom bloku na prıźemı.́ Pripra-tom istom bloku na prıźemı.́ Pripra-
vená je jedna ambulancia, pričom sa vená je jedna ambulancia, pričom sa 
bude očkovať na dvoch miestach s bude očkovať na dvoch miestach s 
celkovou dennou kapacitou v počia-celkovou dennou kapacitou v počia-
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dozvedeli sme sa od vedenia nezisko-dozvedeli sme sa od vedenia nezisko-
vej organizácie Jar života, ktorá spra-vej organizácie Jar života, ktorá spra-
vuje stacionár.vuje stacionár.

KRÁSNU	EMOČNÚ	AKCIU	KRÁSNU	EMOČNÚ	AKCIU	
NEPREKAZIL	ANI	COVIDNEPREKAZIL	ANI	COVID

Podľa slov pani riaditeľky DS Daniely Podľa slov pani riaditeľky DS Daniely 
Macákovej bežı ́táto akcia na Sloven-Macákovej bežı ́táto akcia na Sloven-
sku už tretı ́rok a má presné pravidlá. sku už tretı ́rok a má presné pravidlá. 
„Každý,  kto chce urobiť takúto „Každý,  kto chce urobiť takúto 
krabičku radosti pre druhých, má do krabičku radosti pre druhých, má do 
nej dať niečo voňavé, niečo sladké aj nej dať niečo voňavé, niečo sladké aj 
slané, niečo teplé, niečo mäkké a slané, niečo teplé, niečo mäkké a 
niečo pre potešenie. Vážna krı́zová niečo pre potešenie. Vážna krı́zová 
situácia si vyžadovala aj prıśne dodr-situácia si vyžadovala aj prıśne dodr-
žiavanie hygienických opatrenı́. Ale žiavanie hygienických opatrenı́. Ale 
ani to neodradilo mnohých a nazbie-ani to neodradilo mnohých a nazbie-
ralo sa nielen dostatok krabičiek pre ralo sa nielen dostatok krabičiek pre 
našich seniorov, ale krabičky mohla našich seniorov, ale krabičky mohla 
pani Marta posunúť aj mnohým iným pani Marta posunúť aj mnohým iným 
zariadeniam,“ tešı ́sa. zariadeniam,“ tešı ́sa. 
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Macákovej bežı ́táto akcia na Sloven-
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zariadeniam,“ tešı ́sa. 

DARČEKY	SI	OTVORILI	NA	DARČEKY	SI	OTVORILI	NA	
VIANOCEVIANOCE

Pár dnı́ pred sviatkami usporiadali Pár dnı́ pred sviatkami usporiadali 
posedenie pre seniorov, ale aj junio-posedenie pre seniorov, ale aj junio-
rov, ktorých majú v dennom stacioná-rov, ktorých majú v dennom stacioná-
ri. „Absencia sociálneho kontaktu, ri. „Absencia sociálneho kontaktu, 
výletov či podujatı ́ sa podpisuje na výletov či podujatı ́ sa podpisuje na 
psychike seniorov a preto im aj malič-psychike seniorov a preto im aj malič-
kosť urobı ́ obrovskú radosť. Z tohto kosť urobı ́ obrovskú radosť. Z tohto 
dôvodu sme 17. decembra 2020 dôvodu sme 17. decembra 2020 
odovzdali krabičky lásky tým, ktorým odovzdali krabičky lásky tým, ktorým 
boli určené. Ich milé a prekvapené boli určené. Ich milé a prekvapené 
úsmevy hovorili za všetko,“ povedala úsmevy hovorili za všetko,“ povedala 
nám. Prıj́emné posedenie pri káve a nám. Prıj́emné posedenie pri káve a 
koláči sa nieslo v duchu spomienok na koláči sa nieslo v duchu spomienok na 
vianočné sviatky strávené s rodinami. vianočné sviatky strávené s rodinami. 
„Obdarovanı ́ si s radosťou odnášali „Obdarovanı ́ si s radosťou odnášali 
domov krabičky, ktoré si mali otvoriť domov krabičky, ktoré si mali otvoriť 
až na Vianoce. No našli sa aj takı,́ ktorı ́až na Vianoce. No našli sa aj takı,́ ktorı ́
nevydržali a už večer nám s veľkou nevydržali a už večer nám s veľkou 
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radosťou telefonovali, čo všetko v radosťou telefonovali, čo všetko v 
balıč́ku našli.“balıč́ku našli.“

„Chceme sa veľmi pekne poďakovať „Chceme sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým darcom s veľkým srdcom, všetkým darcom s veľkým srdcom, 
ale hlavne pani Marte s rodinou ako ale hlavne pani Marte s rodinou ako 
koordinátorke, ktorá dala krabičkám koordinátorke, ktorá dala krabičkám 
finálnu podobu a distribuovala ich na finálnu podobu a distribuovala ich na 
potrebné miesta. Naše zvláštne poďa-potrebné miesta. Naše zvláštne poďa-
kovanie patrı́ pracovnı́kom VVS, kovanie patrı́ pracovnı́kom VVS, 
pobočka Giraltovce, s vedúcim pánom pobočka Giraltovce, s vedúcim pánom 
Miňom, ktorı ́okrem balıč́kov pre seni-Miňom, ktorı ́okrem balıč́kov pre seni-
orov materiálne podporili náš denný orov materiálne podporili náš denný 
stacionár,“ informuje pani Macáková.stacionár,“ informuje pani Macáková.

KDE	JE	VÔĽA,	JE	AJ	CESTAKDE	JE	VÔĽA,	JE	AJ	CESTA

O čarovnom „vianočnom“ projekte sa O čarovnom „vianočnom“ projekte sa 
pani Marta Mašlejová dočı́tala na pani Marta Mašlejová dočı́tala na 
stránke kolkolasky.sk už minulý rok. stránke kolkolasky.sk už minulý rok. 
Potrebovala však ešte niekoho na Potrebovala však ešte niekoho na 
spoluprácu, aby sa mohla podujať na spoluprácu, aby sa mohla podujať na 
realizáciu svojej šľachetnej myšlien-realizáciu svojej šľachetnej myšlien-
ky. Hľadala a našla... „Tento projekt ky. Hľadala a našla... „Tento projekt 
funguje už tretı ́ rok, jeho cieľom je funguje už tretı ́ rok, jeho cieľom je 
potešiť osamelých seniorov hlavne v potešiť osamelých seniorov hlavne v 
domovoch dôchodcov a zariadeniach domovoch dôchodcov a zariadeniach 
im podobných. Chcela som odovzdať im podobných. Chcela som odovzdať 
krabičku, no v okolı́ nebola žiadna krabičku, no v okolı́ nebola žiadna 
kontaktná osoba. Tento rok to bolo kontaktná osoba. Tento rok to bolo 
podobne, tak som sa rozhodla skúsiť podobne, tak som sa rozhodla skúsiť 
to sama ako kontaktná osoba pre to sama ako kontaktná osoba pre 
mesto Giraltovce,“ prezradila. Ako mesto Giraltovce,“ prezradila. Ako 
kontaktné osoby vraj medzi sebou kontaktné osoby vraj medzi sebou 
komunikovali neustále a tak sa jej komunikovali neustále a tak sa jej 
spoločnıč́kou stala pani Paula Jančo-spoločnıč́kou stala pani Paula Jančo-
šeková z Bardejova, ktorá bola v šeková z Bardejova, ktorá bola v 
projekte zapojená už viackrát. Keďže projekte zapojená už viackrát. Keďže 
v Giraltovciach domov dôchodcov v Giraltovciach domov dôchodcov 
podľa jej slov nemáme, vybrala si v podľa jej slov nemáme, vybrala si v 
našom meste zariadenie denný staci-našom meste zariadenie denný staci-

radosťou telefonovali, čo všetko v 
balıč́ku našli.“

„Chceme sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým darcom s veľkým srdcom, 
ale hlavne pani Marte s rodinou ako 
koordinátorke, ktorá dala krabičkám 
finálnu podobu a distribuovala ich na 
potrebné miesta. Naše zvláštne poďa-
kovanie patrı́ pracovnı́kom VVS, 
pobočka Giraltovce, s vedúcim pánom 
Miňom, ktorı ́okrem balıč́kov pre seni-
orov materiálne podporili náš denný 
stacionár,“ informuje pani Macáková.

KDE	JE	VÔĽA,	JE	AJ	CESTA

O čarovnom „vianočnom“ projekte sa 
pani Marta Mašlejová dočı́tala na 
stránke kolkolasky.sk už minulý rok. 
Potrebovala však ešte niekoho na 
spoluprácu, aby sa mohla podujať na 
realizáciu svojej šľachetnej myšlien-
ky. Hľadala a našla... „Tento projekt 
funguje už tretı ́ rok, jeho cieľom je 
potešiť osamelých seniorov hlavne v 
domovoch dôchodcov a zariadeniach 
im podobných. Chcela som odovzdať 
krabičku, no v okolı́ nebola žiadna 
kontaktná osoba. Tento rok to bolo 
podobne, tak som sa rozhodla skúsiť 
to sama ako kontaktná osoba pre 
mesto Giraltovce,“ prezradila. Ako 
kontaktné osoby vraj medzi sebou 
komunikovali neustále a tak sa jej 
spoločnıč́kou stala pani Paula Jančo-
šeková z Bardejova, ktorá bola v 
projekte zapojená už viackrát. Keďže 
v Giraltovciach domov dôchodcov 
podľa jej slov nemáme, vybrala si v 
našom meste zariadenie denný staci-

onár. „Taktiež to bola moja prvotná onár. „Taktiež to bola moja prvotná 
méta z dôvodu počtu klientov – prijı-́méta z dôvodu počtu klientov – prijı-́
mateľov 33, čo mi prišlo reálne mateľov 33, čo mi prišlo reálne 
vyzbierať, aj keby to bolo len od vyzbierať, aj keby to bolo len od 
mojich známych. Vtedy som ani netu-mojich známych. Vtedy som ani netu-
šila, že nemožné sa stane realitou a šila, že nemožné sa stane realitou a 
počet krabičiek sa bude počıt́ať na počet krabičiek sa bude počıt́ať na 
stovky,“ hovorı ́ dojato. Veľa dobrých stovky,“ hovorı ́ dojato. Veľa dobrých 
ľudı ́sa našlo podľa nej v Giraltovciach, ľudı ́sa našlo podľa nej v Giraltovciach, 
mnohı ́však prispeli aj z okolia. „Pos-mnohı ́však prispeli aj z okolia. „Pos-
ledné dni pred Vianocami bol u nás ledné dni pred Vianocami bol u nás 
krabičkový ošiaľ, koľko lásky sa krabičkový ošiaľ, koľko lásky sa 
zmestı ́do krabičky od topánok, noci zmestı ́do krabičky od topánok, noci 
strávené triedenıḿ  sa vyplatili.Všet-strávené triedenıḿ  sa vyplatili.Všet-
kým patrı ́nesmierna vďaka,“ adresuje kým patrı ́nesmierna vďaka,“ adresuje 
všetkým zapojeným.všetkým zapojeným.
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našom meste bola sama prekvapená, našom meste bola sama prekvapená, 
dojatá tým, koľko ľudı ́ jej pomohlo dojatá tým, koľko ľudı ́ jej pomohlo 
zrealizovať jej ideu a túžbu obdarovať zrealizovať jej ideu a túžbu obdarovať 
čo najviac ľudı.́ K tomu „málu“ prispeli čo najviac ľudı.́ K tomu „málu“ prispeli 
aj pedagógovia a žiaci. „Veľmi milo ma aj pedagógovia a žiaci. „Veľmi milo ma 
prekvapili školy, ktoré sa zapojili s prekvapili školy, ktoré sa zapojili s 
obrovským množstvom krabı́c . obrovským množstvom krabı́c . 
Spomeniem snáď pár tých, ktoré so Spomeniem snáď pár tých, ktoré so 
mnou komunikovali: ZS�  Kračúnovce mnou komunikovali: ZS�  Kračúnovce 
prispela neuveriteľným množstvom prispela neuveriteľným množstvom 
111 krabıć, ZS�  Okrúhle, Mš Lomné, ZS�  111 krabıć, ZS�  Okrúhle, Mš Lomné, ZS�  
Lúčka. D� akujeme pani učiteľkám za Lúčka. D� akujeme pani učiteľkám za 
snahu a chuť robiť dobro,“ poďako-snahu a chuť robiť dobro,“ poďako-
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mnohı ́však prispeli aj z okolia. „Pos-
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dojatá tým, koľko ľudı ́ jej pomohlo 
zrealizovať jej ideu a túžbu obdarovať 
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111 krabıć, ZS�  Okrúhle, Mš Lomné, ZS�  
Lúčka. D� akujeme pani učiteľkám za 
snahu a chuť robiť dobro,“ poďako-
vala im Marta. „Vďaka dobrým ľuďom, 
školám, škôlkam a všetkým tým, ktorı ́
sa zúčastnili tejto akcie, priniesli 
krabičky alebo darovali veci, potravi-
ny, drogériu či pohľadnice, sa mi poda-
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rilo obdarovať neskutočné množstvo rilo obdarovať neskutočné množstvo 
ľudı.́.. Potešili nielen vybrané zariade-ľudı.́.. Potešili nielen vybrané zariade-
nia, ale aj množstvo iných staršıćh, nia, ale aj množstvo iných staršıćh, 
osamelých č i  chorých,“  hovorı ́osamelých č i  chorých,“  hovorı ́
spokojne s úsmevom na tvári.spokojne s úsmevom na tvári.

DORUČILI	VYŠE	TRI	STOVKY	DORUČILI	VYŠE	TRI	STOVKY	
KRABÍC		LÁSKYKRABÍC		LÁSKY

Marte sa spolu s kolegyňou Paulou Marte sa spolu s kolegyňou Paulou 
Jančošekovou podarilo vyzbierať a Jančošekovou podarilo vyzbierať a 
prerozdeliť skupinám a jednotlivcom prerozdeliť skupinám a jednotlivcom 
333 krabičiek. „33 z nich cestovalo do 333 krabičiek. „33 z nich cestovalo do 
stacionára v Giraltovciach + čistiace a stacionára v Giraltovciach + čistiace a 
hygienické potreby + 2 potravinové hygienické potreby + 2 potravinové 
balı́ky (základné potraviny), 60 balı́ky (základné potraviny), 60 
krabıć putovalo do Nového Domova krabıć putovalo do Nového Domova 
Stropkov – S�andal, 75 do S�pecializo-Stropkov – S�andal, 75 do S�pecializo-
vaného centa Stropkov,“ dozvedeli vaného centa Stropkov,“ dozvedeli 
sme sa. 6 krabičiek venovali Bardejov sme sa. 6 krabičiek venovali Bardejov 
Sesile, n. o, 121 odovzdali DSS Giral-Sesile, n. o, 121 odovzdali DSS Giral-
tovce, 8 krabičkami obdarovali tovce, 8 krabičkami obdarovali 
osamelých seniorov a 24 sa osamelých seniorov a 24 sa 
dostalo do Bardejova. „Nes-dostalo do Bardejova. „Nes-
kutočne sa tešıḿ, že to bolo spolu, kutočne sa tešıḿ, že to bolo spolu, 
áno, neuveriteľných 333 krabıć a áno, neuveriteľných 333 krabıć a 
cı́tim veľkú vďaku za dobrých cı́tim veľkú vďaku za dobrých 
ľudı.́ Hrejivý pocit z tých krabičiek ľudı.́ Hrejivý pocit z tých krabičiek 
ma bude sprevádzať ešte dlho. Tie ma bude sprevádzať ešte dlho. Tie 
emócie seniorov, chorých či emócie seniorov, chorých či 
osamelých ľudı ́ sú na nezaplate-osamelých ľudı ́ sú na nezaplate-
nie. Fakt z nich bolo cıt́iť lásku. nie. Fakt z nich bolo cıt́iť lásku. 
Netešili ich materiálne veci, ale Netešili ich materiálne veci, ale 
pocit, že na nich niekto na Vianoce pocit, že na nich niekto na Vianoce 
myslı,́ “ uzavrela Marta Mašlejová.myslı,́ “ uzavrela Marta Mašlejová.

	„ZABAĽME	SI	DO	PAPIE-	„ZABAĽME	SI	DO	PAPIE-
RA“	PO	CELÝ	ROK	AJ	TO,	RA“	PO	CELÝ	ROK	AJ	TO,	
ČO	MOŽNO	NEVIDIEŤČO	MOŽNO	NEVIDIEŤ

Inšpirujme sa. Hoci sú už Vianoce Inšpirujme sa. Hoci sú už Vianoce 
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vaného centa Stropkov,“ dozvedeli 
sme sa. 6 krabičiek venovali Bardejov 
Sesile, n. o, 121 odovzdali DSS Giral-
tovce, 8 krabičkami obdarovali 
osamelých seniorov a 24 sa 
dostalo do Bardejova. „Nes-
kutočne sa tešıḿ, že to bolo spolu, 
áno, neuveriteľných 333 krabıć a 
cı́tim veľkú vďaku za dobrých 
ľudı.́ Hrejivý pocit z tých krabičiek 
ma bude sprevádzať ešte dlho. Tie 
emócie seniorov, chorých či 
osamelých ľudı ́ sú na nezaplate-
nie. Fakt z nich bolo cıt́iť lásku. 
Netešili ich materiálne veci, ale 
pocit, že na nich niekto na Vianoce 
myslı,́ “ uzavrela Marta Mašlejová.

	„ZABAĽME	SI	DO	PAPIE-
RA“	PO	CELÝ	ROK	AJ	TO,	
ČO	MOŽNO	NEVIDIEŤ

Inšpirujme sa. Hoci sú už Vianoce 

za nami, v našich srdciach by sme ich za nami, v našich srdciach by sme ich 
mali prežı́vať počas celého roka. mali prežı́vať počas celého roka. 
Spravme si ich každý deň, stačı ́málo. Spravme si ich každý deň, stačı ́málo. 
A to nielen tým, že sa môžeme obda-A to nielen tým, že sa môžeme obda-
rúvať „zadarmo“ kedykoľvek. Verte, rúvať „zadarmo“ kedykoľvek. Verte, 
že keď niečı́m obdarúvate iných, že keď niečı́m obdarúvate iných, 
stopercentne sa vám to v živote vráti stopercentne sa vám to v živote vráti 
ako bumerang. Najkrajšie dary sú tie ako bumerang. Najkrajšie dary sú tie 
nehmotné, ľudským očiam neviditeľ-nehmotné, ľudským očiam neviditeľ-
né, ukryté hlboko v našich srdciach. né, ukryté hlboko v našich srdciach. 
Nezabúdajme na to, že úsmev, pohla-Nezabúdajme na to, že úsmev, pohla-
denie či objatie nás nič nestoja – denie či objatie nás nič nestoja – 
znamenajú tak mnoho a pritom sú znamenajú tak mnoho a pritom sú 
úplne zadarmo, nech je to kedykoľvek úplne zadarmo, nech je to kedykoľvek 
a kdekoľvek. Možno i teraz je ten čas. a kdekoľvek. Možno i teraz je ten čas. 
Ani koronavı́rus „nezabije“ lásku, Ani koronavı́rus „nezabije“ lásku, 
vieru či šťastie. Venujme si navzájom vieru či šťastie. Venujme si navzájom 
čas a „darujme“ seba.čas a „darujme“ seba.

Autor:	Martina	Cigľárová,																	Autor:	Martina	Cigľárová,																	
foto	a	info:	archív	DSS	a	M.	M.foto	a	info:	archív	DSS	a	M.	M.
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Občianske združe-Občianske združe-
n i e  D� A K U J E M  n i e  D� A K U J E M  
„ P A Ľ I K E R A V ” „ P A Ľ I K E R A V ” 
vyhlásilo v tomto vyhlásilo v tomto 
školskom roku 5. školskom roku 5. 
ročnı́k recitačnej ročnı́k recitačnej 
súťaže, Rómovia súťaže, Rómovia 
recitujú. Súťažilo sa v prednese prózy recitujú. Súťažilo sa v prednese prózy 
a poézie. Recitovalo sa v slovenčine aj a poézie. Recitovalo sa v slovenčine aj 
v rómčine. Z� iačka základnej školy ako v rómčine. Z� iačka základnej školy ako 
organizačnej zložky spojenej školy z organizačnej zložky spojenej školy z 
2.	B	triedy	Laura	Dreveňáková obsa-2.	B	triedy	Laura	Dreveňáková obsa-
dila v prednese poézie 3. miesto. Vybo-dila v prednese poézie 3. miesto. Vybo-
jovala si tak postup do 2. kola celoslo-jovala si tak postup do 2. kola celoslo-
venskej súťaže, ktoré sa bude konať v venskej súťaže, ktoré sa bude konať v 
Košiciach. U� spešnej recitátorke Košiciach. U� spešnej recitátorke 
srdečne blahoželáme a držıḿe palce srdečne blahoželáme a držıḿe palce 
na ceste k ďalšıḿ úspechom.na ceste k ďalšıḿ úspechom.

	PaedDr.	Anna	Galíková	PaedDr.	Anna	Galíková

Občianske združe-
n i e  D� A K U J E M  
„ P A Ľ I K E R A V ” 
vyhlásilo v tomto 
školskom roku 5. 
ročnı́k recitačnej 
súťaže, Rómovia 
recitujú. Súťažilo sa v prednese prózy 
a poézie. Recitovalo sa v slovenčine aj 
v rómčine. Z� iačka základnej školy ako 
organizačnej zložky spojenej školy z 
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jovala si tak postup do 2. kola celoslo-
venskej súťaže, ktoré sa bude konať v 
Košiciach. U� spešnej recitátorke 
srdečne blahoželáme a držıḿe palce 
na ceste k ďalšıḿ úspechom.

	PaedDr.	Anna	Galíková

RECITAČNÁ SÚŤAŽ RECITAČNÁ SÚŤAŽ RECITAČNÁ SÚŤAŽ 

Od 11. 1. 2021 sa náš školský klub Od 11. 1. 2021 sa náš školský klub 
opäť otvoril! S�kolský klub detı ́(S�KD) opäť otvoril! S�kolský klub detı ́(S�KD) 
je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. a je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. a 
je primárne určený pre deti rodičov z je primárne určený pre deti rodičov z 
kritickej infraštruktúry či pre deti kritickej infraštruktúry či pre deti 
rodičov, ktorı́ nemôžu pracovať z rodičov, ktorı́ nemôžu pracovať z 
domu. Počas celého týždňa sa deťom domu. Počas celého týždňa sa deťom 
ve n u j ú  3  v yc h ováva t e ľ k y  a  1 ve n u j ú  3  v yc h ováva t e ľ k y  a  1 
asistentka učiteľa. Prihlásenı ́žiaci sú asistentka učiteľa. Prihlásenı ́žiaci sú 

Od 11. 1. 2021 sa náš školský klub 
opäť otvoril! S�kolský klub detı ́(S�KD) 
je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. a 
je primárne určený pre deti rodičov z 
kritickej infraštruktúry či pre deti 
rodičov, ktorı́ nemôžu pracovať z 
domu. Počas celého týždňa sa deťom 
ve n u j ú  3  v yc h ováva t e ľ k y  a  1 
asistentka učiteľa. Prihlásenı ́žiaci sú 

rozdelenı ́ do dvoch tried, aby sa deti rozdelenı ́ do dvoch tried, aby sa deti 
nemiešali v rámci oddelenı́ S�KD. V nemiešali v rámci oddelenı́ S�KD. V 
jednej sa učia dopoludnia prváci so jednej sa učia dopoludnia prváci so 
štvrtákmi a v druhej druháci spolu s štvrtákmi a v druhej druháci spolu s 
tretiakmi. Okrem edukácie sa venu-tretiakmi. Okrem edukácie sa venu-
jeme rekreačnej a relaxačnej činnosti jeme rekreačnej a relaxačnej činnosti 
a nechýba ani sledovanie rozprávok. a nechýba ani sledovanie rozprávok. 
Pomocou úloh a cvičenı,́ ktoré robia aj Pomocou úloh a cvičenı,́ ktoré robia aj 
ostatné deti doma v rámci dištanč-ostatné deti doma v rámci dištanč-
ného vzdelávania, sa venujeme aj ného vzdelávania, sa venujeme aj 

rozdelenı ́ do dvoch tried, aby sa deti 
nemiešali v rámci oddelenı́ S�KD. V 
jednej sa učia dopoludnia prváci so 
štvrtákmi a v druhej druháci spolu s 
tretiakmi. Okrem edukácie sa venu-
jeme rekreačnej a relaxačnej činnosti 
a nechýba ani sledovanie rozprávok. 
Pomocou úloh a cvičenı,́ ktoré robia aj 
ostatné deti doma v rámci dištanč-
ného vzdelávania, sa venujeme aj 

  
ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY  ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY  

 
ZO SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY  

JANUÁROVÉ NOVINKYJANUÁROVÉ NOVINKYJANUÁROVÉ NOVINKYJANUÁROVÉ NOVINKYJANUÁROVÉ NOVINKYJANUÁROVÉ NOVINKY

ŠKOLSKÝ	KLUB	od	rána...ŠKOLSKÝ	KLUB	od	rána...ŠKOLSKÝ	KLUB	od	rána...
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Fašiangy,	Turíce...Fašiangy,	Turíce...
Keďže televı́zna Dvojka vysiela pre Keďže televı́zna Dvojka vysiela pre 
deti počas dištančného vzdelávania deti počas dištančného vzdelávania 
edukačný program S� kolský klub, edukačný program S� kolský klub, 
spoločne ho s deťmi sledujeme. Deti spoločne ho s deťmi sledujeme. Deti 
majú k dispozı́cii aj tablety, ktoré majú k dispozı́cii aj tablety, ktoré 
využı́vajú na hodinách výtvarnej využı́vajú na hodinách výtvarnej 
výchovy – farebne si kreslia. Staršie výchovy – farebne si kreslia. Staršie 
deti si vyhľadávajú pomocou tabletov deti si vyhľadávajú pomocou tabletov 
na internete informácie o fašiangoch. na internete informácie o fašiangoch. 
Fašiangovú atmosféru sme si s deťmi Fašiangovú atmosféru sme si s deťmi 
preniesli aj do tried, chodieb a pries-preniesli aj do tried, chodieb a pries-
torov školy. Vyfarbili sme si rôzne torov školy. Vyfarbili sme si rôzne 
masky, ozdobili nimi triedy a chodbu masky, ozdobili nimi triedy a chodbu 

Fašiangy,	Turíce...
Keďže televı́zna Dvojka vysiela pre 
deti počas dištančného vzdelávania 
edukačný program S� kolský klub, 
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využı́vajú na hodinách výtvarnej 
výchovy – farebne si kreslia. Staršie 
deti si vyhľadávajú pomocou tabletov 
na internete informácie o fašiangoch. 
Fašiangovú atmosféru sme si s deťmi 
preniesli aj do tried, chodieb a pries-
torov školy. Vyfarbili sme si rôzne 
masky, ozdobili nimi triedy a chodbu 

školy sme skrášlili aj maľovanými školy sme skrášlili aj maľovanými 
maketami klaunov. A keďže k fašian-maketami klaunov. A keďže k fašian-
gom patrı ́zábava, tej sa výdatne venu-gom patrı ́zábava, tej sa výdatne venu-
jeme predovšetkým popoludnı.́ Pod jeme predovšetkým popoludnı.́ Pod 
oknami nám pani Zima nadelila oknami nám pani Zima nadelila 
snehovú perinu, poobede sa vždy snehovú perinu, poobede sa vždy 
teplo oblečieme a v mestskom Parku teplo oblečieme a v mestskom Parku 
mieru sa guľujeme, sánkujeme, klz� ̌e-mieru sa guľujeme, sánkujeme, klz� ̌e-
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čenı ́ hráme, športujeme, maľujeme i 
oddychujeme. Zohrievame sa teplým 
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zviera, vec, vytváranie obrázkov, 
dokresľovanie geometrických tvarov, 
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S učenıḿ ide ruka v ruke aj rozvıj́anie S učenıḿ ide ruka v ruke aj rozvıj́anie 
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rozvıj́ať aj žiak 6. A. Veľmi významný rozvıj́ať aj žiak 6. A. Veľmi významný 
úspech dosiahol v literárnej súťaži úspech dosiahol v literárnej súťaži 
Pavlovičov literárny Svidnıḱ organi-Pavlovičov literárny Svidnıḱ organi-
zovanej Podduklianskou knižnicou vo zovanej Podduklianskou knižnicou vo 
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Svojıḿ odvážnym, originálnym prıb́e-Svojıḿ odvážnym, originálnym prıb́e-
hom O	 psíkovi	 Kubkovi...	 natoľko hom O	 psíkovi	 Kubkovi...	 natoľko 
zaujal porotu vo vianočnej súťaži, zaujal porotu vo vianočnej súťaži, 
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na 1. mieste. Verıḿe, že talent nášho na 1. mieste. Verıḿe, že talent nášho 
žiaka Zachariáša Drobňáka neostane žiaka Zachariáša Drobňáka neostane 
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U východných Slovanov sa v dávnej U východných Slovanov sa v dávnej 
minulosti, keď sa rok delil len na zimu minulosti, keď sa rok delil len na zimu 
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vať obidve ročné obdobia. U západ-vať obidve ročné obdobia. U západ-
ných Slovanov bol tento deň zrejme ných Slovanov bol tento deň zrejme 
sviatkom na poctu Perúna, boha ohňa sviatkom na poctu Perúna, boha ohňa 
a hromov. Na konci 5. storočia cirkev a hromov. Na konci 5. storočia cirkev 
zaviedla očisťovanie Panny Márie a v zaviedla očisťovanie Panny Márie a v 
11. storočı ́aj posväcovanie sviečok. 11. storočı ́aj posväcovanie sviečok. 

Na Hromnice (2. februára) sa v kosto-Na Hromnice (2. februára) sa v kosto-
loch svätili sviečky, zapálené hrom-loch svätili sviečky, zapálené hrom-
ničné sviečky sa použı́vali počas ničné sviečky sa použı́vali počas 
búrok, na uľahčenie skonu i pri búrok, na uľahčenie skonu i pri 
mŕtvom. V tento deň sa zakazovalo mŕtvom. V tento deň sa zakazovalo 
pracovať, šiť, pozorovalo sa počasie a pracovať, šiť, pozorovalo sa počasie a 
takmer všetky zvyky boli zamerané takmer všetky zvyky boli zamerané 
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chách dlhé cencúle, malo narásť dlhé chách dlhé cencúle, malo narásť dlhé 
konope. Gazdiné z toho istého dôvodu konope. Gazdiné z toho istého dôvodu 
varili dlhé rezance alebo šúľance. varili dlhé rezance alebo šúľance. 
Každý, kto mohol – gazdiné, mládenci, Každý, kto mohol – gazdiné, mládenci, 
dievky, ale i celé rodiny – sa mal klz� ať dievky, ale i celé rodiny – sa mal klz� ať 
na ľade alebo sánkovať. V tradičnom na ľade alebo sánkovať. V tradičnom 
vidieckom prostredı́  preto, aby vidieckom prostredı́  preto, aby 
narástli dlhý ľan a konope. Vo vyššıćh i narástli dlhý ľan a konope. Vo vyššıćh i 
najvyššı́ch spoločenských vrstvách najvyššı́ch spoločenských vrstvách 
považovali dlhé vychádzky na saniach považovali dlhé vychádzky na saniach 
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zovalo sa prať, šiť, tkať. Z vajca, ktoré v 
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1.	február	1878	V Sučanoch sa naro-1.	február	1878	V Sučanoch sa naro-
dil Milan Hodža. Do Giraltovského dil Milan Hodža. Do Giraltovského 
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slovenského kandidáta Ľudovı́ta slovenského kandidáta Ľudovı́ta 
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21.	 február	 1880 V Petrohrade 21.	 február	 1880 V Petrohrade 
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matke. Jeden z nich napıśal 10. júla               matke. Jeden z nich napıśal 10. júla               
v Giraltovciach. Na chudobnej evanje-v Giraltovciach. Na chudobnej evanje-
lickej fare ho ubytoval Adam Hlovıḱ. lickej fare ho ubytoval Adam Hlovıḱ. 

2.	február	1947 Vďaka armádnemu 2.	február	1947 Vďaka armádnemu 
generálovi Ludvikovi Svobodovi, generálovi Ludvikovi Svobodovi, 
m i n i s t r o v i  o b r a n y  C� S R ,  b o l a m i n i s t r o v i  o b r a n y  C� S R ,  b o l a 
odovzdaná do užıv́ania tzv. baraková odovzdaná do užıv́ania tzv. baraková 
nemocnica vo Svidnı́ku. Postavená nemocnica vo Svidnı́ku. Postavená 
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23.	 február	 1964	 V New Yorku 23.	 február	 1964	 V New Yorku 
zomrel Eli Moschcowitz. Rodina zomrel Eli Moschcowitz. Rodina 
Moschcowitzovcov emigrovala do Moschcowitzovcov emigrovala do 
Spojených štátov, keď mal dva roky. Spojených štátov, keď mal dva roky. 
Podobne ako jeho staršı ́brat študoval Podobne ako jeho staršı ́brat študoval 
medicıńu na Kolumbijskej univerzite. medicıńu na Kolumbijskej univerzite. 
Pracoval ako internista a patológ v Pracoval ako internista a patológ v 
newyorských nemocniciach Mount newyorských nemocniciach Mount 
Sinai Hospital (istý čas aj ako riaditeľ) Sinai Hospital (istý čas aj ako riaditeľ) 
a Beth Israel Hospital. a Beth Israel Hospital. 

16.	 február	 1967	  Bola slávnostne 16.	 február	 1967	  Bola slávnostne 
otvorená S� tátna nemocnica vo Svid-otvorená S� tátna nemocnica vo Svid-
nıḱu s kapacitou 60 lôžok. nıḱu s kapacitou 60 lôžok. 

15.	 február	 1992 Svidnıḱ navštıv́il 15.	 február	 1992 Svidnıḱ navštıv́il 
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Federálneho zhromaždenia C�SFR.Federálneho zhromaždenia C�SFR.
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medicıńu na Kolumbijskej univerzite. 
Pracoval ako internista a patológ v 
newyorských nemocniciach Mount 
Sinai Hospital (istý čas aj ako riaditeľ) 
a Beth Israel Hospital. 

16.	 február	 1967	  Bola slávnostne 
otvorená S� tátna nemocnica vo Svid-
nıḱu s kapacitou 60 lôžok. 

15.	 február	 1992 Svidnıḱ navštıv́il 
Alexander Dubček, vtedajšı ́predseda 
Federálneho zhromaždenia C�SFR.

Alenka	Kmecová

KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 

V mnohých domácnostiach pripravu-V mnohých domácnostiach pripravu-
jeme niekoľkokrát do roka šišky. jeme niekoľkokrát do roka šišky. 
Tieto tradi čné  s ladké  dobroty Tieto tradi čné  s ladké  dobroty 
poznáme aj zo školských jedálnı ́ako poznáme aj zo školských jedálnı ́ako 
naše obľúbené piatkové menu, najmä naše obľúbené piatkové menu, najmä 
so sladkou ovocnou penou navrchu.          so sladkou ovocnou penou navrchu.          
V niektorých rodinách patria šišky na V niektorých rodinách patria šišky na 
stôl ako zákusok alebo aj hlavné jedlo. stôl ako zákusok alebo aj hlavné jedlo. 
Vo fašiangovom obdobı ́sa pripravujú Vo fašiangovom obdobı ́sa pripravujú 
aj ako dobrota pre fašiangový sprie-aj ako dobrota pre fašiangový sprie-
vod. Tohtoročné fašiangové šišky si vod. Tohtoročné fašiangové šišky si 
vychutnáme asi len v kruhu rodiny. vychutnáme asi len v kruhu rodiny. 

V mnohých domácnostiach pripravu-
jeme niekoľkokrát do roka šišky. 
Tieto tradi čné  s ladké  dobroty 
poznáme aj zo školských jedálnı ́ako 
naše obľúbené piatkové menu, najmä 
so sladkou ovocnou penou navrchu.          
V niektorých rodinách patria šišky na 
stôl ako zákusok alebo aj hlavné jedlo. 
Vo fašiangovom obdobı ́sa pripravujú 
aj ako dobrota pre fašiangový sprie-
vod. Tohtoročné fašiangové šišky si 
vychutnáme asi len v kruhu rodiny. 

Ale to vôbec nevadı,́ bude ich viac :-).  Ale to vôbec nevadı,́ bude ich viac :-).  
Ak by vám vo vašej kuchárke chýbal, Ak by vám vo vašej kuchárke chýbal, 
prıṕadne chcete vyskúšať niečo nové, prıṕadne chcete vyskúšať niečo nové, 
ponúkame vám recept na tradičné ponúkame vám recept na tradičné 
šišky. šišky. 

TRADIČNÉ	ŠIŠKYTRADIČNÉ	ŠIŠKY

Potrebujeme: 1 kg hladkej múky, Potrebujeme: 1 kg hladkej múky, 
citrónovú kôru z polovice citróna, 40 citrónovú kôru z polovice citróna, 40 
g droždia, trochu mlieka (150 ml, g droždia, trochu mlieka (150 ml, 
podľa potreby aj viac), 4 žlt� ky, 80 g podľa potreby aj viac), 4 žlt� ky, 80 g 
práškového cukru, 100 g masla, práškového cukru, 100 g masla, 

Ale to vôbec nevadı,́ bude ich viac :-).  
Ak by vám vo vašej kuchárke chýbal, 
prıṕadne chcete vyskúšať niečo nové, 
ponúkame vám recept na tradičné 
šišky. 

TRADIČNÉ	ŠIŠKY

Potrebujeme: 1 kg hladkej múky, 
citrónovú kôru z polovice citróna, 40 
g droždia, trochu mlieka (150 ml, 
podľa potreby aj viac), 4 žlt� ky, 80 g 
práškového cukru, 100 g masla, 
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štipku soli, 2 PL rumu, 250 g marhuľo-štipku soli, 2 PL rumu, 250 g marhuľo-
vého džemu (prı́padne iný podľa vého džemu (prı́padne iný podľa 
chuti), vanilıńový cukor na posypa-chuti), vanilıńový cukor na posypa-
nie, masť, olej alebo stužený pokr-nie, masť, olej alebo stužený pokr-
mový tuk na vyprážanie mový tuk na vyprážanie 

Postup:	Postup:	

1. Múku preosejeme a zamiešame do 1. Múku preosejeme a zamiešame do 
nej postrúhanú citrónovú kôru. nej postrúhanú citrónovú kôru. 
Pridáme kvások, ktorý sme si urobili Pridáme kvások, ktorý sme si urobili 
zo zohriateho mlieka a cukru, žlt� ky, zo zohriateho mlieka a cukru, žlt� ky, 
roztopené maslo, soľ a rum. Ak je roztopené maslo, soľ a rum. Ak je 
cesto prı́liš tuhé, prilejeme ešte cesto prı́liš tuhé, prilejeme ešte 
vlažné mlieko, aby sme vareškou vlažné mlieko, aby sme vareškou 
vypracovali vláčne cesto. Keď sa v vypracovali vláčne cesto. Keď sa v 
ceste začı́najú vytvárať bubliny a ceste začı́najú vytvárať bubliny a 
nelepı ́ sa na nádobu ani na varešku, nelepı ́ sa na nádobu ani na varešku, 
trocha ho posypeme múkou, prikry-trocha ho posypeme múkou, prikry-

štipku soli, 2 PL rumu, 250 g marhuľo-
vého džemu (prı́padne iný podľa 
chuti), vanilıńový cukor na posypa-
nie, masť, olej alebo stužený pokr-
mový tuk na vyprážanie 

Postup:	

1. Múku preosejeme a zamiešame do 
nej postrúhanú citrónovú kôru. 
Pridáme kvások, ktorý sme si urobili 
zo zohriateho mlieka a cukru, žlt� ky, 
roztopené maslo, soľ a rum. Ak je 
cesto prı́liš tuhé, prilejeme ešte 
vlažné mlieko, aby sme vareškou 
vypracovali vláčne cesto. Keď sa v 
ceste začı́najú vytvárať bubliny a 
nelepı ́ sa na nádobu ani na varešku, 
trocha ho posypeme múkou, prikry-

jeme čistou utierkou a necháme na jeme čistou utierkou a necháme na 
teplom mieste vykysnúť. teplom mieste vykysnúť. 

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej 2. Vykysnuté cesto na pomúčenej 
doske zľahka vyvaľkáme a okrúhlou doske zľahka vyvaľkáme a okrúhlou 
formičkou povykrajujeme kolieska. formičkou povykrajujeme kolieska. 

3 .  Vyk ro j e n é  š i š k y  z a k r y j e m e 3 .  Vyk ro j e n é  š i š k y  z a k r y j e m e 
obrúskom a necháme na teplom obrúskom a necháme na teplom 
mieste ešte podkysnúť. Vyprážame mieste ešte podkysnúť. Vyprážame 
ich v horúcom tuku v dostatočne ich v horúcom tuku v dostatočne 
veľkej nádobe. Keď z jednej strany veľkej nádobe. Keď z jednej strany 
zružovejú, hneď ich obrátime a zružovejú, hneď ich obrátime a 
vypražıḿe aj z druhej strany. Hotové vypražıḿe aj z druhej strany. Hotové 
vyberieme, uložıḿe na čistý obrúsok, vyberieme, uložıḿe na čistý obrúsok, 
aby sme ich zbavili prebytočného aby sme ich zbavili prebytočného 
tuku, potrieme džemom podľa chuti a tuku, potrieme džemom podľa chuti a 
posypeme vanilıńovým cukrom. posypeme vanilıńovým cukrom. 

Prajeme vám dobrú chuť! Prajeme vám dobrú chuť! 

Alenka	Kmecová	aAlenka	Kmecová	a

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

jeme čistou utierkou a necháme na 
teplom mieste vykysnúť. 

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej 
doske zľahka vyvaľkáme a okrúhlou 
formičkou povykrajujeme kolieska. 

3 .  Vyk ro j e n é  š i š k y  z a k r y j e m e 
obrúskom a necháme na teplom 
mieste ešte podkysnúť. Vyprážame 
ich v horúcom tuku v dostatočne 
veľkej nádobe. Keď z jednej strany 
zružovejú, hneď ich obrátime a 
vypražıḿe aj z druhej strany. Hotové 
vyberieme, uložıḿe na čistý obrúsok, 
aby sme ich zbavili prebytočného 
tuku, potrieme džemom podľa chuti a 
posypeme vanilıńovým cukrom. 

Prajeme vám dobrú chuť! 

Alenka	Kmecová	a

Michaela	Marcinová

MUDr.	 Peter	 Krcho,	 PhD.,	 sa	 už	 v	MUDr.	 Peter	 Krcho,	 PhD.,	 sa	 už	 v	
našom	 mesačníku	 spomínal	 v	našom	 mesačníku	 spomínal	 v	
súvislosti	s	poskytovaním	zdravot-súvislosti	s	poskytovaním	zdravot-
nej	 starostlivosti	 trojčatám,	 ktoré	nej	 starostlivosti	 trojčatám,	 ktoré	
sa	 pred	 Vianocami	 narodili	 Vero-sa	 pred	 Vianocami	 narodili	 Vero-
nike	Jašovej,	niekdajšej	študentke	nike	Jašovej,	niekdajšej	študentke	
giraltovského	 gymnázia.	 Tento	giraltovského	 gymnázia.	 Tento	
uznávaný	lekár	svoj	život	zasväcuje	uznávaný	lekár	svoj	život	zasväcuje	

MUDr.	 Peter	 Krcho,	 PhD.,	 sa	 už	 v	
našom	 mesačníku	 spomínal	 v	
súvislosti	s	poskytovaním	zdravot-
nej	 starostlivosti	 trojčatám,	 ktoré	
sa	 pred	 Vianocami	 narodili	 Vero-
nike	Jašovej,	niekdajšej	študentke	
giraltovského	 gymnázia.	 Tento	
uznávaný	lekár	svoj	život	zasväcuje	

tým	 najmenším.	 Je	 absolventom	tým	 najmenším.	 Je	 absolventom	
Fakulty	 detského	 lekárstva	 UK	 v	Fakulty	 detského	 lekárstva	 UK	 v	
Prahe,	postupne	získal	atestácie	z	Prahe,	postupne	získal	atestácie	z	
pediatrie	 a	 neonatológie.	 Stal	 sa	pediatrie	 a	 neonatológie.	 Stal	 sa	
prednostom	Kliniky	 neonatológie	prednostom	Kliniky	 neonatológie	
LF	UPJŠ	a	DFN	v	Košiciach.	Od	roku	LF	UPJŠ	a	DFN	v	Košiciach.	Od	roku	
2008	pôsobí	vo	 funkcii	krajského	2008	pôsobí	vo	 funkcii	krajského	
odborníka	 pre	 neonatológiu	 v	odborníka	 pre	 neonatológiu	 v	

tým	 najmenším.	 Je	 absolventom	
Fakulty	 detského	 lekárstva	 UK	 v	
Prahe,	postupne	získal	atestácie	z	
pediatrie	 a	 neonatológie.	 Stal	 sa	
prednostom	Kliniky	 neonatológie	
LF	UPJŠ	a	DFN	v	Košiciach.	Od	roku	
2008	pôsobí	vo	 funkcii	krajského	
odborníka	 pre	 neonatológiu	 v	

	Najlepšou	prevenciou	dojčiat	proti	koronavírusu	je	materské	mlieko.	Najlepšou	prevenciou	dojčiat	proti	koronavírusu	je	materské	mlieko.	Najlepšou	prevenciou	dojčiat	proti	koronavírusu	je	materské	mlieko.
ZNÁMY NEONATOLÓG PETER KRCHO:ZNÁMY NEONATOLÓG PETER KRCHO:ZNÁMY NEONATOLÓG PETER KRCHO:



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

18

Košickom	kraji	a	získal	členstvo	vo	Košickom	kraji	a	získal	členstvo	vo	
výbore	 neonatologickej	 spoloč-výbore	 neonatologickej	 spoloč-
nosti	SPS.	Je	programovým	riadite-nosti	SPS.	Je	programovým	riadite-
ľom	 medzinárodnej	 konferencie	ľom	 medzinárodnej	 konferencie	
Košická	 neonatologická	 a	 satelit-Košická	 neonatologická	 a	 satelit-
ných	konferencií	z	neonatológie	na	ných	konferencií	z	neonatológie	na	
Slovensku,	 ktorú	 organizuje.	 V	Slovensku,	 ktorú	 organizuje.	 V	
prvom	rade	je	to	však	primár	Novo-prvom	rade	je	to	však	primár	Novo-
rodeneckého	oddelenia	Univerzit-rodeneckého	oddelenia	Univerzit-
nej	 nemocnice	 L.	 Pasteura	 na	 Tr.	nej	 nemocnice	 L.	 Pasteura	 na	 Tr.	
SNP	 1	 v	 Košiciach.	 Okrem	 toho				SNP	 1	 v	 Košiciach.	 Okrem	 toho				
„šéfuje“	 neziskovej	 organizácii	„šéfuje“	 neziskovej	 organizácii	
Novorodenec.sk	 (1997).	 Vďaka	Novorodenec.sk	 (1997).	 Vďaka	
svojej	 činnosti,	 profesionálnemu	svojej	 činnosti,	 profesionálnemu	
prístupu,	 dlhoročnej	 praxi	 a	prístupu,	 dlhoročnej	 praxi	 a	
odborným	 znalostiam	 pozdvihol	odborným	 znalostiam	 pozdvihol	
neonatológiu	 v	 Košiciach,	 na	neonatológiu	 v	 Košiciach,	 na	
východe,	 ale	 aj	 na	 Slovensku	 na	východe,	 ale	 aj	 na	 Slovensku	 na	
vysokú	 úroveň.	 Jeho	 záslužná	vysokú	 úroveň.	 Jeho	 záslužná	
práca,	 úspechy,	 ale	 i	 názory	 už	práca,	 úspechy,	 ale	 i	 názory	 už	
zaujali	aj	mimo	hraníc.	zaujali	aj	mimo	hraníc.	

Košickom	kraji	a	získal	členstvo	vo	
výbore	 neonatologickej	 spoloč-
nosti	SPS.	Je	programovým	riadite-
ľom	 medzinárodnej	 konferencie	
Košická	 neonatologická	 a	 satelit-
ných	konferencií	z	neonatológie	na	
Slovensku,	 ktorú	 organizuje.	 V	
prvom	rade	je	to	však	primár	Novo-
rodeneckého	oddelenia	Univerzit-
nej	 nemocnice	 L.	 Pasteura	 na	 Tr.	
SNP	 1	 v	 Košiciach.	 Okrem	 toho				
„šéfuje“	 neziskovej	 organizácii	
Novorodenec.sk	 (1997).	 Vďaka	
svojej	 činnosti,	 profesionálnemu	
prístupu,	 dlhoročnej	 praxi	 a	
odborným	 znalostiam	 pozdvihol	
neonatológiu	 v	 Košiciach,	 na	
východe,	 ale	 aj	 na	 Slovensku	 na	
vysokú	 úroveň.	 Jeho	 záslužná	
práca,	 úspechy,	 ale	 i	 názory	 už	
zaujali	aj	mimo	hraníc.	

Rodinka	Jašovcov	z	Podhradíka,	o	Rodinka	Jašovcov	z	Podhradíka,	o	
ktorej	sme	nedávno	písali,	odchá-ktorej	sme	nedávno	písali,	odchá-
dzala	pred	sviatkami	z	pôrodnice	v	dzala	pred	sviatkami	z	pôrodnice	v	
košickej	UN	L.	Pasteura	s	trojčata-košickej	UN	L.	Pasteura	s	trojčata-
mi.	Pomenovali	ste	to	vtedy	naozaj	mi.	Pomenovali	ste	to	vtedy	naozaj	
krásne,	že	je	to	„darček“	pod	strom-krásne,	že	je	to	„darček“	pod	strom-
ček...	Ako	si	na	nich	spomínate?	ček...	Ako	si	na	nich	spomínate?	

Samozrejme, ešte ich ďalej sledujeme. Samozrejme, ešte ich ďalej sledujeme. 
V piatok 15. januára sa nám prišli V piatok 15. januára sa nám prišli 
ukázať a kontrolovali sme znova ich ukázať a kontrolovali sme znova ich 
zdravotný stav. Deti z viacpočetnej zdravotný stav. Deti z viacpočetnej 
gravidity majú svoje špecifiká , gravidity majú svoje špecifiká , 
mamka im nestihne dodávať dosta-mamka im nestihne dodávať dosta-
tok stavebných látok, zvyčajne potre-tok stavebných látok, zvyčajne potre-
bujú dopln� ̌ ať niektoré vitamıńy a žele-bujú dopln� ̌ ať niektoré vitamıńy a žele-
zo. Všetky tri primerane pribrali aj zo. Všetky tri primerane pribrali aj 
narástli, zvyšuje sa im objem podáva-narástli, zvyšuje sa im objem podáva-
nej stravy, prospievajú s malými nej stravy, prospievajú s malými 
odchýlkami. Deti z viacpočetnej odchýlkami. Deti z viacpočetnej 
gravidity sú veľmi vďačnı́ pacienti, gravidity sú veľmi vďačnı́ pacienti, 
sledovanie ich zdravotného stavu sledovanie ich zdravotného stavu 
dáva lekárovi výnimočné, neoceni-dáva lekárovi výnimočné, neoceni-
teľné informácie o fyziologických, teľné informácie o fyziologických, 
zdravých procesoch kompenzácie zdravých procesoch kompenzácie 
odchýlok. odchýlok. 

Spomínate	 si	 aj	 na	 iné	 trojčatá,	Spomínate	 si	 aj	 na	 iné	 trojčatá,	
ktoré	 boli	 vo	 vašej	 „opatere“?	ktoré	 boli	 vo	 vašej	 „opatere“?	
Koľko	trojčiat	sa	narodilo	v	nemoc-Koľko	trojčiat	sa	narodilo	v	nemoc-
nici,	 kde	 pracujete,	 v	 poslednom	nici,	 kde	 pracujete,	 v	 poslednom	
období?	období?	

Pamätáme si všetky a mali sme ich Pamätáme si všetky a mali sme ich 
neúrekom, trojčatá aj štvorčatá. Jedny neúrekom, trojčatá aj štvorčatá. Jedny 
trojčatá, narodené tiež v čase Vianoc, trojčatá, narodené tiež v čase Vianoc, 
sú dokonca deti našej sestričky z odde-sú dokonca deti našej sestričky z odde-
lenia, už sú skoro dospelé... Ale aj troj-lenia, už sú skoro dospelé... Ale aj troj-
čatá narodené 23. 12. 2008 poobede s čatá narodené 23. 12. 2008 poobede s 
hmotnosťou len okolo 1 000 g, to sme hmotnosťou len okolo 1 000 g, to sme 
hneď vedeli, že ďalšie Vianoce budú hneď vedeli, že ďalšie Vianoce budú 
rušnejšie ako inokedy. U nás sú rušnejšie ako inokedy. U nás sú 

Rodinka	Jašovcov	z	Podhradíka,	o	
ktorej	sme	nedávno	písali,	odchá-
dzala	pred	sviatkami	z	pôrodnice	v	
košickej	UN	L.	Pasteura	s	trojčata-
mi.	Pomenovali	ste	to	vtedy	naozaj	
krásne,	že	je	to	„darček“	pod	strom-
ček...	Ako	si	na	nich	spomínate?	

Samozrejme, ešte ich ďalej sledujeme. 
V piatok 15. januára sa nám prišli 
ukázať a kontrolovali sme znova ich 
zdravotný stav. Deti z viacpočetnej 
gravidity majú svoje špecifiká , 
mamka im nestihne dodávať dosta-
tok stavebných látok, zvyčajne potre-
bujú dopln� ̌ ať niektoré vitamıńy a žele-
zo. Všetky tri primerane pribrali aj 
narástli, zvyšuje sa im objem podáva-
nej stravy, prospievajú s malými 
odchýlkami. Deti z viacpočetnej 
gravidity sú veľmi vďačnı́ pacienti, 
sledovanie ich zdravotného stavu 
dáva lekárovi výnimočné, neoceni-
teľné informácie o fyziologických, 
zdravých procesoch kompenzácie 
odchýlok. 

Spomínate	 si	 aj	 na	 iné	 trojčatá,	
ktoré	 boli	 vo	 vašej	 „opatere“?	
Koľko	trojčiat	sa	narodilo	v	nemoc-
nici,	 kde	 pracujete,	 v	 poslednom	
období?	

Pamätáme si všetky a mali sme ich 
neúrekom, trojčatá aj štvorčatá. Jedny 
trojčatá, narodené tiež v čase Vianoc, 
sú dokonca deti našej sestričky z odde-
lenia, už sú skoro dospelé... Ale aj troj-
čatá narodené 23. 12. 2008 poobede s 
hmotnosťou len okolo 1 000 g, to sme 
hneď vedeli, že ďalšie Vianoce budú 
rušnejšie ako inokedy. U nás sú 
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Vianoce vždy rušné, nepamätám sa, Vianoce vždy rušné, nepamätám sa, 
kedy to bolo bez akútnych prıj́mov... V kedy to bolo bez akútnych prıj́mov... V 
minulosti, v čase, keď sa rozbiehali minulosti, v čase, keď sa rozbiehali 
centrá asistovanej reprodukcie, sme centrá asistovanej reprodukcie, sme 
mali ročne aj do 5 trojčiat, čo bolo mali ročne aj do 5 trojčiat, čo bolo 
občas až frustrujúce; žiaľ, niektoré, občas až frustrujúce; žiaľ, niektoré, 
narodené extrémne predčasne, vôbec narodené extrémne predčasne, vôbec 
nedopadli dobre. Dvojčatá ani neráta-nedopadli dobre. Dvojčatá ani neráta-
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kedy to bolo bez akútnych prıj́mov... V 
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covid pozitıv́nych mamičiek má covid covid pozitıv́nych mamičiek má covid 
negatıv́nych novorodencov. Už dnes negatıv́nych novorodencov. Už dnes 
vieme, čo všetko robı ́prıŕoda pre to, vieme, čo všetko robı ́prıŕoda pre to, 
aby novorodenci neboli nakazenı ́ani aby novorodenci neboli nakazenı ́ani 
chorı́. Preto je extrémne dôležité chorı́. Preto je extrémne dôležité 
bezprı́znakové mamky v žiadnom bezprı́znakové mamky v žiadnom 
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prípade	materské	mlieko.	A	teda	aj	prípade	materské	mlieko.	A	teda	aj	
v	prípade	mamičiek	s	koronavíru-v	prípade	mamičiek	s	koronavíru-
som?	 Nemôže	 sa	 stať,	 že	 mliečko	som?	 Nemôže	 sa	 stať,	 že	 mliečko	
matky	 pozitívnej	 na	 covid	 nie	 je	matky	 pozitívnej	 na	 covid	 nie	 je	
stopercentné	pre	dieťatko,	nemôže	stopercentné	pre	dieťatko,	nemôže	
obsahovať	 aj	 nejaké	 nežiaduce	obsahovať	 aj	 nejaké	 nežiaduce	
látky?	 Sú	 v	 tomto	 období	 ich	látky?	 Sú	 v	 tomto	 období	 ich	
bábätká	zraniteľnejšie?	bábätká	zraniteľnejšie?	

Nie, už dnes vieme a poznáme veľmi Nie, už dnes vieme a poznáme veľmi 
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mov, ktoré vysvetľujú tú covid negati-mov, ktoré vysvetľujú tú covid negati-
vitu u novorodencov covid pozitıv́-vitu u novorodencov covid pozitıv́-
nych mamiek. Finálne to bude podob-nych mamiek. Finálne to bude podob-
ne, ako pri infikovanı ́mamičky kiah-ne, ako pri infikovanı ́mamičky kiah-
ňami, keď je kontraindikované dojče-ňami, keď je kontraindikované dojče-
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presne viac ako 9 rôznych mechaniz-
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nie, ak ochorie mamka len dva dni nie, ak ochorie mamka len dva dni 
pred a päť dnı ́po pôrode. Potom by pred a päť dnı ́po pôrode. Potom by 
mala plne dojčiť, ale dnes ešte mala plne dojčiť, ale dnes ešte 
nevieme presné časové intervaly pre nevieme presné časové intervaly pre 
covid-19, tak sme obozretnejšı.́ Ale covid-19, tak sme obozretnejšı.́ Ale 
uvádzate veľmi správne, nič lepšie uvádzate veľmi správne, nič lepšie 
ako dojčenie pre novorodenca neexis-ako dojčenie pre novorodenca neexis-
tuje. Samozrejme, nedá sa dojčiť, keď tuje. Samozrejme, nedá sa dojčiť, keď 
má mamka teplotu, kašeľ, nevládze má mamka teplotu, kašeľ, nevládze 
ani dýchať... V tom prıṕade je jasné, že ani dýchať... V tom prıṕade je jasné, že 
bábätko počká, kým sa mamka uzdra-bábätko počká, kým sa mamka uzdra-
vı.́ Tu by mali pomôcť banky mater-vı.́ Tu by mali pomôcť banky mater-
ského mlieka, ktoré nám na Sloven-ského mlieka, ktoré nám na Sloven-
sku veľmi chýbajú. Ale aj po preko-sku veľmi chýbajú. Ale aj po preko-
nanı ́ covid-19 infekcie u mamky je nanı ́ covid-19 infekcie u mamky je 
potrebné čo najskôr začať dojčiť, mlie-potrebné čo najskôr začať dojčiť, mlie-
kom sa infekcia neprenáša, ide o kom sa infekcia neprenáša, ide o 
respiračný vı́rus. Bezprı́znaková respiračný vı́rus. Bezprı́znaková 
covid pozitıv́na mamka dojčı ́za prıś-covid pozitıv́na mamka dojčı ́za prıś-
nych hygienických podmienok. nych hygienických podmienok. 

Myslíte	si,	že	v	dnešnej	dobe,	keď	Myslíte	si,	že	v	dnešnej	dobe,	keď	
sa	 neustále	 spomína	 v	 médiách	sa	 neustále	 spomína	 v	 médiách	
koronavírus,	 môže	 to	 negatívne	koronavírus,	 môže	 to	 negatívne	
ovplyvniť	 budúce	 mamičky	 pred	ovplyvniť	 budúce	 mamičky	 pred	
pôrodom,	navyše	ak	ešte	zistia,	že	pôrodom,	navyše	ak	ešte	zistia,	že	
sú	pozitívne? sú	pozitívne? 

Už som to vysvetlil vyššie... Ak preko-Už som to vysvetlil vyššie... Ak preko-
náva infekciu v gravidite, povedzme náva infekciu v gravidite, povedzme 
10 – 14 dnı ́pred pôrodom, vytvorı ́si 10 – 14 dnı ́pred pôrodom, vytvorı ́si 
protilátky, v čase pôrodu ich okamžite protilátky, v čase pôrodu ich okamžite 
už odovzdáva do materského mlieka a už odovzdáva do materského mlieka a 
dieťa je ešte viac chránené. Oddeľovať dieťa je ešte viac chránené. Oddeľovať 
tieto detičky od mamičiek nemá abso-tieto detičky od mamičiek nemá abso-
lútne žiadne rácio. lútne žiadne rácio. 

Zaujímavé	 je,	 že	 ste	 založili	 aj	Zaujímavé	 je,	 že	 ste	 založili	 aj	
neziskovú	 organizáciu	 Novorode-neziskovú	 organizáciu	 Novorode-
nec.sk.	Čo	je	jej	cieľom?nec.sk.	Čo	je	jej	cieľom?
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podpory verejnosti, ktorú máme, by podpory verejnosti, ktorú máme, by 
nebola košická neonatológia tam, kde nebola košická neonatológia tam, kde 
je  dnes .  Kľú čové  diagnostické je  dnes .  Kľú čové  diagnostické 
postupy sa realizovali za masıv́nej postupy sa realizovali za masıv́nej 
podpory tejto organizácie... Musı́m podpory tejto organizácie... Musı́m 
ich spomenúť, pretože dnes si mnohı ́ich spomenúť, pretože dnes si mnohı ́
myslia, že niektoré veci padajú z neba. myslia, že niektoré veci padajú z neba. 
V roku 2007 sme podávali prvýkrát V roku 2007 sme podávali prvýkrát 
iNO novorodencom, ktorı́ bez tejto iNO novorodencom, ktorı́ bez tejto 
liečby zomierali, celotelovú ultraso-liečby zomierali, celotelovú ultraso-
nografiu sme plne zaviedli na dosta-nografiu sme plne zaviedli na dosta-
točnej úrovni až v roku 2009, v roku točnej úrovni až v roku 2009, v roku 
2010 sme už pravidelne chladili novo-2010 sme už pravidelne chladili novo-
rodencov pri ohrozenı́  trvalého rodencov pri ohrozenı́  trvalého 
poškodenia mozgu... V roku 2012 sme poškodenia mozgu... V roku 2012 sme 
začali analyzovať materské mlieko, začali analyzovať materské mlieko, 
mnohokrát sme nakupovali špeciali-mnohokrát sme nakupovali špeciali-
zované senzory a snıḿače, ktoré neve-zované senzory a snıḿače, ktoré neve-
dela nemocnica zabezpečiť, z C� iech dela nemocnica zabezpečiť, z C� iech 
alebo zo zahraničia, v roku 2012 a alebo zo zahraničia, v roku 2012 a 
2013 sme začali širšie merať a analy-2013 sme začali širšie merať a analy-
zovať hlb� kovú koncentráciu kyslıḱ a v zovať hlb� kovú koncentráciu kyslıḱ a v 
mozgu... Od roku 2005 organizuje mozgu... Od roku 2005 organizuje 
medzinárodné odborné kongresy za medzinárodné odborné kongresy za 
účasti expertov z významných sveto-účasti expertov z významných sveto-
vých univerzı́t. Na našej, v poradı ́vých univerzı́t. Na našej, v poradı ́
deviatej, poslednej konferencii, ktorú deviatej, poslednej konferencii, ktorú 
sme organizovali online v roku 2020, sme organizovali online v roku 2020, 
sme mali účastnıḱov z 37 krajıń sveta. sme mali účastnıḱov z 37 krajıń sveta. 
Košická neonatológia má vďaka tejto Košická neonatológia má vďaka tejto 
neziskovke výnimočné meno vo neziskovke výnimočné meno vo 
svete, ale predovšetkým má ďalšie svete, ale predovšetkým má ďalšie 
ešte nedokončené ciele, o ktorých ešte nedokončené ciele, o ktorých 
dnes konečne začıńame komunikovať dnes konečne začıńame komunikovať 
s ministerstvom zdravotnıćtva. s ministerstvom zdravotnıćtva. 

Ďakujeme	 pekne	 za	 rozhovor,	 za	Ďakujeme	 pekne	 za	 rozhovor,	 za	
vzácny	čas	aj	spoluprácu.	vzácny	čas	aj	spoluprácu.	
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postupy sa realizovali za masıv́nej 
podpory tejto organizácie... Musı́m 
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existovali... Náročné chvıĺe strávené               existovali... Náročné chvıĺe strávené               
v nemocniciach začali ľuďom sprıj́em-v nemocniciach začali ľuďom sprıj́em-
ňovať kňazi. Odštartovali to na výcho-ňovať kňazi. Odštartovali to na výcho-
de. Keď mladı ́kňazi z košickej arcidie-de. Keď mladı ́kňazi z košickej arcidie-
cézy aktı́vne oslovili nemocnice                 cézy aktı́vne oslovili nemocnice                 
s ponukou dobrovoľnej služby pre s ponukou dobrovoľnej služby pre 
výpomoc počas pandémie. Zo spon-výpomoc počas pandémie. Zo spon-
tánnej aktivity dobrovoľnıćtva sa tak tánnej aktivity dobrovoľnıćtva sa tak 
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prıśtup, tak prıt́omnı ́ dobrovoľnıći – prıśtup, tak prıt́omnı ́ dobrovoľnıći – 
kňazi mnohokrát nahrádzajú aj tú kňazi mnohokrát nahrádzajú aj tú 
spoločenskú a ľudskú stránku, najmä spoločenskú a ľudskú stránku, najmä 
pri staršı́ch pacientoch,“ povedal pri staršı́ch pacientoch,“ povedal 
farár z Veľkej Lodiny Dalibor Ondrej, farár z Veľkej Lodiny Dalibor Ondrej, 
ktorý koordinuje prešovskú  skupinu.ktorý koordinuje prešovskú  skupinu.

KŇAZI	–	DOBROVOĽNÍCI	AJ	KŇAZI	–	DOBROVOĽNÍCI	AJ	
U	NÁSU	NÁS
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„V Nemocnici Svet zdravia Svidnı́k „V Nemocnici Svet zdravia Svidnı́k 
začali od 12. januára pomáhať traja začali od 12. januára pomáhať traja 
kňazi Košickej arcidiecézy. Vypomá-kňazi Košickej arcidiecézy. Vypomá-
hajú priamo pri lôžkach pacientov. hajú priamo pri lôžkach pacientov. 
Pôsobia na oddelenı́ vnútorného Pôsobia na oddelenı́ vnútorného 
lekárstva a pomáhajú aj pri admi-lekárstva a pomáhajú aj pri admi-
nistratıv́e v rámci mobilného odbero-nistratıv́e v rámci mobilného odbero-
vého miesta,“ prezradila komuni-vého miesta,“ prezradila komuni-
kačná špecialistka pre ProCare a Svet kačná špecialistka pre ProCare a Svet 
zdravia Jana Fedáková. Pacienti svid-zdravia Jana Fedáková. Pacienti svid-
nıćkej nemocnice to veľmi privıt́ali a nıćkej nemocnice to veľmi privıt́ali a 
tešia sa z ich pomoci. „Už len samotnú tešia sa z ich pomoci. „Už len samotnú 
prı́tomnosť kňazov oceňujú, najmä prı́tomnosť kňazov oceňujú, najmä 
pre duchovný rozhovor. Za túto pre duchovný rozhovor. Za túto 
službu v nemocnici im patria veľký službu v nemocnici im patria veľký 
obdiv a srdečná vďaka. Túto službu obdiv a srdečná vďaka. Túto službu 
pre nemocnicu by mali kňazi vykoná-pre nemocnicu by mali kňazi vykoná-
vať do skončenia lockdownu vyhláse-vať do skončenia lockdownu vyhláse-
ného rozhodnutıḿ vlády SR,“ infor-ného rozhodnutıḿ vlády SR,“ infor-
muje.  Dobrovoľnı́kov – kňazov muje.  Dobrovoľnı́kov – kňazov 
môžete stretnúť pri vstupe do nemoc-môžete stretnúť pri vstupe do nemoc-
nıć, kde  merajú telesnú teplotu, vyko-nıć, kde  merajú telesnú teplotu, vyko-
návajú administratıv́ne úkony, vypi-návajú administratıv́ne úkony, vypi-
sujú formuláre, pomáhajú v skladoch sujú formuláre, pomáhajú v skladoch 
so zdravotnıćkym materiálom. so zdravotnıćkym materiálom. 

prıśtup, tak prıt́omnı ́ dobrovoľnıći – 
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kačná špecialistka pre ProCare a Svet 
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pre duchovný rozhovor. Za túto 
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pre nemocnicu by mali kňazi vykoná-
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potrebujú	duchovnú	pomoc.potrebujú	duchovnú	pomoc.

Hovorca Konferencie biskupov Hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) Martin Kramara uvie-Slovenska (KBS) Martin Kramara uvie-
dol, že kňazi vysluhujú sviatosti dol, že kňazi vysluhujú sviatosti 
pacientom, ale na požiadanie aj zdra-pacientom, ale na požiadanie aj zdra-
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musı́te sa zodpovedne chrániť. Ja musı́te sa zodpovedne chrániť. Ja 
žehnám na diaľku všetkých tých, ktorı ́žehnám na diaľku všetkých tých, ktorı ́
sa tak iniciatıv́ne chytili tejto aktivity, sa tak iniciatıv́ne chytili tejto aktivity, 
žehnám aj našich chorých v nemocni-žehnám aj našich chorých v nemocni-
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pomoc,“ zdôraznil metropolita na pomoc,“ zdôraznil metropolita na 
stránke košickej arcidiecézy. Prejaviť stránke košickej arcidiecézy. Prejaviť 
spolupatričnosť so zdravotnıḱmi sa spolupatričnosť so zdravotnıḱmi sa 
rozhodli aj sestry uršulıńky v Koši-rozhodli aj sestry uršulıńky v Koši-
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zanie nemocných alebo aj duchovný 
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vyjadriť to, že sme s nimi, s celým vyjadriť to, že sme s nimi, s celým 
personálom na oddeleniach, kde sú a personálom na oddeleniach, kde sú a 
tak im vyjadriť: Myslı́me na vás, tak im vyjadriť: Myslı́me na vás, 
modlıḿ e sa za vás, ale chceme vám to modlıḿ e sa za vás, ale chceme vám to 
aj nejako konkrétne ukázať. A keďže aj nejako konkrétne ukázať. A keďže 
nemáme možnosť potriasť každému nemáme možnosť potriasť každému 
z nich pravicou a povedať D� akujeme, z nich pravicou a povedať D� akujeme, 
tak jednej sestre napadla takáto tak jednej sestre napadla takáto 
možnosť,“ prezradila sestra Zdenka možnosť,“ prezradila sestra Zdenka 
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očakávame skôr muža ako ženu. očakávame skôr muža ako ženu. 
Danka Staruchová ovláda 44 tonové Danka Staruchová ovláda 44 tonové 
teleso dokonale. Muži, čıt́ajte pozor-teleso dokonale. Muži, čıt́ajte pozor-
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mužskou záležitosťou. Ale za volan-
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Danka Staruchová ovláda 44 tonové 
teleso dokonale. Muži, čıt́ajte pozor-
ne, ženy... hrdo.

Prezraďte	 nám,	 čo	 vás	 viedlo	 k	
odchodu	do	zahraničia	–	do	Anglic-
ka?	

Bolo to pred 18 rokmi, keď sa mi 
n a s k y t l a  m o ž n o s ť  p ra c ova ť  v 
Londýne ako au-pair, naučiť sa 
anglický jazyk, spoznať inú kultúru, 
zvyklosti a spoznať nových ľudı.́ Na 

Slovensku neboli v tej dobe takéto Slovensku neboli v tej dobe takéto 
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mi poskytla veľmi dobré základy pre mi poskytla veľmi dobré základy pre 
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teleso dokonale. Muži, čıt́ajte pozor-
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Danka Staruchová ovláda 44 tonové 
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Ako	ste	začínali	a	ako	ste	sa	k	povo-Ako	ste	začínali	a	ako	ste	sa	k	povo-
laniu	kamionistky	dostali?laniu	kamionistky	dostali?

Krátko potom, čo Slovenská republika Krátko potom, čo Slovenská republika 
vstúpila do EU� , mi vypršalo 2-ročné vstúpila do EU� , mi vypršalo 2-ročné 
vıźum. Mala som možnosť rozhodnúť vıźum. Mala som možnosť rozhodnúť 
sa, čo ďalej. Na to, aby som zostala v sa, čo ďalej. Na to, aby som zostala v 
Anglicku, som potrebovala National Anglicku, som potrebovala National 
Insurance a pracovné povolenie. Pre Insurance a pracovné povolenie. Pre 
cudzinca bolo v tom obdobı́ ťažké cudzinca bolo v tom obdobı́ ťažké 
zı́ skať National  Insurance bez zı́ skať National  Insurance bez 
zamestnania. Mne sa to podarilo na zamestnania. Mne sa to podarilo na 
prvýkrát . Pracovala som rôzne, prvýkrát . Pracovala som rôzne, 
spočiatku ako opatrovateľka, neskôr spočiatku ako opatrovateľka, neskôr 
ako tlmočnı́čka v zdravotnı́ctve. Vo ako tlmočnı́čka v zdravotnı́ctve. Vo 
svojej práci som využıv́ala aj znalosti svojej práci som využıv́ala aj znalosti 
z posunkovej reči. O pár mesiacov z posunkovej reči. O pár mesiacov 
neskôr som zıśkala vzdelanie z anglic-neskôr som zıśkala vzdelanie z anglic-
kého zákona, ktorý mi umožnil praco-kého zákona, ktorý mi umožnil praco-
vať pre sociálne služby, probačné služ-vať pre sociálne služby, probačné služ-

Ako	ste	začínali	a	ako	ste	sa	k	povo-
laniu	kamionistky	dostali?
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vať pre sociálne služby, probačné služ-

by, väznice, súdy a mladých neplnole-by, väznice, súdy a mladých neplnole-
tých, ktorı́ sa dopustili priestupku tých, ktorı́ sa dopustili priestupku 
alebo trestného činu. Krátky čas som alebo trestného činu. Krátky čas som 
pracovala v nemocnici pre mentálne pracovala v nemocnici pre mentálne 
chorých ľudı,́ ktorı ́boli zákonne zadr-chorých ľudı,́ ktorı ́boli zákonne zadr-
žanı́ a odsúdenı́. Táto práca trvala žanı́ a odsúdenı́. Táto práca trvala 
takmer 8 rokov. Bola dosť náročná, takmer 8 rokov. Bola dosť náročná, 
najmä z časového hľadiska. Keďže najmä z časového hľadiska. Keďže 
život prináša zmeny, aj ja som sa život prináša zmeny, aj ja som sa 
rozhodla pre jednu radikálnu....           rozhodla pre jednu radikálnu....           
V súčasnosti pracujem pre prepravnú V súčasnosti pracujem pre prepravnú 
spoločnosť ACUMEN Automotive spoločnosť ACUMEN Automotive 
Logistics, prevážam kamiónom mate-Logistics, prevážam kamiónom mate-
riál pre firmu Jaguar Land Rover. riál pre firmu Jaguar Land Rover. 

Ako	prebiehali	vodičské	skúšky?Ako	prebiehali	vodičské	skúšky?

Nebolo to pre mňa až také náročné, Nebolo to pre mňa až také náročné, 
keďže som už skúsenosti so šoférova-keďže som už skúsenosti so šoférova-
nıḿ veľkých prıv́esov mala, keď som nıḿ veľkých prıv́esov mala, keď som 
ako živnostnıč́ka istý čas predávala ako živnostnıč́ka istý čas predávala 
„na kolesách“ jedlá rýchleho občer-„na kolesách“ jedlá rýchleho občer-
stvenia. Na to, aby ste zıśkali Driver stvenia. Na to, aby ste zıśkali Driver 
licence na kamión v Anglicku, je licence na kamión v Anglicku, je 
potrebné: mať dobrý zdravotný stav a potrebné: mať dobrý zdravotný stav a 
úspešne zvládnuť teoretické testy a úspešne zvládnuť teoretické testy a 
CPC testy (Certificate of Proffesional CPC testy (Certificate of Proffesional 
Competence). Disponujem vodič-Competence). Disponujem vodič-
ským preukazom na nákladné autá a ským preukazom na nákladné autá a 
kamióny so špeciálnou kategóriou – kamióny so špeciálnou kategóriou – 
nadpriemerný prı́ves s riadenı́m nadpriemerný prı́ves s riadenı́m 
zadnej nápravy. Táto práca ma fasci-zadnej nápravy. Táto práca ma fasci-
nuje, mesačná mzda sa nedá porov-nuje, mesačná mzda sa nedá porov-
nať so mzdou inej ženskej práce. nať so mzdou inej ženskej práce. 

Čo	vás	na	kamiónoch	fascinuje?Čo	vás	na	kamiónoch	fascinuje?

C�o ma na kamiónoch fascinuje? To, že C�o ma na kamiónoch fascinuje? To, že 
mám pod kontrolou 44-tonové veľké mám pod kontrolou 44-tonové veľké 
teleso, pohľad z kabıńy, rozmanitosť teleso, pohľad z kabıńy, rozmanitosť 
práce, samostatnosť a stretávam práce, samostatnosť a stretávam 
prıj́emných ľudı.́ Každý deň som na prıj́emných ľudı.́ Každý deň som na 
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inom mieste, ktoré spoznávam... inı ́inom mieste, ktoré spoznávam... inı ́
ľudia, iný akcent.      ľudia, iný akcent.      

Aký	 najbizarnejší	 zážitok	 sa	 vám	Aký	 najbizarnejší	 zážitok	 sa	 vám	
stal	na	cestách?stal	na	cestách?

(Smiech) Okrem toho, že každý deň (Smiech) Okrem toho, že každý deň 
vidıḿ nedisciplinovaných vodičov na vidıḿ nedisciplinovaných vodičov na 
cestách, zažila som niekoľko zaujıḿa-cestách, zažila som niekoľko zaujıḿa-
vých prıb́ehov. Naprıḱlad narazil do vých prıb́ehov. Naprıḱlad narazil do 
môjho prıv́esu nový automobil Jaguár môjho prıv́esu nový automobil Jaguár 
nie mojou vinou alebo sa mi skrıž́il nie mojou vinou alebo sa mi skrıž́il 
kamión v zime na šmykľavej vozovke. kamión v zime na šmykľavej vozovke. 
Našťastie sa nikomu nič vážne nesta-Našťastie sa nikomu nič vážne nesta-
lo. Vtedy som si viac uvedomila, aké sú lo. Vtedy som si viac uvedomila, aké sú 
kamióny pre nás robustné. Opravila kamióny pre nás robustné. Opravila 
som si tiež sama menšie poruchy na som si tiež sama menšie poruchy na 
kamióne. kamióne. 

Aký	tovar	prevážate	zvyčajne?	Aký	tovar	prevážate	zvyčajne?	

Spočiatku som vozila sedadlá pre Spočiatku som vozila sedadlá pre 
firmu Jaguar Land Rover v hodnote firmu Jaguar Land Rover v hodnote 
niekoľkostotisı́c libier v jednom niekoľkostotisı́c libier v jednom 
prıv́ese. V súčasnosti vozıḿ denne 3 prıv́ese. V súčasnosti vozıḿ denne 3 
takéto prı́vesy. Každé dva týždne takéto prı́vesy. Každé dva týždne 
prevážam plasty a ostatné kompo-prevážam plasty a ostatné kompo-
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prıv́ese. V súčasnosti vozıḿ denne 3 
takéto prı́vesy. Každé dva týždne 
prevážam plasty a ostatné kompo-

nenty na výrobu sedadiel. Mám tiež nenty na výrobu sedadiel. Mám tiež 
kvalifikáciu na odvoz nebezpečného kvalifikáciu na odvoz nebezpečného 
tovaru vrátane tankerov (chemikálie, tovaru vrátane tankerov (chemikálie, 
benzı́n, nafta). Pred niekoľkými benzı́n, nafta). Pred niekoľkými 
týždňami som viezla aj tieto látky.   týždňami som viezla aj tieto látky.   

Aké	vzdialenosti	prekonávate?	Aké	vzdialenosti	prekonávate?	

Denne je to 200 - 400 mıľ́ smerom na Denne je to 200 - 400 mıľ́ smerom na 
sever alebo juh krajiny. Je to rôzne, sever alebo juh krajiny. Je to rôzne, 
závisı ́to od požiadaviek firmy.     závisı ́to od požiadaviek firmy.     

Ako	 vás	 vnímajú	 vaši	 kolegovia	Ako	 vás	 vnímajú	 vaši	 kolegovia	
(muži)?(muži)?

Výborne. Sú prekvapenı́, že žena Výborne. Sú prekvapenı́, že žena 
dokáže robiť to, čo chlap. C�o sa týka dokáže robiť to, čo chlap. C�o sa týka 
vykladania materiálu, pripájania vykladania materiálu, pripájania 
prıv́esu alebo ovládania technických prıv́esu alebo ovládania technických 
funkciı,́ som uprednostňovaná, lebo funkciı,́ som uprednostňovaná, lebo 
občas s nimi flirtujem. (smiech) občas s nimi flirtujem. (smiech) 

Čo	 rada	 robíte	 vo	 voľnom	 čase,	Čo	 rada	 robíte	 vo	 voľnom	 čase,	
čomu	sa	venujete?čomu	sa	venujete?

Pri tomto type práce mi veľa voľného Pri tomto type práce mi veľa voľného 
času neostáva. Keďže práca má varia-času neostáva. Keďže práca má varia-
bilný charakter, nikdy neviem, kedy bilný charakter, nikdy neviem, kedy 
presne skončı́m, čo ma na ceste presne skončı́m, čo ma na ceste 
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občas s nimi flirtujem. (smiech) 

Čo	 rada	 robíte	 vo	 voľnom	 čase,	
čomu	sa	venujete?

Pri tomto type práce mi veľa voľného 
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bilný charakter, nikdy neviem, kedy 
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Čína	je	krajina,	ktorá	významne	hýbe	Čína	je	krajina,	ktorá	významne	hýbe	
svetom	 a	 v	 posledných	 dekádach	 sa	svetom	 a	 v	 posledných	 dekádach	 sa	
stala	svetovým	ekonomickým	hráčom	stala	svetovým	ekonomickým	hráčom	
číslo	jeden.	Je	to	ale	aj	štát,	ktorý	má	číslo	jeden.	Je	to	ale	aj	štát,	ktorý	má	
nas tavené 	 mimor iadne 	 pr í sne	nas tavené 	 mimor iadne 	 pr í sne	
pravidlá,	 podľa	 ktorých	 si	 len	 ťažko	pravidlá,	 podľa	 ktorých	 si	 len	 ťažko	
zahráte	v	obývačke	playstation,	alebo	zahráte	v	obývačke	playstation,	alebo	
vytvoríte	 svoj	účet	na	 facebooku.	Cez	vytvoríte	 svoj	účet	na	 facebooku.	Cez	
hranice 	 sa 	 tam	 nedostane 	 ani	hranice 	 sa 	 tam	 nedostane 	 ani	
americký	herec	Brad	Pitt,	ktorý	má	do	americký	herec	Brad	Pitt,	ktorý	má	do	
Číny	 zákaz	 vstupu	 kvôli	 fimu	 Sedem	Číny	 zákaz	 vstupu	 kvôli	 fimu	 Sedem	
rokov	 v	 Tibete.	 Nášmu	 cestovateľovi	rokov	 v	 Tibete.	 Nášmu	 cestovateľovi	
Jožkovi	 Krajňákovi	 sa	 podarilo	 Čínu	Jožkovi	 Krajňákovi	 sa	 podarilo	 Čínu	
navštíviť.navštíviť.

A	s	tým,	čo	tam	všetko	videl	a	zažil,	sa																			A	s	tým,	čo	tam	všetko	videl	a	zažil,	sa																			
s	nami	teraz	podelí.s	nami	teraz	podelí.

Slovo	Čína	znamená	v	čínštine	ríša	stre-Slovo	Čína	znamená	v	čínštine	ríša	stre-
du,	 teda	 krajina,	 od	 ktorej	 sa	 všetko	du,	 teda	 krajina,	 od	 ktorej	 sa	 všetko	
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Jožkovi	 Krajňákovi	 sa	 podarilo	 Čínu	
navštíviť.

A	s	tým,	čo	tam	všetko	videl	a	zažil,	sa																			
s	nami	teraz	podelí.

Slovo	Čína	znamená	v	čínštine	ríša	stre-
du,	 teda	 krajina,	 od	 ktorej	 sa	 všetko	

odvíja,	krajina	počiatku.odvíja,	krajina	počiatku.

Navštıv́il som ju dvakrát. V oboch Navštıv́il som ju dvakrát. V oboch 
prıṕadoch som zostal až do posled-prıṕadoch som zostal až do posled-
ného dňa platnosti vıź. Zıśkala si ma.ného dňa platnosti vıź. Zıśkala si ma.

Je to iná planéta. Krajina, kde platia Je to iná planéta. Krajina, kde platia 
iné zákony, hodnoty, kde individuálny iné zákony, hodnoty, kde individuálny 
cestovateľ ostáva úplne stratený, až cestovateľ ostáva úplne stratený, až 
kým sa jeho myseľ novej kultúre kým sa jeho myseľ novej kultúre 
úplne neotvorı.́úplne neotvorı.́

Tu nehrozı ́byť obklopený západnými Tu nehrozı ́byť obklopený západnými 
influencermi hľadajúcimi najlepšie influencermi hľadajúcimi najlepšie 
miesta pre fotky samého seba. Nefun-miesta pre fotky samého seba. Nefun-
gujú tu Facebook,	Instagram,	Google	a gujú tu Facebook,	Instagram,	Google	a 
aj samotný internet, ako ho my pozná-aj samotný internet, ako ho my pozná-
me, je veľmi obmedzený.me, je veľmi obmedzený.

V C� ıńe je teda slobodné cestovanie V C� ıńe je teda slobodné cestovanie 
veľmi namáhavé. Dohovoriť sa inak veľmi namáhavé. Dohovoriť sa inak 
ako po čıńsky je skoro nemožné a aj ako po čıńsky je skoro nemožné a aj 

odvíja,	krajina	počiatku.

Navštıv́il som ju dvakrát. V oboch 
prıṕadoch som zostal až do posled-
ného dňa platnosti vıź. Zıśkala si ma.

Je to iná planéta. Krajina, kde platia 
iné zákony, hodnoty, kde individuálny 
cestovateľ ostáva úplne stratený, až 
kým sa jeho myseľ novej kultúre 
úplne neotvorı.́

Tu nehrozı ́byť obklopený západnými 
influencermi hľadajúcimi najlepšie 
miesta pre fotky samého seba. Nefun-
gujú tu Facebook,	Instagram,	Google	a 
aj samotný internet, ako ho my pozná-
me, je veľmi obmedzený.

V C� ıńe je teda slobodné cestovanie 
veľmi namáhavé. Dohovoriť sa inak 
ako po čıńsky je skoro nemožné a aj 

rada, ak za mnou prıd́u mamka alebo rada, ak za mnou prıd́u mamka alebo 
sestra a jej rodina. sestra a jej rodina. 

C� itateľom Spravodajcu želám len to C� itateľom Spravodajcu želám len to 
najlepšie, nech je pre vás rok 2021 najlepšie, nech je pre vás rok 2021 
výnimočný, krajšı ́a lepšı.́  výnimočný, krajšı ́a lepšı.́  

Za všetkým hľadaj ženu. Aj za volan-Za všetkým hľadaj ženu. Aj za volan-
tom kamióna! Ja Danke ďakujem za tom kamióna! Ja Danke ďakujem za 
rozhovor, želám jej veľa šťastných kilo-rozhovor, želám jej veľa šťastných kilo-
metrov a hladký prejazd rokom 2021.metrov a hladký prejazd rokom 2021.

Mária	OsifováMária	Osifová

rada, ak za mnou prıd́u mamka alebo 
sestra a jej rodina. 

C� itateľom Spravodajcu želám len to 
najlepšie, nech je pre vás rok 2021 
výnimočný, krajšı ́a lepšı.́  

Za všetkým hľadaj ženu. Aj za volan-
tom kamióna! Ja Danke ďakujem za 
rozhovor, želám jej veľa šťastných kilo-
metrov a hladký prejazd rokom 2021.

Mária	Osifová

postretne. Mám tolerantného priateľa postretne. Mám tolerantného priateľa 
a dva psy, voľný čas venujem iba im. a dva psy, voľný čas venujem iba im. 

Ako	často	sa	vraciate	späť	do	Giral-Ako	často	sa	vraciate	späť	do	Giral-
toviec?toviec?

Doma som bola poslednýkrát vlani Doma som bola poslednýkrát vlani 
pred vianočnými sviatkami. Pláno-pred vianočnými sviatkami. Pláno-
vala som prı́sť v lete, ale súčasná vala som prı́sť v lete, ale súčasná 
epidemická situácia to prekazila. epidemická situácia to prekazila. 
Nejde mi o to, aby som bola doma, ale Nejde mi o to, aby som bola doma, ale 
aby som bola s rodinou. Som veľmi aby som bola s rodinou. Som veľmi 

postretne. Mám tolerantného priateľa 
a dva psy, voľný čas venujem iba im. 

Ako	často	sa	vraciate	späť	do	Giral-
toviec?

Doma som bola poslednýkrát vlani 
pred vianočnými sviatkami. Pláno-
vala som prı́sť v lete, ale súčasná 
epidemická situácia to prekazila. 
Nejde mi o to, aby som bola doma, ale 
aby som bola s rodinou. Som veľmi 

S JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOM

Časť	4:	Časť	4:	Časť	4:	
prechádzka po inej planéteprechádzka po inej planéteprechádzka po inej planéte

Č Í NAČ Í NAČ Í NA
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keď čıńštinu ovládaš, stále je v nej keď čıńštinu ovládaš, stále je v nej 
niekoľko ďalšıćh dialektov, ktoré sú si niekoľko ďalšıćh dialektov, ktoré sú si 
len málo podobné.len málo podobné.

Prejsť ju stopom bola teda, aj  napriek Prejsť ju stopom bola teda, aj  napriek 
mojıḿ prıṕravám, obrovská výzva. V mojıḿ prıṕravám, obrovská výzva. V 
rukách som držal preložený list o rukách som držal preložený list o 
sebe v niekoľkých verziách čıńštiny, sebe v niekoľkých verziách čıńštiny, 
no stále som mal pred tým veľký no stále som mal pred tým veľký 
rešpekt. Ak by mi vtedy, minútu pred-rešpekt. Ak by mi vtedy, minútu pred-
tým, než som to chcel vzdať, nezasta-tým, než som to chcel vzdať, nezasta-
vilo auto, C� ıńu by som poznal maxi-vilo auto, C� ıńu by som poznal maxi-
málne z okna vlaku.málne z okna vlaku.

Stopom sa mi však podarilo navštıv́iť Stopom sa mi však podarilo navštıv́iť 
niekoľko čıńskych veľkomiest, jedno niekoľko čıńskych veľkomiest, jedno 
dokonca úplne prázdne, ktoré nie je dokonca úplne prázdne, ktoré nie je 
ani zaznačené nikde na mape a neve-ani zaznačené nikde na mape a neve-
die tam žiadna verejná doprava.die tam žiadna verejná doprava.

C� ıńa disponuje obrovským ľudským C� ıńa disponuje obrovským ľudským 

keď čıńštinu ovládaš, stále je v nej 
niekoľko ďalšıćh dialektov, ktoré sú si 
len málo podobné.

Prejsť ju stopom bola teda, aj  napriek 
mojıḿ prıṕravám, obrovská výzva. V 
rukách som držal preložený list o 
sebe v niekoľkých verziách čıńštiny, 
no stále som mal pred tým veľký 
rešpekt. Ak by mi vtedy, minútu pred-
tým, než som to chcel vzdať, nezasta-
vilo auto, C� ıńu by som poznal maxi-
málne z okna vlaku.

Stopom sa mi však podarilo navštıv́iť 
niekoľko čıńskych veľkomiest, jedno 
dokonca úplne prázdne, ktoré nie je 
ani zaznačené nikde na mape a neve-
die tam žiadna verejná doprava.

C� ıńa disponuje obrovským ľudským 

potenciálom, aj preto sa tam stavia a potenciálom, aj preto sa tam stavia a 
konštruuje veľmi rýchlo. Dokonca tak konštruuje veľmi rýchlo. Dokonca tak 
rýchlo, že vznikajú takéto prázdne rýchlo, že vznikajú takéto prázdne 
veľkomestá. Všade sa niečo hýbe, veľkomestá. Všade sa niečo hýbe, 
rekonštruuje, buduje. Tak som si C� ıńu rekonštruuje, buduje. Tak som si C� ıńu 
zapamätal ja.zapamätal ja.

Poďme sa však spolu najprv pozrieť Poďme sa však spolu najprv pozrieť 
do hlavného mesta Peking.do hlavného mesta Peking.

V Pekingu je toľko zaujıḿavostı,́ že aj V Pekingu je toľko zaujıḿavostı,́ že aj 
niekoľko mesiacov by bolo málo na niekoľko mesiacov by bolo málo na 
jeho objavovanie. Navštı́viť však jeho objavovanie. Navštı́viť však 
určite musıš́ Cisárovo	letné	sídlo, ktoré určite musıš́ Cisárovo	letné	sídlo, ktoré 
sa rozprestiera na ploche vyše troch sa rozprestiera na ploche vyše troch 
kilometrov štvorcových. Prechádzka kilometrov štvorcových. Prechádzka 
nı́m môže trvať aj niekoľko dnı́. nı́m môže trvať aj niekoľko dnı́. 
Potom si musıt́e vystáť dlhý rad do Potom si musıt́e vystáť dlhý rad do 
Zakázaného	mesta, teda veľkej časti Zakázaného	mesta, teda veľkej časti 
historického komplexu, do ktorého historického komplexu, do ktorého 

potenciálom, aj preto sa tam stavia a 
konštruuje veľmi rýchlo. Dokonca tak 
rýchlo, že vznikajú takéto prázdne 
veľkomestá. Všade sa niečo hýbe, 
rekonštruuje, buduje. Tak som si C� ıńu 
zapamätal ja.

Poďme sa však spolu najprv pozrieť 
do hlavného mesta Peking.

V Pekingu je toľko zaujıḿavostı,́ že aj 
niekoľko mesiacov by bolo málo na 
jeho objavovanie. Navštı́viť však 
určite musıš́ Cisárovo	letné	sídlo, ktoré 
sa rozprestiera na ploche vyše troch 
kilometrov štvorcových. Prechádzka 
nı́m môže trvať aj niekoľko dnı́. 
Potom si musıt́e vystáť dlhý rad do 
Zakázaného	mesta, teda veľkej časti 
historického komplexu, do ktorého 
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malo kedysi prıśtup len veľmi málo malo kedysi prıśtup len veľmi málo 
ľudı.́ Neďaleko sa nachádza námestie ľudı.́ Neďaleko sa nachádza námestie 
Brány	 nebeského	 pokoja, najväčšie Brány	 nebeského	 pokoja, najväčšie 
námestie na svete. Objavovaniachtivý námestie na svete. Objavovaniachtivý 
turista môže zablúdiť do Hutongov, turista môže zablúdiť do Hutongov, 
teda mestkých častı,́ v ktorých C� ıň́a-teda mestkých častı,́ v ktorých C� ıň́a-
nia stále žijú svojı́m tradičným nia stále žijú svojı́m tradičným 
čıńskym životom. Perú, varia a jedia čıńskym životom. Perú, varia a jedia 
na malých dvoroch blıźko ich prıb́yt-na malých dvoroch blıźko ich prıb́yt-
kov, kde sú terčom zvedavých očı ́kov, kde sú terčom zvedavých očı ́
turistov.turistov.

Z Pekingu je možné pohodlne navštı-́Z Pekingu je možné pohodlne navštı-́
viť časť známeho čı́nskeho múru viť časť známeho čı́nskeho múru 
zvanú Badaling. Zájazd tam ponúka zvanú Badaling. Zájazd tam ponúka 
snáď každá cestovka, no keďže je to snáď každá cestovka, no keďže je to 
len 80 km od mesta, dá sa tam zviezť len 80 km od mesta, dá sa tam zviezť 
aj linkovým autobusom za zlomok aj linkovým autobusom za zlomok 
ceny zájazdu.ceny zájazdu.

Mňa v Pekingu zaujal hlavne každo-Mňa v Pekingu zaujal hlavne každo-
denný život veľkého mesta a to, ako denný život veľkého mesta a to, ako 
spájajú tradıćie s moderným životom. spájajú tradıćie s moderným životom. 
Naprıḱlad jeden z mrakodrapov má Naprıḱlad jeden z mrakodrapov má 
trojuholnıḱový pôdorys, takže jedna z trojuholnıḱový pôdorys, takže jedna z 
jeho hrán pripomıńa čepeľ noža. Na jeho hrán pripomıńa čepeľ noža. Na 

malo kedysi prıśtup len veľmi málo 
ľudı.́ Neďaleko sa nachádza námestie 
Brány	 nebeského	 pokoja, najväčšie 
námestie na svete. Objavovaniachtivý 
turista môže zablúdiť do Hutongov, 
teda mestkých častı,́ v ktorých C� ıň́a-
nia stále žijú svojı́m tradičným 
čıńskym životom. Perú, varia a jedia 
na malých dvoroch blıźko ich prıb́yt-
kov, kde sú terčom zvedavých očı ́
turistov.

Z Pekingu je možné pohodlne navštı-́
viť časť známeho čı́nskeho múru 
zvanú Badaling. Zájazd tam ponúka 
snáď každá cestovka, no keďže je to 
len 80 km od mesta, dá sa tam zviezť 
aj linkovým autobusom za zlomok 
ceny zájazdu.

Mňa v Pekingu zaujal hlavne každo-
denný život veľkého mesta a to, ako 
spájajú tradıćie s moderným životom. 
Naprıḱlad jeden z mrakodrapov má 
trojuholnıḱový pôdorys, takže jedna z 
jeho hrán pripomıńa čepeľ noža. Na 

strechu budovy oproti umiestnili strechu budovy oproti umiestnili 
architekti delo, aby odrážalo energiu architekti delo, aby odrážalo energiu 
čepele. čepele. 

V C� ıńe je takýchto zvláštnostı ́ veľmi V C� ıńe je takýchto zvláštnostı ́ veľmi 
veľa. Neraz sa naprıḱlad stalo, že som veľa. Neraz sa naprıḱlad stalo, že som 
pri posedenı ́s C� ıň́anmi pri stole otočil pri posedenı ́s C� ıň́anmi pri stole otočil 
kanvicu s čajom smerom na C� ıň́ana a kanvicu s čajom smerom na C� ıň́ana a 
ten sa postavil a odišiel. Neskôr mi ten sa postavil a odišiel. Neskôr mi 
bolo vysvetlené, že som ho týmto pre bolo vysvetlené, že som ho týmto pre 
mňa náhodným gestom urazil . mňa náhodným gestom urazil . 
Z menšı́ch miest ma jednoznačne Z menšı́ch miest ma jednoznačne 
najviac zaujal Guilin, respektı́ve najviac zaujal Guilin, respektı́ve 
priľahlá dedinka Yangshuo.	Kedysi raj priľahlá dedinka Yangshuo.	Kedysi raj 
dobrodruhov, teraz dovolenkové dobrodruhov, teraz dovolenkové 
miesto pre C� ıň́anov. Niet divu, veď miesto pre C� ıň́anov. Niet divu, veď 
jeho krása je dokonca zobrazená na jeho krása je dokonca zobrazená na 
20-juenovej	bankovke. V Yangshuo je 20-juenovej	bankovke. V Yangshuo je 
možné splavovať rieku na tradičných možné splavovať rieku na tradičných 
bambusových pltiach, prenajať si bicy-bambusových pltiach, prenajať si bicy-
kel alebo motorku a voziť sa medzi kel alebo motorku a voziť sa medzi 
horami pripomı́najúcimi uhorky horami pripomı́najúcimi uhorky 
vyrastajúce zo zeme. Je tam veľmi rela-vyrastajúce zo zeme. Je tam veľmi rela-
xujúca atmosféra, ktorú dotvára aj xujúca atmosféra, ktorú dotvára aj 
o ko l i t á  d ž u n g ľa  s  j e j  p re  n á s o ko l i t á  d ž u n g ľa  s  j e j  p re  n á s 
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veľa. Neraz sa naprıḱlad stalo, že som 
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miesto pre C� ıň́anov. Niet divu, veď 
jeho krása je dokonca zobrazená na 
20-juenovej	bankovke. V Yangshuo je 
možné splavovať rieku na tradičných 
bambusových pltiach, prenajať si bicy-
kel alebo motorku a voziť sa medzi 
horami pripomı́najúcimi uhorky 
vyrastajúce zo zeme. Je tam veľmi rela-
xujúca atmosféra, ktorú dotvára aj 
o ko l i t á  d ž u n g ľa  s  j e j  p re  n á s 

PekingPekingPeking
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nesmierne exotickou faunou a flórou. nesmierne exotickou faunou a flórou. 
Večer je z nej možno počúvať rôzne Večer je z nej možno počúvať rôzne 
škreky a pazvuky zvierat.škreky a pazvuky zvierat.

Prı́jemným kompromisom medzi Prı́jemným kompromisom medzi 
rušným Pekingom a oddychovým rušným Pekingom a oddychovým 
Yangshuom je rozhodne historické Yangshuom je rozhodne historické 
mesto Ši-An, jedno z najstaršı́ch mesto Ši-An, jedno z najstaršı́ch 
čıńskych miest. Nachádza sa v ňom čıńskych miest. Nachádza sa v ňom 
slávna Terakotová armáda, teda osem-slávna Terakotová armáda, teda osem-
tisıć hlinených vojakov postavených v tisıć hlinených vojakov postavených v 
bojovej pozıćii. Toto dôležité archeo-bojovej pozıćii. Toto dôležité archeo-
logické miesto bolo objavené miest-logické miesto bolo objavené miest-
nymi farmármi pri kopanı́ studnı́. nymi farmármi pri kopanı́ studnı́. 
Miesto so silnou atmosférou je chrá-Miesto so silnou atmosférou je chrá-
nené UNESCO-m a rozhodne stojı ́ za nené UNESCO-m a rozhodne stojı ́ za 
návštevu.návštevu.

Po C� ıńe sa inak dá pohybovať mimo-Po C� ıńe sa inak dá pohybovať mimo-
riadne pohodlne vlakmi. Sú relatıv́ne riadne pohodlne vlakmi. Sú relatıv́ne 
lacné, moderné a v prvých hodinách lacné, moderné a v prvých hodinách 
jazdy aj celkom čisté. Kúpiť si lıśtok je jazdy aj celkom čisté. Kúpiť si lıśtok je 
však celkom výzva, keďže v rade treba však celkom výzva, keďže v rade treba 

nesmierne exotickou faunou a flórou. 
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slávna Terakotová armáda, teda osem-
tisıć hlinených vojakov postavených v 
bojovej pozıćii. Toto dôležité archeo-
logické miesto bolo objavené miest-
nymi farmármi pri kopanı́ studnı́. 
Miesto so silnou atmosférou je chrá-
nené UNESCO-m a rozhodne stojı ́ za 
návštevu.

Po C� ıńe sa inak dá pohybovať mimo-
riadne pohodlne vlakmi. Sú relatıv́ne 
lacné, moderné a v prvých hodinách 
jazdy aj celkom čisté. Kúpiť si lıśtok je 
však celkom výzva, keďže v rade treba 

čakať hocikedy aj hodiny, ale aj to čakať hocikedy aj hodiny, ale aj to 
patrı ́k dobrodružstvu.patrı ́k dobrodružstvu.

Na C� ıň́anoch sa mi páči ich sebavedo-Na C� ıň́anoch sa mi páči ich sebavedo-
mie. Ak C� ı́ňan nikdy neprišiel do mie. Ak C� ı́ňan nikdy neprišiel do 
kontaktu s cudzincom, hneď začne kontaktu s cudzincom, hneď začne 
rozprávať po čıńsky a vôbec nepochy-rozprávať po čıńsky a vôbec nepochy-
buje o tom, že mu vieš odpovedať. Veď buje o tom, že mu vieš odpovedať. Veď 
akoby nie, rıś ̌a stredu, každý na svete akoby nie, rıś ̌a stredu, každý na svete 
vie predsa po čıńsky. Mlčanie alebo vie predsa po čıńsky. Mlčanie alebo 
snaha o komunikáciu rukami-nohami snaha o komunikáciu rukami-nohami 
pre nich znamenajú, že nevieš rozprá-pre nich znamenajú, že nevieš rozprá-
vať vôbec. Takto vzniká veľa zábav-vať vôbec. Takto vzniká veľa zábav-
ných situáciı́ ,  ktoré  cestovanie ných situáciı́ ,  ktoré  cestovanie 
spestrujú. Ja som sa naučil po čıńsky spestrujú. Ja som sa naučil po čıńsky 
akurát základné frázy a tiež otázku Si	akurát základné frázy a tiež otázku Si	
číňan?, ktorá bola vždy úspešným číňan?, ktorá bola vždy úspešným 
otvorenıḿ konverzácie.  otvorenıḿ konverzácie.  

C� ıńa je tiež najbezpečnejšia krajina, C� ıńa je tiež najbezpečnejšia krajina, 
akú som kedy navštıv́il. Nebezpečné akú som kedy navštıv́il. Nebezpečné 
sú len oblasti, ktoré čı́nska vláda sú len oblasti, ktoré čı́nska vláda 
nemá plne pod kontrolou, ako naprı-́nemá plne pod kontrolou, ako naprı-́

čakať hocikedy aj hodiny, ale aj to 
patrı ́k dobrodružstvu.
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buje o tom, že mu vieš odpovedať. Veď 
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vie predsa po čıńsky. Mlčanie alebo 
snaha o komunikáciu rukami-nohami 
pre nich znamenajú, že nevieš rozprá-
vať vôbec. Takto vzniká veľa zábav-
ných situáciı́ ,  ktoré  cestovanie 
spestrujú. Ja som sa naučil po čıńsky 
akurát základné frázy a tiež otázku Si	
číňan?, ktorá bola vždy úspešným 
otvorenıḿ konverzácie.  

C� ıńa je tiež najbezpečnejšia krajina, 
akú som kedy navštıv́il. Nebezpečné 
sú len oblasti, ktoré čı́nska vláda 
nemá plne pod kontrolou, ako naprı-́
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klad západná provincia Sin	Tiang. Aj klad západná provincia Sin	Tiang. Aj 
tam sa mi však podarilo normálne tam sa mi však podarilo normálne 
fungovať, napätie na uliciach však fungovať, napätie na uliciach však 
bolo dosť cıt́iť. bolo dosť cıt́iť. 

C� inu som prešiel celú krıž́om-krážom. C� inu som prešiel celú krıž́om-krážom. 
Chcel som ju spoznať, precıt́iť, tiež Chcel som ju spoznať, precıt́iť, tiež 
porovnať to, čo som si o nej z nám porovnať to, čo som si o nej z nám 
dostupných médiı ́mohol naštudovať. dostupných médiı ́mohol naštudovať. 
Hľadal som deti, ktoré nám za dolár Hľadal som deti, ktoré nám za dolár 
na deň spájkujú herné konzoly, ľudı,́ na deň spájkujú herné konzoly, ľudı,́ 
čo jedia domácich maznáčičkov a čo jedia domácich maznáčičkov a 
chudobu, ktorej obraz je u nás taký chudobu, ktorej obraz je u nás taký 
populárny.populárny.

klad západná provincia Sin	Tiang. Aj 
tam sa mi však podarilo normálne 
fungovať, napätie na uliciach však 
bolo dosť cıt́iť. 

C� inu som prešiel celú krıž́om-krážom. 
Chcel som ju spoznať, precıt́iť, tiež 
porovnať to, čo som si o nej z nám 
dostupných médiı ́mohol naštudovať. 
Hľadal som deti, ktoré nám za dolár 
na deň spájkujú herné konzoly, ľudı,́ 
čo jedia domácich maznáčičkov a 
chudobu, ktorej obraz je u nás taký 
populárny.

Videl som však len maximálne organi-Videl som však len maximálne organi-
zovanú modernú krajinu, na ktorej zovanú modernú krajinu, na ktorej 
technickú úroveň nesiaha ani jedna z technickú úroveň nesiaha ani jedna z 
krajı́n, ktoré som doteraz navštıv́il krajı́n, ktoré som doteraz navštıv́il 
vrátane európskych.vrátane európskych.

C� ı́ňania sú veľmi priateľskı́ ľudia, C� ı́ňania sú veľmi priateľskı́ ľudia, 
empatickı́  a  inteligentnı́ ,  čo  je empatickı́  a  inteligentnı́ ,  čo  je 
prıj́emná kombinácia.prıj́emná kombinácia.

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

Foto:	Jozef	KrajňákFoto:	Jozef	Krajňák
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vrátane európskych.

C� ı́ňania sú veľmi priateľskı́ ľudia, 
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prıj́emná kombinácia.
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Foto:	Jozef	Krajňák

Čínske	špecialitkyČínske	špecialitkyČínske	špecialitky

čo ste ešte nevideli. čo ste ešte nevideli. 

Pri východe slnka - a je v podstate Pri východe slnka - a je v podstate 
jedno, v ktorom  ročnom obdobı ́-  je jedno, v ktorom  ročnom obdobı ́-  je 
celý most zaplnený čıńskymi neves-celý most zaplnený čıńskymi neves-
tami a ženıćhmi. Na každých desiatich tami a ženıćhmi. Na každých desiatich 
metroch sa nechávajú profesionál-metroch sa nechávajú profesionál-

čo ste ešte nevideli. 

Pri východe slnka - a je v podstate 
jedno, v ktorom  ročnom obdobı ́-  je 
celý most zaplnený čıńskymi neves-
tami a ženıćhmi. Na každých desiatich 
metroch sa nechávajú profesionál-

V súvislosti  s Jožkovým cestovateľ-V súvislosti  s Jožkovým cestovateľ-
ským prıśpevkom o C� ıńe a jej obyva-ským prıśpevkom o C� ıńe a jej obyva-
teľoch stojı́ za zmienku ešte jedna teľoch stojı́ za zmienku ešte jedna 
zaujıḿavosť. Ak sa ocitnete v Prahe, zaujıḿavosť. Ak sa ocitnete v Prahe, 
skúste sa niekedy zavčas rána popre-skúste sa niekedy zavčas rána popre-
chádzať po Karlovom moste. Uvidıt́e, chádzať po Karlovom moste. Uvidıt́e, 

V súvislosti  s Jožkovým cestovateľ-
ským prıśpevkom o C� ıńe a jej obyva-
teľoch stojı́ za zmienku ešte jedna 
zaujıḿavosť. Ak sa ocitnete v Prahe, 
skúste sa niekedy zavčas rána popre-
chádzať po Karlovom moste. Uvidıt́e, 
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nymi fotografmi  fotiť do svojich  nymi fotografmi  fotiť do svojich  
svadobných albumov. V jednom svadobných albumov. V jednom 
momente sú na moste aj desiatky sláv-momente sú na moste aj desiatky sláv-
nostne vyfintených novomanžel-nostne vyfintených novomanžel-
ských párov so šikmými očami a ten ských párov so šikmými očami a ten 
výjav je naozaj bizarný.výjav je naozaj bizarný.

A viete, čo je za tým? Romantický film A viete, čo je za tým? Romantický film 
čıńskej produkcie Len my vieme kde z čıńskej produkcie Len my vieme kde z 
roku 2015, ktorého dej sa odohráva v roku 2015, ktorého dej sa odohráva v 
Prahe. Ten film tak pobláznil C� ıň́anov,  Prahe. Ten film tak pobláznil C� ıň́anov,  
že bola zriadená denná letecká linka že bola zriadená denná letecká linka 
Praha – Peking, ktorá kyvadlovo Praha – Peking, ktorá kyvadlovo 
začala dovážať čı́nske nevesty a z začala dovážať čı́nske nevesty a z 
tohto fenoménu sa až do pandémie tohto fenoménu sa až do pandémie 
stal výborný biznis pre obe strany. stal výborný biznis pre obe strany. 
Pritom C� ıň́ania sa v Prahe zdržia len Pritom C� ıň́ania sa v Prahe zdržia len 
krátko. Prioritou je mať fotku z praž-krátko. Prioritou je mať fotku z praž-
ského Karlovho mosta. Ten je ale už ského Karlovho mosta. Ten je ale už 
od deviatej rána zaplnený turistami z od deviatej rána zaplnený turistami z 
celého sveta (teda, pred pandémiou celého sveta (teda, pred pandémiou 
bol a po pandémii znovu bude), takže bol a po pandémii znovu bude), takže 
jediný vhodný čas na pokojné  fotenie jediný vhodný čas na pokojné  fotenie 
je zavčasu ráno, kvôli dobrému svetlu je zavčasu ráno, kvôli dobrému svetlu 

nymi fotografmi  fotiť do svojich  
svadobných albumov. V jednom 
momente sú na moste aj desiatky sláv-
nostne vyfintených novomanžel-
ských párov so šikmými očami a ten 
výjav je naozaj bizarný.

A viete, čo je za tým? Romantický film 
čıńskej produkcie Len my vieme kde z 
roku 2015, ktorého dej sa odohráva v 
Prahe. Ten film tak pobláznil C� ıň́anov,  
že bola zriadená denná letecká linka 
Praha – Peking, ktorá kyvadlovo 
začala dovážať čı́nske nevesty a z 
tohto fenoménu sa až do pandémie 
stal výborný biznis pre obe strany. 
Pritom C� ıň́ania sa v Prahe zdržia len 
krátko. Prioritou je mať fotku z praž-
ského Karlovho mosta. Ten je ale už 
od deviatej rána zaplnený turistami z 
celého sveta (teda, pred pandémiou 
bol a po pandémii znovu bude), takže 
jediný vhodný čas na pokojné  fotenie 
je zavčasu ráno, kvôli dobrému svetlu 

najlepšie pri východe slnka. Nevesta, najlepšie pri východe slnka. Nevesta, 
ktorá zmešká ranný budıḱ, má jedno-ktorá zmešká ranný budıḱ, má jedno-
ducho smolu a musı́ si hľadať iné  ducho smolu a musı́ si hľadať iné  
pokojné miesto, najčastejšie v parku pokojné miesto, najčastejšie v parku 
na neďalekej Kampe, ale to už nie je na neďalekej Kampe, ale to už nie je 
ono.ono.

A ešte perlička na záver. Pre menej A ešte perlička na záver. Pre menej 
solventných čıńskych novomanželov, solventných čıńskych novomanželov, 
ktorı ́si nemôžu dovoliť drahú letenku ktorı ́si nemôžu dovoliť drahú letenku 
do Prahy, je problém vyriešený do Prahy, je problém vyriešený 
doslova po čıńsky. C� ıň́ania si postavili doslova po čıńsky. C� ıň́ania si postavili 
zmenšenú repliku  Karlovho mosta v zmenšenú repliku  Karlovho mosta v 
S� anghaji v pomere 1:3. Namiesto S� anghaji v pomere 1:3. Namiesto 
pätnástich  pilierov má iba osem, ale pätnástich  pilierov má iba osem, ale 
inak ide o vydarenú napodobeninu.  A inak ide o vydarenú napodobeninu.  A 
ďalšie Karlove mosty plánujú posta-ďalšie Karlove mosty plánujú posta-
viť aj na iných domácich lokalitách. viť aj na iných domácich lokalitách. 

Aj to je ďalšı ́ dôkaz toho, že čıńska Aj to je ďalšı ́ dôkaz toho, že čıńska 
mentalita a už aj životná úroveň ich mentalita a už aj životná úroveň ich 
obyvateľov sú  niekde úplne inde, než obyvateľov sú  niekde úplne inde, než 
sme si to my Európania dlhodobo sme si to my Európania dlhodobo 
mysleli.mysleli.

Text	a	foto:	Vladislav	KristiňákText	a	foto:	Vladislav	Kristiňák
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sme si to my Európania dlhodobo 
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Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák
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Na úvod druhej časti spomienok na Na úvod druhej časti spomienok na 
Igora Nováka si pripomeňme kontext Igora Nováka si pripomeňme kontext 
a dobu, v ktorej sa jeho prıćhod do a dobu, v ktorej sa jeho prıćhod do 
Giraltoviec	„upiekol“.	Giraltoviec	„upiekol“.	

Vtedajšı́ českoslo-Vtedajšı́ českoslo-
venský futbal mal venský futbal mal 
vo svete cveng. V vo svete cveng. V 
roku 1980 sme na roku 1980 sme na 
m a j s t rov s t vá c h m a j s t rov s t vá c h 
Európy v Taliansku Európy v Taliansku 
obhajovali zlato z obhajovali zlato z 
Belehradu a skon-Belehradu a skon-
čili sme bronzovı.́ A čili sme bronzovı.́ A 
v z á p ä t ı́  s m e  n a v z á p ä t ı́  s m e  n a 
o l y m p i á d e  v o l y m p i á d e  v 
Moskve dokonca Moskve dokonca 
zıśkali zlato. C�o by zıśkali zlato. C�o by 
dali súčasnı ́funkci-dali súčasnı ́funkci-
onári českomorav-onári českomorav-
s k é h o  a l e b o s k é h o  a l e b o 
slovenského futba-slovenského futba-
lového zväzu za lového zväzu za 
t a k é t o  t r o f e j e t a k é t o  t r o f e j e 
dnes? dnes? 

Igor si na jar 1979 Igor si na jar 1979 
zahral v základnej zostave za olympij-zahral v základnej zostave za olympij-
ský výber C�SSR v úspešnej kvalifikácii ský výber C�SSR v úspešnej kvalifikácii 
na olympiádu v Moskve proti Bulha-na olympiádu v Moskve proti Bulha-
rom a tento štart bol jeho posledným rom a tento štart bol jeho posledným 
v reprezentačnom drese s levom na v reprezentačnom drese s levom na 
prsiach. Pod taktovkou trénera prsiach. Pod taktovkou trénera 
Havránka sme Bulharov zdolali Havránka sme Bulharov zdolali 

Na úvod druhej časti spomienok na 
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čili sme bronzovı.́ A 
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dali súčasnı ́funkci-
onári českomorav-
s k é h o  a l e b o 
slovenského futba-
lového zväzu za 
t a k é t o  t r o f e j e 
dnes? 

Igor si na jar 1979 
zahral v základnej zostave za olympij-
ský výber C�SSR v úspešnej kvalifikácii 
na olympiádu v Moskve proti Bulha-
rom a tento štart bol jeho posledným 
v reprezentačnom drese s levom na 
prsiach. Pod taktovkou trénera 
Havránka sme Bulharov zdolali 

časť 2:   časť 2:   Na linke Praha GiraltovceNa linke Praha Giraltovcečasť 2:   Na linke Praha Giraltovce
presvedčivo 4:0 a tento kľúčový zápas presvedčivo 4:0 a tento kľúčový zápas 
o postup na moskovskú olympiádu sa o postup na moskovskú olympiádu sa 
hral v Igorovom novom pôsobisku, vo hral v Igorovom novom pôsobisku, vo 
vršovickom	 Dolíčku, kam prestúpil vršovickom	 Dolíčku, kam prestúpil 

krátko po vojen-krátko po vojen-
čine v júni 1979.čine v júni 1979.

V tej dobe zažıv́al V tej dobe zažıv́al 
Bohemians	 Praha Bohemians	 Praha 
po niekoľkých prie-po niekoľkých prie-
m e r nýc h  ro č n ı-́m e r nýc h  ro č n ı-́
koch veľký výkon-koch veľký výkon-
nostný  vzostup. nostný  vzostup. 
T r é n e r s k ú T r é n e r s k ú 
taktovku mal už taktovku mal už 
druhý rok v rukách druhý rok v rukách 
legendárny srdciar legendárny srdciar 
a  „ d r i lma j s t e r “	a  „ d r i lma j s t e r “	
Tomáš	 Pospíchal,	Tomáš	 Pospíchal,	
ktorého preslávila ktorého preslávila 
dodnes platná veta-dodnes platná veta-
Futbal	nemá	logiku.	Futbal	nemá	logiku.	
Vášnivı ́tipéri veľmi Vášnivı ́tipéri veľmi 
dobre vedia o  jej dobre vedia o  jej 
pravdivosti svoje...pravdivosti svoje...

Bol to svojrázny Bol to svojrázny 
tréner, ktorý prišiel s úplne novým tréner, ktorý prišiel s úplne novým 
prı́stupom k svojim zverencom. prı́stupom k svojim zverencom. 
Naprıḱlad udržiaval kabıńu v perma-Naprıḱlad udržiaval kabıńu v perma-
nentnom napätı ́a nenechával hráčom nentnom napätı ́a nenechával hráčom 
ani jeden deň voľna, dokonca ani deň ani jeden deň voľna, dokonca ani deň 
pred zápasom. Bol to, podľa slov pred zápasom. Bol to, podľa slov 
Panenku a Dobiáša, prı́sny pedant, Panenku a Dobiáša, prı́sny pedant, 
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taktovku mal už 
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ktorý si zakladal na disciplıń e a úcte ktorý si zakladal na disciplıń e a úcte 
hráčov k trénerovi. Majstri Európy z hráčov k trénerovi. Majstri Európy z 
Belehradu doteraz spomıńajú na jeho Belehradu doteraz spomıńajú na jeho 
bizarné zákazy v šatni klokanov. bizarné zákazy v šatni klokanov. 

Bohemka bola v tej dobe pod krıd́lami Bohemka bola v tej dobe pod krıd́lami 
mocného strojárenského patróna, mocného strojárenského patróna, 
koncernového podniku C�KD Praha a koncernového podniku C�KD Praha a 
Pospı́chal začal skladať v Dolı́čku Pospı́chal začal skladať v Dolı́čku 
silný tıḿ s hviezdami z Belehradu – silný tıḿ s hviezdami z Belehradu – 
Panenkom,	 Dobiášom,	 Bičovským a Panenkom,	 Dobiášom,	 Bičovským a 
ďalšıḿi reprezentantmi C�SSR. Igor si ďalšıḿi reprezentantmi C�SSR. Igor si 
s nimi takisto obliekol reprezentačný s nimi takisto obliekol reprezentačný 
dres a tak sa do partičky klokanov ako dres a tak sa do partičky klokanov ako 
skúsený, tvorivý technik a húževnatý skúsený, tvorivý technik a húževnatý 
bojovnı́k s neomylnou ľavačkou bojovnı́k s neomylnou ľavačkou 
náramne hodil. Pospıćhal mal jasnú náramne hodil. Pospıćhal mal jasnú 
vıźiu zaútočiť na majstrovský titul a vıźiu zaútočiť na majstrovský titul a 
zahrať si Pohár majstrov európskych zahrať si Pohár majstrov európskych 
krajı́n, čo bola v tej dobe obdoba krajı́n, čo bola v tej dobe obdoba 
dnešnej Ligy majstrov. Túto métu o dnešnej Ligy majstrov. Túto métu o 
štyri roky neskôr aj do bodky naplnil. štyri roky neskôr aj do bodky naplnil. 
Ale nepredbiehajme.Ale nepredbiehajme.

V čase Igorovho prıćhodu do Prahy V čase Igorovho prıćhodu do Prahy 
skončil Bohemians na tretej priečke a skončil Bohemians na tretej priečke a 
v pohári UEFA narazil hneď v prvom v pohári UEFA narazil hneď v prvom 
kole na mnıćhovský Bayern. Pre veľký kole na mnıćhovský Bayern. Pre veľký 
záujem o vstupenky na nemecký záujem o vstupenky na nemecký 
veľkoklub s Rummeniggem,	 Breitne-veľkoklub s Rummeniggem,	 Breitne-
rom	 a spol. sa hralo na sparťanskej rom	 a spol. sa hralo na sparťanskej 
Letnej. Bayern sıće postúpil ďalej, ale Letnej. Bayern sıće postúpil ďalej, ale 
Bohemians ho poriadne potrápil a v Bohemians ho poriadne potrápil a v 
domácej lige začal nekompromisne domácej lige začal nekompromisne 
valcovať všetkých súperov. Po jeseni valcovať všetkých súperov. Po jeseni 
zimoval na prvej priečke, takže všetko zimoval na prvej priečke, takže všetko 
vyzeralo byť v poriadku. Lenže nebo-vyzeralo byť v poriadku. Lenže nebo-
lo. Už počas prvých týždňov pôsobe-lo. Už počas prvých týždňov pôsobe-
nia v Bohemke sa Igorovi prihlásilo nia v Bohemke sa Igorovi prihlásilo 
neprı́jemné zranenie achilovky, s neprı́jemné zranenie achilovky, s 
ktorým bojoval ako aktıv́ny hráč ešte ktorým bojoval ako aktıv́ny hráč ešte 
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náramne hodil. Pospıćhal mal jasnú 
vıźiu zaútočiť na majstrovský titul a 
zahrať si Pohár majstrov európskych 
krajı́n, čo bola v tej dobe obdoba 
dnešnej Ligy majstrov. Túto métu o 
štyri roky neskôr aj do bodky naplnil. 
Ale nepredbiehajme.

V čase Igorovho prıćhodu do Prahy 
skončil Bohemians na tretej priečke a 
v pohári UEFA narazil hneď v prvom 
kole na mnıćhovský Bayern. Pre veľký 
záujem o vstupenky na nemecký 
veľkoklub s Rummeniggem,	 Breitne-
rom	 a spol. sa hralo na sparťanskej 
Letnej. Bayern sıće postúpil ďalej, ale 
Bohemians ho poriadne potrápil a v 
domácej lige začal nekompromisne 
valcovať všetkých súperov. Po jeseni 
zimoval na prvej priečke, takže všetko 
vyzeralo byť v poriadku. Lenže nebo-
lo. Už počas prvých týždňov pôsobe-
nia v Bohemke sa Igorovi prihlásilo 
neprı́jemné zranenie achilovky, s 
ktorým bojoval ako aktıv́ny hráč ešte 

dlhých sedem rokov. Tréner Pospı-́dlhých sedem rokov. Tréner Pospı-́
chal uprednostňoval  v tréningovom chal uprednostňoval  v tréningovom 
procese dril na tvrdých povrchoch. procese dril na tvrdých povrchoch. 
Len si to predstavte – dva dvaapolho-Len si to predstavte – dva dvaapolho-
d i n ové  t r é n i n g y  d e n n e ,  č a s to d i n ové  t r é n i n g y  d e n n e ,  č a s to 
kondičné galeje s olovenými vestami kondičné galeje s olovenými vestami 
na betóne a asfaltke. No a to sa Igorovi na betóne a asfaltke. No a to sa Igorovi 
škaredo vypomstilo. škaredo vypomstilo. 

Je to smutné, ale po necelej jesennej Je to smutné, ale po necelej jesennej 
časti v novom pôsobisku nastal čas časti v novom pôsobisku nastal čas 
zamávať nielen Prahe, ale aj vrcholo-zamávať nielen Prahe, ale aj vrcholo-
vému futbalu. Podľa dostupných zdro-vému futbalu. Podľa dostupných zdro-
jov v drese Bohemians nastúpil len v jov v drese Bohemians nastúpil len v 
troch ligových zápasoch, v ktorých raz troch ligových zápasoch, v ktorých raz 
skóroval, konkrétne do siete Zbro-skóroval, konkrétne do siete Zbro-
jovky Brno. Celkovo na prvoligových jovky Brno. Celkovo na prvoligových 
trávnikoch odohral 170 stretnutı,́ v trávnikoch odohral 170 stretnutı,́ v 
ktorých strelil 25 gólov. ktorých strelil 25 gólov. 

Návrat na východ Slovenska bol tak Návrat na východ Slovenska bol tak 
ešte v roku 1979 realitou a pomaly sa ešte v roku 1979 realitou a pomaly sa 
dostávame k jadru veci.dostávame k jadru veci.

S nápadom angažovať klokana Igora S nápadom angažovať klokana Igora 
do giraltovského Slovana prišli jeho do giraltovského Slovana prišli jeho 
priatelia Štefan	Bačkay	a	Jozef	Dudič,	priatelia Štefan	Bačkay	a	Jozef	Dudič,	
ktorı́ už v Giraltovciach v tej dobe ktorı́ už v Giraltovciach v tej dobe 
pôsobili ako hráči Slovana ZZ, aj ako pôsobili ako hráči Slovana ZZ, aj ako 
zamestnanci DPaM. Igor si liečil zamestnanci DPaM. Igor si liečil 
boľačky so zapálenými achilovkami boľačky so zapálenými achilovkami 
doma v Prešove a o trénovanie Giral-doma v Prešove a o trénovanie Giral-
toviec prejavil záujem. Pokračovanie toviec prejavil záujem. Pokračovanie 
v hráčskej kariére bolo kvôli zraneniu v hráčskej kariére bolo kvôli zraneniu 
teraz druhoradé. teraz druhoradé. 

Na obhliadku nového prostredia a Na obhliadku nového prostredia a 
budúcich zverencov si vybral nevyda-budúcich zverencov si vybral nevyda-
rený domáci zápas Slovana s Nacinou rený domáci zápas Slovana s Nacinou 
Vsou a aj napriek domácej prehre zare-Vsou a aj napriek domácej prehre zare-
gistroval sľubný hráčsky potenciál. gistroval sľubný hráčsky potenciál. 

Legislatıv́ne však bol stále hráčom Legislatıv́ne však bol stále hráčom 
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Bohemians Praha a tak do hry vstúpili Bohemians Praha a tak do hry vstúpili 
v júli 1980 funkcionári FO Slovan ZZ v júli 1980 funkcionári FO Slovan ZZ 
Giraltovce, ktorı́ sa skontaktovali s Giraltovce, ktorı́ sa skontaktovali s 
manažmentom slávneho klubu a do manažmentom slávneho klubu a do 
Prahy osobne vycestovali. Cieľ celej Prahy osobne vycestovali. Cieľ celej 
transakcie bol jasný – zıśkať Igora ako transakcie bol jasný – zıśkať Igora ako 
hlavného trénera a posunúť giraltov-hlavného trénera a posunúť giraltov-
ský futbal s novým koučom o stupie-ský futbal s novým koučom o stupie-
nok vyššie.nok vyššie.

O prestupe Igora z TJ	Bohemians	ČKD	O prestupe Igora z TJ	Bohemians	ČKD	
Praha	 do	 FO	 Slovan	 ZZ	 Giraltovce	Praha	 do	 FO	 Slovan	 ZZ	 Giraltovce	
dodnes kolujú rôzne, často neuveri-dodnes kolujú rôzne, často neuveri-
teľné legendy. Pravda je taká, že roko-teľné legendy. Pravda je taká, že roko-
vanı ́sa priamo vo vršovickom Dolıć ̌ku vanı ́sa priamo vo vršovickom Dolıć ̌ku 
ujali vtedajšı́ tajomnı́k Slovana ZZ ujali vtedajšı́ tajomnı́k Slovana ZZ 
Milan Varganin a vedúci mužstva Milan Varganin a vedúci mužstva 
Miroslav Deutsch, ktorı ́ si na to živo Miroslav Deutsch, ktorı ́ si na to živo 
spomıńajú: „Bolo	 to	 vysoko	 korektné	spomıńajú: „Bolo	 to	 vysoko	 korektné	
rokovanie	s	najvyššími	predstaviteľmi	rokovanie	s	najvyššími	predstaviteľmi	
klubu	priamo	v	ich	kancelárii.	Zdvorilo	klubu	priamo	v	ich	kancelárii.	Zdvorilo	
nás	usadili	do	kožených	kresiel	a	nám	nás	usadili	do	kožených	kresiel	a	nám	

Bohemians Praha a tak do hry vstúpili 
v júli 1980 funkcionári FO Slovan ZZ 
Giraltovce, ktorı́ sa skontaktovali s 
manažmentom slávneho klubu a do 
Prahy osobne vycestovali. Cieľ celej 
transakcie bol jasný – zıśkať Igora ako 
hlavného trénera a posunúť giraltov-
ský futbal s novým koučom o stupie-
nok vyššie.
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Praha	 do	 FO	 Slovan	 ZZ	 Giraltovce	
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teľné legendy. Pravda je taká, že roko-
vanı ́sa priamo vo vršovickom Dolıć ̌ku 
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nás	usadili	do	kožených	kresiel	a	nám	

imponovali	ich	profesionalita	a	ústre-imponovali	ich	profesionalita	a	ústre-
tovosť.	Po	rokovaní	sme	vyšli	na	chod-tovosť.	Po	rokovaní	sme	vyšli	na	chod-
bu,	 kde	 práve	 stál	 aj	 charizmatický	bu,	 kde	 práve	 stál	 aj	 charizmatický	
tréner	 Pospíchal	 a	 niečo	 skúmal.	tréner	 Pospíchal	 a	 niečo	 skúmal.	
Pozdravil	 nás,	 aj	 pochválil,	 že	 to									Pozdravil	 nás,	 aj	 pochválil,	 že	 to									
„děláme	 dobře“.	 Zrejme	 o	 našich					„děláme	 dobře“.	 Zrejme	 o	 našich					
zámeroch		vedel.“ (M. Deutsch)zámeroch		vedel.“ (M. Deutsch)

„Na	 rokovanie	 sa	 dostavil	 samotný	„Na	 rokovanie	 sa	 dostavil	 samotný	
predseda	 TJ	 Bohemians	 ČKD	 Praha	predseda	 TJ	 Bohemians	 ČKD	 Praha	
Jaroslav	 Týpek	 spolu	 so	 špičkovým	Jaroslav	 Týpek	 spolu	 so	 špičkovým	
funkcionárom	 ČSFZ	 Zdeňkom	 Svobo-funkcionárom	 ČSFZ	 Zdeňkom	 Svobo-
dom,	 ktorý	 bol	 v	 tej	 dobe	 klubovým	dom,	 ktorý	 bol	 v	 tej	 dobe	 klubovým	
tajomníkom.tajomníkom.

Na	 podmienkach	 prestupu	 sme	 sa	Na	 podmienkach	 prestupu	 sme	 sa	
rýchlo	dohodli	a	celá	transakcia	prešla	rýchlo	dohodli	a	celá	transakcia	prešla	
hladko	a	podľa	vtedajších	smerníc	za	hladko	a	podľa	vtedajších	smerníc	za	
regulárny	poplatok.“	(M.Varganin)regulárny	poplatok.“	(M.Varganin)

Ruka bola teda v rukáve a tak sa v júli Ruka bola teda v rukáve a tak sa v júli 
1980 v Giraltovciach začalo čarovné 1980 v Giraltovciach začalo čarovné 
obdobie, keď sa na náš mestský obdobie, keď sa na náš mestský 
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štadión chodilo tlieskať, návštevnosť štadión chodilo tlieskať, návštevnosť 
domácich stretnutı ́Slovana ZZ citeľne domácich stretnutı ́Slovana ZZ citeľne 
stúpla a bola približne trojnásobná stúpla a bola približne trojnásobná 
ako tá dnešná. Domáce zápasy začala ako tá dnešná. Domáce zápasy začala 
navštevovať i početnejšia nežná časť navštevovať i početnejšia nežná časť 
publika a aj tetka Z� ultáková dokázala publika a aj tetka Z� ultáková dokázala 
sledovať cez zamrežované okno šatne sledovať cez zamrežované okno šatne 
áčka celé zápasy, ako to tı ́Giraltovča-áčka celé zápasy, ako to tı ́Giraltovča-
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nia s novým trénerom hrajú. A hrali nia s novým trénerom hrajú. A hrali 
fakt dobre. Dokonca viac než dobre. fakt dobre. Dokonca viac než dobre. 
Ale o tom si povieme v marcovom Ale o tom si povieme v marcovom 
vydanı ́Spravodajcu.vydanı ́Spravodajcu.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Archív	Milana	Varganina	a	Foto:	Archív	Milana	Varganina	a	
Vladislav	KristiňákVladislav	Kristiňák
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V	 novoročnom	 čísle	 sme	 vám	V	 novoročnom	 čísle	 sme	 vám	
priniesli	informácie	o	nezvestnom	priniesli	informácie	o	nezvestnom	
mužovi	z	Cerniny,	ktorý	zmizol	bez	mužovi	z	Cerniny,	ktorý	zmizol	bez	
stopy	 a	 v	 našom	 meste	 našli	 na	stopy	 a	 v	 našom	 meste	 našli	 na	
Vianoce	 len	 jeho	auto.	Hoci	 sa	do	Vianoce	 len	 jeho	auto.	Hoci	 sa	do	
pátracej	akcie	zapojili	stovky	ľudí	a	pátracej	akcie	zapojili	stovky	ľudí	a	
robia,	čo	je	v	ich	silách,	doposiaľ	ho	robia,	čo	je	v	ich	silách,	doposiaľ	ho	
nenašli.	nenašli.	
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Dôchodca Ján Noga od Svidnı́ka je Dôchodca Ján Noga od Svidnı́ka je 
stále nezvestný a hľadaný polı́ciou. stále nezvestný a hľadaný polı́ciou. 
Vyhlásili po ňom mimoriadne pátra-Vyhlásili po ňom mimoriadne pátra-
nie. Rozsiahle pátracie akcie doteraz nie. Rozsiahle pátracie akcie doteraz 
nepriniesli úspech. „Okresné riaditeľ-nepriniesli úspech. „Okresné riaditeľ-
stvo PZ vo Svidnıḱu eviduje od 26. 12. stvo PZ vo Svidnıḱu eviduje od 26. 12. 
2020 nezvestnosť osoby Jána N.            2020 nezvestnosť osoby Jána N.            
z Cerniny. Bezprostredne po prijatı ́z Cerniny. Bezprostredne po prijatı ́

Dôchodca Ján Noga od Svidnı́ka je 
stále nezvestný a hľadaný polı́ciou. 
Vyhlásili po ňom mimoriadne pátra-
nie. Rozsiahle pátracie akcie doteraz 
nepriniesli úspech. „Okresné riaditeľ-
stvo PZ vo Svidnıḱu eviduje od 26. 12. 
2020 nezvestnosť osoby Jána N.            
z Cerniny. Bezprostredne po prijatı ́

Muž	z	Cerniny	je	stále	nezvestnýMuž	z	Cerniny	je	stále	nezvestnýMuž	z	Cerniny	je	stále	nezvestný
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oznámenia o nezvestnosti a v prie-oznámenia o nezvestnosti a v prie-
behu nasledujúcich dnı ́bolo vykona-behu nasledujúcich dnı ́bolo vykona-
ných viacero pátracı́ch akciı́, do ných viacero pátracı́ch akciı́, do 
ktorých sa zapojil väčšı ́ počet osôb,“ ktorých sa zapojil väčšı ́ počet osôb,“ 
uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov Jana uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov Jana 
Ligdayová. Podľa jej slov šlo o prıśluš-Ligdayová. Podľa jej slov šlo o prıśluš-
nı́kov PZ,  hasi čov,  prı́buzných nı́kov PZ,  hasi čov,  prı́buzných 
nezvestného, jeho známych, pátracı ́nezvestného, jeho známych, pátracı ́
tı́m z Košı́c, ako aj o ďalšie osoby.        tı́m z Košı́c, ako aj o ďalšie osoby.        
„Súčasne boli v meste Giraltovce a            „Súčasne boli v meste Giraltovce a            
v okolı́, u prı́buzných a známych v okolı́, u prı́buzných a známych 
nezvestného, vykonané operatıv́ne nezvestného, vykonané operatıv́ne 
previerky. D� alej boli zabezpečené previerky. D� alej boli zabezpečené 
zábery bezpečnostných kamier mesta zábery bezpečnostných kamier mesta 
Giraltovce a taktiež boli prepátrané Giraltovce a taktiež boli prepátrané 
vodné toky Radomka a Topľa. V rámci vodné toky Radomka a Topľa. V rámci 
operatı́vno-pátracej činnosti boli operatı́vno-pátracej činnosti boli 
vykonané aj ďalšie úkony, ktoré nie je vykonané aj ďalšie úkony, ktoré nie je 
možné konkretizovať,“ informovala možné konkretizovať,“ informovala 
krajská policajná hovorkyňa.krajská policajná hovorkyňa.

ZATIAĽ	BEZ	ÚSPECHUZATIAĽ	BEZ	ÚSPECHU

„Doposiaľ sa však nepodarilo zıśkať „Doposiaľ sa však nepodarilo zıśkať 

oznámenia o nezvestnosti a v prie-
behu nasledujúcich dnı ́bolo vykona-
ných viacero pátracı́ch akciı́, do 
ktorých sa zapojil väčšı ́ počet osôb,“ 
uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov Jana 
Ligdayová. Podľa jej slov šlo o prıśluš-
nı́kov PZ,  hasi čov,  prı́buzných 
nezvestného, jeho známych, pátracı ́
tı́m z Košı́c, ako aj o ďalšie osoby.        
„Súčasne boli v meste Giraltovce a            
v okolı́, u prı́buzných a známych 
nezvestného, vykonané operatıv́ne 
previerky. D� alej boli zabezpečené 
zábery bezpečnostných kamier mesta 
Giraltovce a taktiež boli prepátrané 
vodné toky Radomka a Topľa. V rámci 
operatı́vno-pátracej činnosti boli 
vykonané aj ďalšie úkony, ktoré nie je 
možné konkretizovať,“ informovala 
krajská policajná hovorkyňa.

ZATIAĽ	BEZ	ÚSPECHU

„Doposiaľ sa však nepodarilo zıśkať 

žiadne relevantné informácie, ktoré žiadne relevantné informácie, ktoré 
by napomohli k vypátraniu nezvest-by napomohli k vypátraniu nezvest-
ného. V budúcom týždni (podľa aktu-ného. V budúcom týždni (podľa aktu-
álneho počasia) sú plánované ďalšie álneho počasia) sú plánované ďalšie 
úkony zamerané na dôkladnejšie a úkony zamerané na dôkladnejšie a 
širšie prepátranie spomenutých širšie prepátranie spomenutých 
vodných tokov,“ prisľúbila Ligdayovávodných tokov,“ prisľúbila Ligdayová

NÁDEJ	ZOMIERA	POSLEDNÁNÁDEJ	ZOMIERA	POSLEDNÁ

O záhadnom zmiznutı ́už informovali O záhadnom zmiznutı ́už informovali 
nielen viaceré celoslovenské médiá, nielen viaceré celoslovenské médiá, 
ale dokonca aj české, ako naprıḱlad ale dokonca aj české, ako naprıḱlad 
Blesk a spomıńajú ho v článkoch na Blesk a spomıńajú ho v článkoch na 
stránkach bulvar.cz č i  wick.cz. stránkach bulvar.cz č i  wick.cz. 
Topky.sk informovali, že riaditeľ PPT Topky.sk informovali, že riaditeľ PPT 
Jozef Juhoš spomenul aj kamerové Jozef Juhoš spomenul aj kamerové 
záznamy z obce Cernina. „Tie ukázali, záznamy z obce Cernina. „Tie ukázali, 
že pred polnocou v rovnaký deň sa že pred polnocou v rovnaký deň sa 
miestom pohybovala  neznáma miestom pohybovala  neznáma 
osoba.“ Nie je však jasné, či išlo práve osoba.“ Nie je však jasné, či išlo práve 
o doteraz nezvestného Jána. „Z� iadna o doteraz nezvestného Jána. „Z� iadna 
osoba len tak nezmizne, niekde je a osoba len tak nezmizne, niekde je a 
treba ju nájsť,“ povedal. Najhoršie treba ju nájsť,“ povedal. Najhoršie 
podľa Juhoša pre mnohé rodiny je, že podľa Juhoša pre mnohé rodiny je, že 
niekedy, aj keď už majú zlú predtu-niekedy, aj keď už majú zlú predtu-
chu, že ich rodinný prıślušnıḱ nemusı ́chu, že ich rodinný prıślušnıḱ nemusı ́
byť nažive, potrebujú nájsť jeho telo, byť nažive, potrebujú nájsť jeho telo, 
aby ho mohli dôstojne pochovať. „Tak-aby ho mohli dôstojne pochovať. „Tak-
ýchto prıṕadov je viac, sú to prıṕady, ýchto prıṕadov je viac, sú to prıṕady, 
ktoré ostali otvorené a nikto im už ktoré ostali otvorené a nikto im už 
nevenuje pozornosť. A práve aj nevenuje pozornosť. A práve aj 
takýmto prı́padom sa plánujeme takýmto prı́padom sa plánujeme 
venovať a pomôcť rodine, či už pozo-venovať a pomôcť rodine, či už pozo-
stalým,“ dodal. Verıḿe však v lepšı ́stalým,“ dodal. Verıḿe však v lepšı ́
záver a šťastlivé rozuzlenie záhad-záver a šťastlivé rozuzlenie záhad-
ného Jánovho zmiznutia. Ak by ste ného Jánovho zmiznutia. Ak by ste 
Jána videli, kontaktujte polıćiu.Jána videli, kontaktujte polıćiu.

Autor:	Martina	Cigľárová,											Autor:	Martina	Cigľárová,											
foto:	facebookfoto:	facebook

žiadne relevantné informácie, ktoré 
by napomohli k vypátraniu nezvest-
ného. V budúcom týždni (podľa aktu-
álneho počasia) sú plánované ďalšie 
úkony zamerané na dôkladnejšie a 
širšie prepátranie spomenutých 
vodných tokov,“ prisľúbila Ligdayová

NÁDEJ	ZOMIERA	POSLEDNÁ

O záhadnom zmiznutı ́už informovali 
nielen viaceré celoslovenské médiá, 
ale dokonca aj české, ako naprıḱlad 
Blesk a spomıńajú ho v článkoch na 
stránkach bulvar.cz č i  wick.cz. 
Topky.sk informovali, že riaditeľ PPT 
Jozef Juhoš spomenul aj kamerové 
záznamy z obce Cernina. „Tie ukázali, 
že pred polnocou v rovnaký deň sa 
miestom pohybovala  neznáma 
osoba.“ Nie je však jasné, či išlo práve 
o doteraz nezvestného Jána. „Z� iadna 
osoba len tak nezmizne, niekde je a 
treba ju nájsť,“ povedal. Najhoršie 
podľa Juhoša pre mnohé rodiny je, že 
niekedy, aj keď už majú zlú predtu-
chu, že ich rodinný prıślušnıḱ nemusı ́
byť nažive, potrebujú nájsť jeho telo, 
aby ho mohli dôstojne pochovať. „Tak-
ýchto prıṕadov je viac, sú to prıṕady, 
ktoré ostali otvorené a nikto im už 
nevenuje pozornosť. A práve aj 
takýmto prı́padom sa plánujeme 
venovať a pomôcť rodine, či už pozo-
stalým,“ dodal. Verıḿe však v lepšı ́
záver a šťastlivé rozuzlenie záhad-
ného Jánovho zmiznutia. Ak by ste 
Jána videli, kontaktujte polıćiu.

Autor:	Martina	Cigľárová,											
foto:	facebook
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čerstvým čerstvým 

šesťdesiatnikom šesťdesiatnikom 

čerstvým 

šesťdesiatnikom 

Miroslav Dvorský Miroslav Dvorský Miroslav Dvorský 

Prvého februára sa dožil okrúhleho Prvého februára sa dožil okrúhleho 
životného jubilea Miroslav	Dvorský,	životného jubilea Miroslav	Dvorský,	
ktorý neodmysliteľne patrı ́ do giral-ktorý neodmysliteľne patrı ́ do giral-
tovskej slovanistickej rodiny. Futba-tovskej slovanistickej rodiny. Futba-
lový dres Slovana Giraltovce obliekal lový dres Slovana Giraltovce obliekal 
od mládežnıćkych výberov až po A od mládežnıćkych výberov až po A 
tıḿ a už v detstve si vybral post bran-tıḿ a už v detstve si vybral post bran-
kára. Po návrate z vojenčiny si ako kára. Po návrate z vojenčiny si ako 
mladý gólman zachytal v kádri, ktorý mladý gólman zachytal v kádri, ktorý 
bol pri výraznom vzostupe giraltov-bol pri výraznom vzostupe giraltov-
ského futbalu a zažil aj slávne časy za ského futbalu a zažil aj slávne časy za 
trénera Igora Nováka. V sezóne trénera Igora Nováka. V sezóne 
1981/82 bol pri historickom postupe 1981/82 bol pri historickom postupe 
našich do II. SNFL. Po ukončenı ́aktıv́-našich do II. SNFL. Po ukončenı ́aktıv́-
nej hráčskej kariéry ostal futbalu nej hráčskej kariéry ostal futbalu 
dodnes verný, vyskúšal si funkciu dodnes verný, vyskúšal si funkciu 
vedúceho mužstva i trénera pri vedúceho mužstva i trénera pri 
mládežnıḱoch a v roku 1998 sa stal aj mládežnıḱoch a v roku 1998 sa stal aj 

Prvého februára sa dožil okrúhleho 
životného jubilea Miroslav	Dvorský,	
ktorý neodmysliteľne patrı ́ do giral-
tovskej slovanistickej rodiny. Futba-
lový dres Slovana Giraltovce obliekal 
od mládežnıćkych výberov až po A 
tıḿ a už v detstve si vybral post bran-
kára. Po návrate z vojenčiny si ako 
mladý gólman zachytal v kádri, ktorý 
bol pri výraznom vzostupe giraltov-
ského futbalu a zažil aj slávne časy za 
trénera Igora Nováka. V sezóne 
1981/82 bol pri historickom postupe 
našich do II. SNFL. Po ukončenı ́aktıv́-
nej hráčskej kariéry ostal futbalu 
dodnes verný, vyskúšal si funkciu 
vedúceho mužstva i trénera pri 
mládežnıḱoch a v roku 1998 sa stal aj 

klubovým tajomnıḱom. V radoch MFK klubovým tajomnıḱom. V radoch MFK 
Slovan patrı́ medzi spoľahlivých, Slovan patrı́ medzi spoľahlivých, 
obetavých funkcionárov a  ako obetavých funkcionárov a  ako 
skúsený administrátor sa stará o dôle-skúsený administrátor sa stará o dôle-
žitú legislatıv́nu stránku chodu klubu.žitú legislatıv́nu stránku chodu klubu.

K okrúhlemu výročiu mu nielen K okrúhlemu výročiu mu nielen 
blahoželáme, ale aj ďakujeme za blahoželáme, ale aj ďakujeme za 
poctivo vykonanú prácu v našom poctivo vykonanú prácu v našom 
MFK Slovan. MFK Slovan. 

Takže Miro, všetko najlepšie, hlavne Takže Miro, všetko najlepšie, hlavne 
nech ti zdravıč́ko slúži. Nech u teba nech ti zdravıč́ko slúži. Nech u teba 
vládnu rodinná pohoda, životný opti-vládnu rodinná pohoda, životný opti-
mizmus a nech ti výkony nášho mizmus a nech ti výkony nášho 
mladého tıḿu robia radosť. Z� ivio.mladého tıḿu robia radosť. Z� ivio.

Vladislav	Kristiňák	a	celá	futba-Vladislav	Kristiňák	a	celá	futba-
lová	rodina	MFK	Slovan	Giraltovcelová	rodina	MFK	Slovan	Giraltovce

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

klubovým tajomnıḱom. V radoch MFK 
Slovan patrı́ medzi spoľahlivých, 
obetavých funkcionárov a  ako 
skúsený administrátor sa stará o dôle-
žitú legislatıv́nu stránku chodu klubu.

K okrúhlemu výročiu mu nielen 
blahoželáme, ale aj ďakujeme za 
poctivo vykonanú prácu v našom 
MFK Slovan. 

Takže Miro, všetko najlepšie, hlavne 
nech ti zdravıč́ko slúži. Nech u teba 
vládnu rodinná pohoda, životný opti-
mizmus a nech ti výkony nášho 
mladého tıḿu robia radosť. Z� ivio.

Vladislav	Kristiňák	a	celá	futba-
lová	rodina	MFK	Slovan	Giraltovce

Foto:	Ladislav	Lukáč
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Je najvyššı ́ čas nakúpiť osivá a rôzne Je najvyššı ́ čas nakúpiť osivá a rôzne 
záhradkárske potreby. Kúpime si záhradkárske potreby. Kúpime si 
výhodný substrát a sadbovače na pred-výhodný substrát a sadbovače na pred-
pestovanie priesad. Na jar, keď je pôda pestovanie priesad. Na jar, keď je pôda 
uľahnutá, prekyprıḿe ju vidlami. Pôdu uľahnutá, prekyprıḿe ju vidlami. Pôdu 
nerýľujeme, aby sa nevysúšala. Potom nerýľujeme, aby sa nevysúšala. Potom 
treba povrch pôdy urovnať. Vo vykuro-treba povrch pôdy urovnať. Vo vykuro-
vanom sklenı́ku vysievame semená vanom sklenı́ku vysievame semená 
skorého šalátu, reďkovky a kalerábu. skorého šalátu, reďkovky a kalerábu. 
Koncom mesiaca nasledujú hlúboviny. Koncom mesiaca nasledujú hlúboviny. 
Od konca februára sejeme letný pór, Od konca februára sejeme letný pór, 
papriku, baklažán a ďalšiu plodovú papriku, baklažán a ďalšiu plodovú 
zeleninu. Na záhone skontrolujeme zeleninu. Na záhone skontrolujeme 
prezimované druhy zeleniny, ako sú prezimované druhy zeleniny, ako sú 
ružičkový kel a zimný pór. ružičkový kel a zimný pór. 

Je najvyššı ́ čas nakúpiť osivá a rôzne 
záhradkárske potreby. Kúpime si 
výhodný substrát a sadbovače na pred-
pestovanie priesad. Na jar, keď je pôda 
uľahnutá, prekyprıḿe ju vidlami. Pôdu 
nerýľujeme, aby sa nevysúšala. Potom 
treba povrch pôdy urovnať. Vo vykuro-
vanom sklenı́ku vysievame semená 
skorého šalátu, reďkovky a kalerábu. 
Koncom mesiaca nasledujú hlúboviny. 
Od konca februára sejeme letný pór, 
papriku, baklažán a ďalšiu plodovú 
zeleninu. Na záhone skontrolujeme 
prezimované druhy zeleniny, ako sú 
ružičkový kel a zimný pór. 

Môžeme kombinovať rastliny:Môžeme kombinovať rastliny:
- Kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom, - Kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom, 
zeleromzelerom
- Hrach so zelerom- Hrach so zelerom
- Fazuľa s rajčiakmi, šalátom, saturej-- Fazuľa s rajčiakmi, šalátom, saturej-
koukou
- Kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-- Kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-
tomtom
- Cibuľa s mrkvou a šalátom- Cibuľa s mrkvou a šalátom
- S�alát s uhorkami, cviklou, mangoldom- S�alát s uhorkami, cviklou, mangoldom
- Zemiaky s bôbom, mätou, chrenom - Zemiaky s bôbom, mätou, chrenom 
- Mrkva s pórom, cibuľou- Mrkva s pórom, cibuľou

Posledný zimný mesiac je skutočne Posledný zimný mesiac je skutočne 
chladný, často aj mrazivejšı ́ako január. chladný, často aj mrazivejšı ́ako január. 
Ale stromy a kry sú už pripravené na Ale stromy a kry sú už pripravené na 
aktıv́ny život. Pokračujeme v reze a aktıv́ny život. Pokračujeme v reze a 
tvarovanı́ ovocných stromov, najmä tvarovanı́ ovocných stromov, najmä 
jablonı,́ hrušiek a tiež rıb́ezlı,́  egrešov a jablonı,́ hrušiek a tiež rıb́ezlı,́  egrešov a 
malıń. Nezabúdame ani na včasnú a malıń. Nezabúdame ani na včasnú a 
vyváženú výživu ovocných drevı́n. vyváženú výživu ovocných drevı́n. 
Koncom februára v závislosti od poča-Koncom februára v závislosti od poča-
sia môžeme prihnojovať draselnými a sia môžeme prihnojovať draselnými a 
fosforečnymi hnojivami.fosforečnymi hnojivami.

Oneskorené opadané lı́stie odporú-Oneskorené opadané lı́stie odporú-
čame po zhrabanı́ skompostovať s čame po zhrabanı́ skompostovať s 
nehaseným vápnom. Dôležité je aj nehaseným vápnom. Dôležité je aj 
odstraňovanie vyschnutých plodov odstraňovanie vyschnutých plodov 
obzvlášť na kôstkovinách, ale aj na obzvlášť na kôstkovinách, ale aj na 
jadrovinách.  V rámci chemickej jadrovinách.  V rámci chemickej 
ochrany je dôležitý postrek broskýň. ochrany je dôležitý postrek broskýň. 
Na pôdach kde je pH väčšie ako 7 a na Na pôdach kde je pH väčšie ako 7 a na 
kultúrach ,ktoré neznášajú vápnik -kultúrach ,ktoré neznášajú vápnik -
jahody, broskyne, maliny, môžeme jahody, broskyne, maliny, môžeme 
použiť horkú soľ trikrát za rok v dávke použiť horkú soľ trikrát za rok v dávke 
2g na 1m².2g na 1m².

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

Môžeme kombinovať rastliny:
- Kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom, 
zelerom
- Hrach so zelerom
- Fazuľa s rajčiakmi, šalátom, saturej-
kou
- Kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-
tom
- Cibuľa s mrkvou a šalátom
- S�alát s uhorkami, cviklou, mangoldom
- Zemiaky s bôbom, mätou, chrenom 
- Mrkva s pórom, cibuľou

Posledný zimný mesiac je skutočne 
chladný, často aj mrazivejšı ́ako január. 
Ale stromy a kry sú už pripravené na 
aktıv́ny život. Pokračujeme v reze a 
tvarovanı́ ovocných stromov, najmä 
jablonı,́ hrušiek a tiež rıb́ezlı,́  egrešov a 
malıń. Nezabúdame ani na včasnú a 
vyváženú výživu ovocných drevı́n. 
Koncom februára v závislosti od poča-
sia môžeme prihnojovať draselnými a 
fosforečnymi hnojivami.

Oneskorené opadané lı́stie odporú-
čame po zhrabanı́ skompostovať s 
nehaseným vápnom. Dôležité je aj 
odstraňovanie vyschnutých plodov 
obzvlášť na kôstkovinách, ale aj na 
jadrovinách.  V rámci chemickej 
ochrany je dôležitý postrek broskýň. 
Na pôdach kde je pH väčšie ako 7 a na 
kultúrach ,ktoré neznášajú vápnik -
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Ľubomír	Krupa

Február v záhradke Február v záhradke Február v záhradke 

Z� erucha patrı ́k veľmi starej zelenine. Je Z� erucha patrı ́k veľmi starej zelenine. Je 
bohatým zdrojom vitamıńu C. Vyzna-bohatým zdrojom vitamıńu C. Vyzna-
čuje sa aj liečivými účinkami pri liečenı ́čuje sa aj liečivými účinkami pri liečenı ́
obličiek a zápale močového mechúra. obličiek a zápale močového mechúra. 
Okrem toho podporuje trávenie a chuť Okrem toho podporuje trávenie a chuť 
do jedla. Opakované pestovanie zele-do jedla. Opakované pestovanie zele-
niny odčerpáva z pôdy stále rovnaké niny odčerpáva z pôdy stále rovnaké 
živiny a vylučujú sa tie isté škodlivé živiny a vylučujú sa tie isté škodlivé 
látky, čo spôsobuje únavu pôdy. látky, čo spôsobuje únavu pôdy. 
Vhodné sú kombinácie, pri ktorých na Vhodné sú kombinácie, pri ktorých na 
seba vplývajú aromatickými látkami seba vplývajú aromatickými látkami 
alebo veľkosťou nadzemnej časti. alebo veľkosťou nadzemnej časti. 
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do jedla. Opakované pestovanie zele-
niny odčerpáva z pôdy stále rovnaké 
živiny a vylučujú sa tie isté škodlivé 
látky, čo spôsobuje únavu pôdy. 
Vhodné sú kombinácie, pri ktorých na 
seba vplývajú aromatickými látkami 
alebo veľkosťou nadzemnej časti. 
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Narodili	sa:	Lıv́ia Handzušová, Karin Kundrátová, Nina Duždová, Matej S�amko, Narodili	sa:	Lıv́ia Handzušová, Karin Kundrátová, Nina Duždová, Matej S�amko, 
Nela  Cinová, Vanesa Sirotová, Matej Guľa, Dorota Dvorská, Miroslav Vaľan, Soňa Nela  Cinová, Vanesa Sirotová, Matej Guľa, Dorota Dvorská, Miroslav Vaľan, Soňa 
Kožárová a Sára Jurčová. Kožárová a Sára Jurčová. 

Navždy	nás	opustili:	  Tibor Daňo 06.01.2021 (1987), Vladimıŕ  Parimucha Navždy	nás	opustili:	  Tibor Daňo 06.01.2021 (1987), Vladimıŕ  Parimucha 
09.01.2021 (1968), Ján Imre 12.01.2021 (1950), Maroš Fako 13.01.2021 09.01.2021 (1968), Ján Imre 12.01.2021 (1950), Maroš Fako 13.01.2021 
( 1 9 8 0 ) ,  Zu z a n a  B re n i š ová  1 6 . 0 1 . 2 0 2 1  ( 1 9 3 3 ) ,  Lýd i a  Pe š t ová                            ( 1 9 8 0 ) ,  Zu z a n a  B re n i š ová  1 6 . 0 1 . 2 0 2 1  ( 1 9 3 3 ) ,  Lýd i a  Pe š t ová                            
29.01.2021 (1956),  Juraj Volčko 29.01.2021 (1939)29.01.2021 (1956),  Juraj Volčko 29.01.2021 (1939)

Svoje	životné	jubileá	oslávia	:	  Margita Chromá,  Juraj Pali-Svoje	životné	jubileá	oslávia	:	  Margita Chromá,  Juraj Pali-85	rokov 80	rokov85	rokov 80	rokov
šin, S� tefan Koreň, Tomáš Pastirčák, Emil Poloha,  šin, S� tefan Koreň, Tomáš Pastirčák, Emil Poloha,  75	rokov	 70	rokov	 65	rokov75	rokov	 70	rokov	 65	rokov
Marie Mašlejová, Marta Onuferová,  Miroslav Dvorský, Jozef Jackanin, Marie Mašlejová, Marta Onuferová,  Miroslav Dvorský, Jozef Jackanin, 60	rokov60	rokov
Hana Klémová, Anna Kmecová, Tomáš Kovalčıḱ, Božena Kurečajová, Ján Roguľa, Hana Klémová, Anna Kmecová, Tomáš Kovalčıḱ, Božena Kurečajová, Ján Roguľa, 
55	 rokov 50	 rokov55	 rokov 50	 rokov Elena Koščová, Gabriela Maliňáková, Agáta Zbiňovská   Elena Koščová, Gabriela Maliňáková, Agáta Zbiňovská  
Angela Makulová a Ján Vagaský.  	 	 	 	Angela Makulová a Ján Vagaský.  	 	 	 	

Narodili	sa:	Lıv́ia Handzušová, Karin Kundrátová, Nina Duždová, Matej S�amko, 
Nela  Cinová, Vanesa Sirotová, Matej Guľa, Dorota Dvorská, Miroslav Vaľan, Soňa 
Kožárová a Sára Jurčová. 

Navždy	nás	opustili:	  Tibor Daňo 06.01.2021 (1987), Vladimıŕ  Parimucha 
09.01.2021 (1968), Ján Imre 12.01.2021 (1950), Maroš Fako 13.01.2021 
( 1 9 8 0 ) ,  Zu z a n a  B re n i š ová  1 6 . 0 1 . 2 0 2 1  ( 1 9 3 3 ) ,  Lýd i a  Pe š t ová                            
29.01.2021 (1956),  Juraj Volčko 29.01.2021 (1939)

Svoje	životné	jubileá	oslávia	:	  Margita Chromá,  Juraj Pali-85	rokov 80	rokov
šin, S� tefan Koreň, Tomáš Pastirčák, Emil Poloha,  75	rokov	 70	rokov	 65	rokov
Marie Mašlejová, Marta Onuferová,  Miroslav Dvorský, Jozef Jackanin, 60	rokov
Hana Klémová, Anna Kmecová, Tomáš Kovalčıḱ, Božena Kurečajová, Ján Roguľa, 
55	 rokov 50	 rokov Elena Koščová, Gabriela Maliňáková, Agáta Zbiňovská  
Angela Makulová a Ján Vagaský.  	 	 	 	

Spoločenská rubrika

Záver roka a prıćhod nového bývajú v Záver roka a prıćhod nového bývajú v 
rôznych médiách často venované rôznych médiách často venované 
zverejňovaniu rôznych hodnotenı́, zverejňovaniu rôznych hodnotenı́, 
štatistı́k a bilanciı́, čo sa za ten štatistı́k a bilanciı́, čo sa za ten 
končiaci sa rok udialo. končiaci sa rok udialo. 

Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj 
tento rok k vám referát evidencie tento rok k vám referát evidencie 

Záver roka a prıćhod nového bývajú v 
rôznych médiách často venované 
zverejňovaniu rôznych hodnotenı́, 
štatistı́k a bilanciı́, čo sa za ten 
končiaci sa rok udialo. 

Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj 
tento rok k vám referát evidencie 

obyvateľstva MsU�  prichádza s vyhod-obyvateľstva MsU�  prichádza s vyhod-
notenıḿ a prináša aktuálne čıśelné notenıḿ a prináša aktuálne čıśelné 
údaje o živote v meste za uplynulý údaje o živote v meste za uplynulý 
rok.rok.

Mesto Giraltovce k 31. 12. 2020 evido-Mesto Giraltovce k 31. 12. 2020 evido-
valo 4 023 obyvateľov, z toho 2 022 valo 4 023 obyvateľov, z toho 2 022 
mužov a 2 001 žien.mužov a 2 001 žien.

obyvateľstva MsU�  prichádza s vyhod-
notenıḿ a prináša aktuálne čıśelné 
údaje o živote v meste za uplynulý 
rok.

Mesto Giraltovce k 31. 12. 2020 evido-
valo 4 023 obyvateľov, z toho 2 022 
mužov a 2 001 žien.

Štatistika obyvateľov za rok 2020Štatistika obyvateľov za rok 2020Štatistika obyvateľov za rok 2020Štatistika obyvateľov za rok 2020Štatistika obyvateľov za rok 2020Štatistika obyvateľov za rok 2020

Demografický prehľad počtu obyvateľov   2019 2020Demografický prehľad počtu obyvateľov   2019 2020

Počet narodených detı ́       38    47Počet narodených detı ́       38    47

Počet úmrtı ́        44    26Počet úmrtı ́        44    26

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt    43    50Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt    43    50

Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu    59    65Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu    59    65

Demografický prehľad počtu obyvateľov   2019 2020
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Počet úmrtı ́        44    26
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Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu    59    65
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Počet narodených detí    38    47Počet narodených detí    38    47

Počet úmrtí     44    26Počet úmrtí     44    26

Počet obyvateľov prihlásených     43    50Počet obyvateľov prihlásených     43    50
na trvalý pobyt    na trvalý pobyt    

Počet obyvateľov odhlásených     59    65Počet obyvateľov odhlásených     59    65
z trvalého pobytu    z trvalého pobytu    

Demografický prehľad  2019 2020
počtu obyvateľov

Počet narodených detí    38    47

Počet úmrtí     44    26

Počet obyvateľov prihlásených     43    50
na trvalý pobyt    

Počet obyvateľov odhlásených     59    65
z trvalého pobytu    

RedakciaRedakciaRedakcia
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V roku 2020 sa narodilo 47 detı,́ z V roku 2020 sa narodilo 47 detı,́ z 
toho 23 chlapcov a 24 dievčat. Prvým toho 23 chlapcov a 24 dievčat. Prvým 
dieťatkom v roku 2020 bola Natália dieťatkom v roku 2020 bola Natália 
Lukáčová, narodila sa 8. 1. 2020 a ako Lukáčová, narodila sa 8. 1. 2020 a ako 
posledné v roku 2020 sa 31. 12. naro-posledné v roku 2020 sa 31. 12. naro-
dili Matej S�amko a Nela Cinová. Do dili Matej S�amko a Nela Cinová. Do 
Giraltoviec sa v minulom roku prisťa-Giraltoviec sa v minulom roku prisťa-
hovalo 50 a odsťahovalo sa z nich 65 hovalo 50 a odsťahovalo sa z nich 65 
ľudı.́ V tomto roku úmrtnosť nemala ľudı.́ V tomto roku úmrtnosť nemala 
stúpajúcu tendenciu. Z radov obyva-stúpajúcu tendenciu. Z radov obyva-
teľov nás navždy opustilo 26 občanov. teľov nás navždy opustilo 26 občanov. 
Počet uzatvorených manželstiev v Počet uzatvorených manželstiev v 
roku 2020 bol 27, pričom v porovnanı ́roku 2020 bol 27, pričom v porovnanı ́

V roku 2020 sa narodilo 47 detı,́ z 
toho 23 chlapcov a 24 dievčat. Prvým 
dieťatkom v roku 2020 bola Natália 
Lukáčová, narodila sa 8. 1. 2020 a ako 
posledné v roku 2020 sa 31. 12. naro-
dili Matej S�amko a Nela Cinová. Do 
Giraltoviec sa v minulom roku prisťa-
hovalo 50 a odsťahovalo sa z nich 65 
ľudı.́ V tomto roku úmrtnosť nemala 
stúpajúcu tendenciu. Z radov obyva-
teľov nás navždy opustilo 26 občanov. 
Počet uzatvorených manželstiev v 
roku 2020 bol 27, pričom v porovnanı ́

s rokom 2019 ich bolo až o 16 menej. s rokom 2019 ich bolo až o 16 menej. 
Najviac manželstiev vzniklo v máji, Najviac manželstiev vzniklo v máji, 
svoje A� no si povedalo 5 párov. svoje A� no si povedalo 5 párov. 

Priemerný vek obyvateľstva je 38,41 Priemerný vek obyvateľstva je 38,41 
roka. roka. 

Najstaršı ́ občania v našom meste sú Najstaršı ́ občania v našom meste sú 
pán Ján S� tefánik a pani Ľudmila Maťa-pán Ján S� tefánik a pani Ľudmila Maťa-
šová, ktorı ́ sa dožili prekrásnych 95 šová, ktorı ́ sa dožili prekrásnych 95 
rokov. Našim najstaršıḿ spoluobča-rokov. Našim najstaršıḿ spoluobča-
nom želáme pevné zdravie, veľa lásky, nom želáme pevné zdravie, veľa lásky, 
radostı ́a šťastných okamihov v kruhu radostı ́a šťastných okamihov v kruhu 
rodiny a najbližšıćh. rodiny a najbližšıćh. 

s rokom 2019 ich bolo až o 16 menej. 
Najviac manželstiev vzniklo v máji, 
svoje A� no si povedalo 5 párov. 

Priemerný vek obyvateľstva je 38,41 
roka. 

Najstaršı ́ občania v našom meste sú 
pán Ján S� tefánik a pani Ľudmila Maťa-
šová, ktorı ́ sa dožili prekrásnych 95 
rokov. Našim najstaršıḿ spoluobča-
nom želáme pevné zdravie, veľa lásky, 
radostı ́a šťastných okamihov v kruhu 
rodiny a najbližšıćh. 

Život	prináša	i	smutné	chvíle.	K	tým	najsmutnejším	v	živote	človeka	Život	prináša	i	smutné	chvíle.	K	tým	najsmutnejším	v	živote	človeka	
patrí	rozlúčka	s	najbližšími.patrí	rozlúčka	s	najbližšími.

Ani rok 2020 nezostal bez smutných chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi Ani rok 2020 nezostal bez smutných chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi 
spoluobčanmi, ktorých krutá smrť vytrhla z radov žijúcich. V roku 2020 sme sa spoluobčanmi, ktorých krutá smrť vytrhla z radov žijúcich. V roku 2020 sme sa 
navždy rozlúčili s našimi spoluobčanmi:navždy rozlúčili s našimi spoluobčanmi:

 Meno																																		Rok	narodenia								Dátum	úmrtia Meno																																		Rok	narodenia								Dátum	úmrtia

 Mária Krupová  1938  27. 1. 2020 Mária Krupová  1938  27. 1. 2020

 Magdaléna Kurečajová 1955  9. 2. 2020 Magdaléna Kurečajová 1955  9. 2. 2020

 Anna Juhasiková  1933  2. 3. 2020 Anna Juhasiková  1933  2. 3. 2020

 Anna S�ofranková  1954  23. 3. 2020 Anna S�ofranková  1954  23. 3. 2020

 Helena Krokkerová 1948  4. 4. 2020 Helena Krokkerová 1948  4. 4. 2020

 Marta Dulinová  1941  7. 5. 2020 Marta Dulinová  1941  7. 5. 2020

 Andrej Parimucha 1939  10. 5. 2020 Andrej Parimucha 1939  10. 5. 2020

 Ľubica Lovasová  1969  17. 5. 2020 Ľubica Lovasová  1969  17. 5. 2020

 Mária Vojteková  1943  2. 6. 2020 Mária Vojteková  1943  2. 6. 2020

 Mária Steklová  1931  1. 7. 2020 Mária Steklová  1931  1. 7. 2020

 Miroslav Kupkovič 1951  19. 7. 2020 Miroslav Kupkovič 1951  19. 7. 2020

 Gabriela Vincejová 1970  4. 8. 2020 Gabriela Vincejová 1970  4. 8. 2020

 Andrej Bakaľar  1951  8. 8. 2020 Andrej Bakaľar  1951  8. 8. 2020

 S� tefan C� ižek  1930  19. 8. 2020 S� tefan C� ižek  1930  19. 8. 2020

 Zuzana Kucháriková 1916  21. 8. 2020 Zuzana Kucháriková 1916  21. 8. 2020

 Margita Kovaľová 1937  30. 9. 2020 Margita Kovaľová 1937  30. 9. 2020

 Peter Pecha  2004  1. 10. 2020 Peter Pecha  2004  1. 10. 2020

 Alžbeta Schrenková 1928  3. 10. 2020 Alžbeta Schrenková 1928  3. 10. 2020

Život	prináša	i	smutné	chvíle.	K	tým	najsmutnejším	v	živote	človeka	
patrí	rozlúčka	s	najbližšími.

Ani rok 2020 nezostal bez smutných chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi 
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 Helena Krokkerová 1948  4. 4. 2020
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 Alžbeta Schrenková 1928  3. 10. 2020



Aké mená dávali slovenskı́ rodičia Aké mená dávali slovenskı́ rodičia 
svojim deťom v roku 2020? Tak ako svojim deťom v roku 2020? Tak ako 
každoročne, aj tento rok vám priná-každoročne, aj tento rok vám priná-
šame TOP 10 mien detı ́za rok 2020.   šame TOP 10 mien detı ́za rok 2020.   

Chlapci   DievčatáChlapci   Dievčatá

1) Jakub  1) Ema, Emma1) Jakub  1) Ema, Emma

2)Michal 2) Sofia2)Michal 2) Sofia

3) Samuel 3) Nina3) Samuel 3) Nina

4) Adam  4) Viktória4) Adam  4) Viktória

5) Tomáš 5) Eliška5) Tomáš 5) Eliška

6) Filip  6) Natália6) Filip  6) Natália

7) Oliver 7) Nela7) Oliver 7) Nela

8) Martin 8) Sára8) Martin 8) Sára

9) Matej  9) Mia 9) Matej  9) Mia 

10) Lukáš 10) Hana10) Lukáš 10) Hana

Aké mená dávali slovenskı́ rodičia 
svojim deťom v roku 2020? Tak ako 
každoročne, aj tento rok vám priná-
šame TOP 10 mien detı ́za rok 2020.   

Chlapci   Dievčatá

1) Jakub  1) Ema, Emma

2)Michal 2) Sofia

3) Samuel 3) Nina

4) Adam  4) Viktória

5) Tomáš 5) Eliška

6) Filip  6) Natália

7) Oliver 7) Nela

8) Martin 8) Sára

9) Matej  9) Mia 

10) Lukáš 10) Hana

Pri chlapčenských menách neboli v Pri chlapčenských menách neboli v 
roku 2020 výrazné zmeny v rebrıč́ku. roku 2020 výrazné zmeny v rebrıč́ku. 
Prvé miesto ostalo bez zmeny a Jakub Prvé miesto ostalo bez zmeny a Jakub 
opäť v rebrıč́ku kraľuje. Na druhom a opäť v rebrıč́ku kraľuje. Na druhom a 
treťom mieste nastali zmeny,  po Jaku-treťom mieste nastali zmeny,  po Jaku-
bovi prišlo na svet najviac Michalov a bovi prišlo na svet najviac Michalov a 
Samuelov. No pri dievčenských Samuelov. No pri dievčenských 
menách nastala výraznejšia zmena. menách nastala výraznejšia zmena. 
Na prvé miesto v roku 2020 sa opäť Na prvé miesto v roku 2020 sa opäť 
vrátila Ema/Emma, ktorá naposledy vrátila Ema/Emma, ktorá naposledy 
kraľovala v rebrı́čku v roku 2016. kraľovala v rebrı́čku v roku 2016. 
Sofie a Niny sa tak prepadli o jednu Sofie a Niny sa tak prepadli o jednu 
priečku. priečku. 

Zdroj:	www.najmama.skZdroj:	www.najmama.sk

Prvým narodeným dieťatkom v Prvým narodeným dieťatkom v 
novom roku 2020 je Vanesa Sirotová. novom roku 2020 je Vanesa Sirotová. 
Narodila 3. 1. 2021. Rodičom srdečne Narodila 3. 1. 2021. Rodičom srdečne 
b l a h o ž e l á m e .  N e c h  n a ro d e n i e b l a h o ž e l á m e .  N e c h  n a ro d e n i e 
dieťatka prinesie do vašej rodiny veľa dieťatka prinesie do vašej rodiny veľa 
lásky, smiechu a nehy.lásky, smiechu a nehy.

Pri chlapčenských menách neboli v 
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bovi prišlo na svet najviac Michalov a 
Samuelov. No pri dievčenských 
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Sofie a Niny sa tak prepadli o jednu 
priečku. 

Zdroj:	www.najmama.sk

Prvým narodeným dieťatkom v 
novom roku 2020 je Vanesa Sirotová. 
Narodila 3. 1. 2021. Rodičom srdečne 
b l a h o ž e l á m e .  N e c h  n a ro d e n i e 
dieťatka prinesie do vašej rodiny veľa 
lásky, smiechu a nehy.
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 Jozef Jacko  1963  16. 10. 2020 Jozef Jacko  1963  16. 10. 2020

 Jozef Jurč  1956  26. 10. 2020 Jozef Jurč  1956  26. 10. 2020

 Ján Kolesár  1948  10. 11. 2020 Ján Kolesár  1948  10. 11. 2020

 Jozefa Fedáková  1968  6. 12. 2020 Jozefa Fedáková  1968  6. 12. 2020

 Anna Bašistová  1933  8. 12. 2020 Anna Bašistová  1933  8. 12. 2020

 Ľuboslav Bakaľar 1967  11. 12. 2020 Ľuboslav Bakaľar 1967  11. 12. 2020
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