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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
sačnıḱ, ktorý opäť prinesie niečo z sačnıḱ, ktorý opäť prinesie niečo z 
histórie, zo súčasnosti, rôzne histórie, zo súčasnosti, rôzne 
zaujıḿavosti, ale aj prekvapenia v zaujıḿavosti, ale aj prekvapenia v 
podobe článkov od nášho redakč-podobe článkov od nášho redakč-
ného tıḿu. V júni sa udialo zopár ného tıḿu. V júni sa udialo zopár 
zaujı́mavých aktivı́t, o ktorých zaujı́mavých aktivı́t, o ktorých 
pı́šeme. Ja osobne sa tešı́m na pı́šeme. Ja osobne sa tešı́m na 
článok Márie Osifovej o blıźkych článok Márie Osifovej o blıźkych 
dovolenkových tipoch.  A na dovolenkových tipoch.  A na 
článok Vladislava Kristiňáka, článok Vladislava Kristiňáka, 
ktorý nás prenesie o 30 rokov ktorý nás prenesie o 30 rokov 
späť. späť. 

Krásne letné dni sú na začiatku. Krásne letné dni sú na začiatku. 
Vychutnajme si ich naplno, s Vychutnajme si ich naplno, s 
radosťou, pokojom, v zdravı́  a radosťou, pokojom, v zdravı́  a 
najmä tak detsky bezstarostne. najmä tak detsky bezstarostne. 
Vtedy to leto bude stáť za to.  Vtedy to leto bude stáť za to.  

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

sačnıḱ, ktorý opäť prinesie niečo z 
histórie, zo súčasnosti, rôzne 
zaujıḿavosti, ale aj prekvapenia v 
podobe článkov od nášho redakč-
ného tıḿu. V júni sa udialo zopár 
zaujı́mavých aktivı́t, o ktorých 
pı́šeme. Ja osobne sa tešı́m na 
článok Márie Osifovej o blıźkych 
dovolenkových tipoch.  A na 
článok Vladislava Kristiňáka, 
ktorý nás prenesie o 30 rokov 
späť. 

Krásne letné dni sú na začiatku. 
Vychutnajme si ich naplno, s 
radosťou, pokojom, v zdravı́  a 
najmä tak detsky bezstarostne. 
Vtedy to leto bude stáť za to.  

Michaela	Marcinová

Je tu čas letný, dovolenkový, čas Je tu čas letný, dovolenkový, čas 
prázdnin, čas varenia, zavárania, prázdnin, čas varenia, zavárania, 
čas na deti, stretnutia, čas voľných čas na deti, stretnutia, čas voľných 
dnı,́ keď nemusıḿe riešiť povin-dnı,́ keď nemusıḿe riešiť povin-
nosti, prácu, termıńy... Opäť je tu nosti, prácu, termıńy... Opäť je tu 
leto, také to „koronové“, keď sa leto, také to „koronové“, keď sa 
veľmi ťažko rozhodujeme, či ıśť k veľmi ťažko rozhodujeme, či ıśť k 
moru na dovolenku. Strach a moru na dovolenku. Strach a 
obavy sú stále na dennom poriad-obavy sú stále na dennom poriad-
ku, aj keď sme ako krajina viac-ku, aj keď sme ako krajina viac-
menej zelená a opatrenia sú už menej zelená a opatrenia sú už 
väčšinou uvoľnené.väčšinou uvoľnené.

Akokoľvek sa v rámci našich Akokoľvek sa v rámci našich 
voľných dnı ́rozhodneme, myslıḿ voľných dnı ́rozhodneme, myslıḿ 
tým, či ich strávime doma alebo v tým, či ich strávime doma alebo v 
zahraničı.́ Dôležité bude, s kým a zahraničı.́ Dôležité bude, s kým a 
ako ich strávime. Možno vám ako ich strávime. Možno vám 
spoločnosť urobı ́ aj náš dvojme-spoločnosť urobı ́ aj náš dvojme-

Je tu čas letný, dovolenkový, čas 
prázdnin, čas varenia, zavárania, 
čas na deti, stretnutia, čas voľných 
dnı,́ keď nemusıḿe riešiť povin-
nosti, prácu, termıńy... Opäť je tu 
leto, také to „koronové“, keď sa 
veľmi ťažko rozhodujeme, či ıśť k 
moru na dovolenku. Strach a 
obavy sú stále na dennom poriad-
ku, aj keď sme ako krajina viac-
menej zelená a opatrenia sú už 
väčšinou uvoľnené.

Akokoľvek sa v rámci našich 
voľných dnı ́rozhodneme, myslıḿ 
tým, či ich strávime doma alebo v 
zahraničı.́ Dôležité bude, s kým a 
ako ich strávime. Možno vám 
spoločnosť urobı ́ aj náš dvojme-
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Júnové zasadnutie poslancov Júnové zasadnutie poslancov 
ná šho mesta viedla Mgr. ná šho mesta viedla Mgr. 
Slávka Vojčeková, zástupkyňa Slávka Vojčeková, zástupkyňa 
primátora mesta za prı́tom-primátora mesta za prı́tom-
nostı́  všetkých poslancov. nostı́  všetkých poslancov. 
Program obsahoval niekoľko Program obsahoval niekoľko 
návrhov, ktoré bolo potrebné návrhov, ktoré bolo potrebné 
schváliť. schváliť. 

Ekonomický úsek mesta predkladal Ekonomický úsek mesta predkladal 
návrh na schválenie prevodu finanč-návrh na schválenie prevodu finanč-
ných prostriedkov a návrh na úpravu ných prostriedkov a návrh na úpravu 
rozpočtu mesta.  Mestské zastupiteľ-rozpočtu mesta.  Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo prevod finančných stvo schválilo prevod finančných 
prostriedkov z účtu fondu rozvoja prostriedkov z účtu fondu rozvoja 
bývania vo výške 680 eur. Tieto bývania vo výške 680 eur. Tieto 
peniaze budú použité na spolufinan-peniaze budú použité na spolufinan-
covanie výstavby bytového domu pod covanie výstavby bytového domu pod 
Tehelnou ul.  Taktiež schválilo návrh Tehelnou ul.  Taktiež schválilo návrh 
prevodu finančných prostriedkov z prevodu finančných prostriedkov z 
rezervného fondu vo výške 5 798 eur rezervného fondu vo výške 5 798 eur 
na rekonštrukciu zasadačky MsU� . Pri na rekonštrukciu zasadačky MsU� . Pri 
úprave rozpočtu schválili poslanci úprave rozpočtu schválili poslanci 
rozpočtové opatrenie č. 4, kde celkové rozpočtové opatrenie č. 4, kde celkové 
zvýšenie rozpočtu prıj́mov predsta-zvýšenie rozpočtu prıj́mov predsta-
vuje sumu 83 125 eur a celkové zvýše-vuje sumu 83 125 eur a celkové zvýše-

Júnové zasadnutie poslancov 
ná šho mesta viedla Mgr. 
Slávka Vojčeková, zástupkyňa 
primátora mesta za prı́tom-
nostı́  všetkých poslancov. 
Program obsahoval niekoľko 
návrhov, ktoré bolo potrebné 
schváliť. 

Ekonomický úsek mesta predkladal 
návrh na schválenie prevodu finanč-
ných prostriedkov a návrh na úpravu 
rozpočtu mesta.  Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo prevod finančných 
prostriedkov z účtu fondu rozvoja 
bývania vo výške 680 eur. Tieto 
peniaze budú použité na spolufinan-
covanie výstavby bytového domu pod 
Tehelnou ul.  Taktiež schválilo návrh 
prevodu finančných prostriedkov z 
rezervného fondu vo výške 5 798 eur 
na rekonštrukciu zasadačky MsU� . Pri 
úprave rozpočtu schválili poslanci 
rozpočtové opatrenie č. 4, kde celkové 
zvýšenie rozpočtu prıj́mov predsta-
vuje sumu 83 125 eur a celkové zvýše-

nie rozpočtu výdavkov taktiež nie rozpočtu výdavkov taktiež 
sumu 83 125 eur.sumu 83 125 eur.

Poslanci hlasovali o schválenı ́Poslanci hlasovali o schválenı ́
spôsobu predaja budovy, spôsobu predaja budovy, 
známej ako U� pravovňa vody,          známej ako U� pravovňa vody,          
v  p r o s p e c h  s p o l o č n o s t i v  p r o s p e c h  s p o l o č n o s t i 
GOTOM s. r. o. zo Svidnı́ka. GOTOM s. r. o. zo Svidnı́ka. 

Cena za budovu na základe znalec-Cena za budovu na základe znalec-
kého posudku predstavuje sumu           kého posudku predstavuje sumu           
52 200 eur a cena pozemku pod budo-52 200 eur a cena pozemku pod budo-
vou je 2 792 eur. Predaj budovy sa vou je 2 792 eur. Predaj budovy sa 
uskutočňuje za účelom prestavby uskutočňuje za účelom prestavby 
danej nehnuteľnosti na prevádzku, v danej nehnuteľnosti na prevádzku, v 
ktorej bude vykonávaná technická ktorej bude vykonávaná technická 
kontrola a emisná kontrola všetkých kontrola a emisná kontrola všetkých 
motorových vozidiel. motorových vozidiel. 

Poslanci taktiež  prijali  návrhy             Poslanci taktiež  prijali  návrhy             
na zrušenie obchodnej verejnej na zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže predaja garážı ́ vo vlastnıćtve  súťaže predaja garážı ́ vo vlastnıćtve  
Mestského podniku služieb Giraltov-Mestského podniku služieb Giraltov-
ce, s. r. o. z dôvodu záložného práva ce, s. r. o. z dôvodu záložného práva 
zriadeného správcom dane. V čase zriadeného správcom dane. V čase 
vyhlásenie tejto súťaže mesto ani vyhlásenie tejto súťaže mesto ani 
poslanci o tomto záložnom práve poslanci o tomto záložnom práve 
nevedeli. O činnosti Mestského nevedeli. O činnosti Mestského 
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Cena za budovu na základe znalec-
kého posudku predstavuje sumu           
52 200 eur a cena pozemku pod budo-
vou je 2 792 eur. Predaj budovy sa 
uskutočňuje za účelom prestavby 
danej nehnuteľnosti na prevádzku, v 
ktorej bude vykonávaná technická 
kontrola a emisná kontrola všetkých 
motorových vozidiel. 

Poslanci taktiež  prijali  návrhy             
na zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže predaja garážı ́ vo vlastnıćtve  
Mestského podniku služieb Giraltov-
ce, s. r. o. z dôvodu záložného práva 
zriadeného správcom dane. V čase 
vyhlásenie tejto súťaže mesto ani 
poslanci o tomto záložnom práve 
nevedeli. O činnosti Mestského 

Z rokovania MsZ...Z rokovania MsZ...Z rokovania MsZ...
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podniku služieb Giraltovce, s. r. o. a o podniku služieb Giraltovce, s. r. o. a o 
jeho stave sa medzi poslancami viedla jeho stave sa medzi poslancami viedla 
diskusia, v ktorej sa zhodli na mimo-diskusia, v ktorej sa zhodli na mimo-
riadnom stretnutı́, kde sa samotná riadnom stretnutı́, kde sa samotná 
otázka podniku služieb bude riešiť. otázka podniku služieb bude riešiť. 
Následne na to, bol aj z rokovania Následne na to, bol aj z rokovania 
stiahnutý bod – Návrh na schválenie stiahnutý bod – Návrh na schválenie 
zriadenia sociálneho podniku – Mest-zriadenia sociálneho podniku – Mest-
ský sociálny podnik Giraltovce s. r. o.ský sociálny podnik Giraltovce s. r. o.

D� alšıḿ bodom programu bolo schvá-D� alšıḿ bodom programu bolo schvá-
lenie budúcej zmluvy o zriadenı ́lenie budúcej zmluvy o zriadenı ́
vecného bremena na pozemkoch vecného bremena na pozemkoch 
parcely registra C a E katastrálneho parcely registra C a E katastrálneho 
operátu CKN (jednotlivé parcely operátu CKN (jednotlivé parcely 
uvedené v zápisnici). Cez časť nehnu-uvedené v zápisnici). Cez časť nehnu-
teľnostı ́pozemkov uvedených parciel teľnostı ́pozemkov uvedených parciel 
budú prechádzať verejné telekomu-budú prechádzať verejné telekomu-
nikačné optické zemné rozvody vybu-nikačné optické zemné rozvody vybu-
dované v rámci stavby, ktorú bude dované v rámci stavby, ktorú bude 
realizovať Slovak Telekom, a. s. Jedná realizovať Slovak Telekom, a. s. Jedná 
sa o ulice Kpt. Nálepku a Tehelná. sa o ulice Kpt. Nálepku a Tehelná. 
Optické zemné rozvody zabezpečia Optické zemné rozvody zabezpečia 

podniku služieb Giraltovce, s. r. o. a o 
jeho stave sa medzi poslancami viedla 
diskusia, v ktorej sa zhodli na mimo-
riadnom stretnutı́, kde sa samotná 
otázka podniku služieb bude riešiť. 
Následne na to, bol aj z rokovania 
stiahnutý bod – Návrh na schválenie 
zriadenia sociálneho podniku – Mest-
ský sociálny podnik Giraltovce s. r. o.

D� alšıḿ bodom programu bolo schvá-
lenie budúcej zmluvy o zriadenı ́
vecného bremena na pozemkoch 
parcely registra C a E katastrálneho 
operátu CKN (jednotlivé parcely 
uvedené v zápisnici). Cez časť nehnu-
teľnostı ́pozemkov uvedených parciel 
budú prechádzať verejné telekomu-
nikačné optické zemné rozvody vybu-
dované v rámci stavby, ktorú bude 
realizovať Slovak Telekom, a. s. Jedná 
sa o ulice Kpt. Nálepku a Tehelná. 
Optické zemné rozvody zabezpečia 

plynulé bezporuchové poskytovanie plynulé bezporuchové poskytovanie 
telekomunikačných a dátových telekomunikačných a dátových 
služieb v našom meste. služieb v našom meste. 

Poslanci taktiež schválili zapojenie sa Poslanci taktiež schválili zapojenie sa 
do projektu „Miestne občianske do projektu „Miestne občianske 
poriadkové služby v meste Giraltov-poriadkové služby v meste Giraltov-
ce“. MOPSky majú v našom meste ce“. MOPSky majú v našom meste 
opodstatnenie, na čom sa zhodli aj opodstatnenie, na čom sa zhodli aj 
poslanci a preto tomuto projektu dali poslanci a preto tomuto projektu dali 
zelenú.  Ing. Pavol Tchurıḱ, prednosta zelenú.  Ing. Pavol Tchurıḱ, prednosta 
MsU�  predpokladá, že by sa tento MsU�  predpokladá, že by sa tento 
projekt pravdepodobne realizoval od projekt pravdepodobne realizoval od 
1. 1. 2022.1. 1. 2022.

V interpeláciách poslancov a v bode V interpeláciách poslancov a v bode 
„rôzne“ sa riešili náter a obklad novej „rôzne“ sa riešili náter a obklad novej 
lávky a opäť parkovacia politika lávky a opäť parkovacia politika 
mesta. V posledných týždňoch máme mesta. V posledných týždňoch máme 
na niektorých parkoviskách namaľo-na niektorých parkoviskách namaľo-
vané aj parkovacie čiary, ktoré nám vané aj parkovacie čiary, ktoré nám 
uľahčujú parkovanie, žiaľ, nie všetci si uľahčujú parkovanie, žiaľ, nie všetci si 
ešte na takýto spôsob parkovania ešte na takýto spôsob parkovania 
vieme zvyknúť. Taktiež mestu bola vieme zvyknúť. Taktiež mestu bola 
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zelenú.  Ing. Pavol Tchurıḱ, prednosta 
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doručená petıćia občanov Záhradnej doručená petıćia občanov Záhradnej 
ul., ktorou vyjadrujú nesúhlas so ul., ktorou vyjadrujú nesúhlas so 
zámerom mesta zakázať státie osob-zámerom mesta zakázať státie osob-
ným motorovým vozidlám na ulici v ným motorovým vozidlám na ulici v 
oboch smeroch, prıṕadne z nej urobiť oboch smeroch, prıṕadne z nej urobiť 
jednosmernú cestu a žiadajú mesto o jednosmernú cestu a žiadajú mesto o 
prehodnotenie tohto zámeru, ktorý prehodnotenie tohto zámeru, ktorý 
by skomplikoval život občanom tejto by skomplikoval život občanom tejto 
ulice a znemožnil im plnohodnotne ulice a znemožnil im plnohodnotne 
využ ı́vať  svoje  nehnuteľnost i .             využ ı́vať  svoje  nehnuteľnost i .             
Po diskusii na túto tému Mgr. Vojče-Po diskusii na túto tému Mgr. Vojče-
ková uviedla: „V najbližšıćh dňoch sa ková uviedla: „V najbližšıćh dňoch sa 
zistı́ skutkový stav na tejto ulici zistı́ skutkový stav na tejto ulici 
náhodnou kontrolou a ak je súhlas so náhodnou kontrolou a ak je súhlas so 
stretnutı́m, po zasadnutı́ mestskej stretnutı́m, po zasadnutı́ mestskej 
rady sa pripravia pozvánky všetkým rady sa pripravia pozvánky všetkým 
občanom. Stretnutie sa uskutočnı ́občanom. Stretnutie sa uskutočnı ́
najskôr o 18.00 hod., aby boli občania najskôr o 18.00 hod., aby boli občania 
doma. Záhradná ul. a Budovateľská ul. doma. Záhradná ul. a Budovateľská ul. 

doručená petıćia občanov Záhradnej 
ul., ktorou vyjadrujú nesúhlas so 
zámerom mesta zakázať státie osob-
ným motorovým vozidlám na ulici v 
oboch smeroch, prıṕadne z nej urobiť 
jednosmernú cestu a žiadajú mesto o 
prehodnotenie tohto zámeru, ktorý 
by skomplikoval život občanom tejto 
ulice a znemožnil im plnohodnotne 
využ ı́vať  svoje  nehnuteľnost i .             
Po diskusii na túto tému Mgr. Vojče-
ková uviedla: „V najbližšıćh dňoch sa 
zistı́ skutkový stav na tejto ulici 
náhodnou kontrolou a ak je súhlas so 
stretnutı́m, po zasadnutı́ mestskej 
rady sa pripravia pozvánky všetkým 
občanom. Stretnutie sa uskutočnı ́
najskôr o 18.00 hod., aby boli občania 
doma. Záhradná ul. a Budovateľská ul. 

sú najsúrnejšie. Na miesto šetrenia sú najsúrnejšie. Na miesto šetrenia 
pôjde Ing. E. Mati a Mgr. Cina a spravia pôjde Ing. E. Mati a Mgr. Cina a spravia 
fotodokumentác iu  skutkového fotodokumentác iu  skutkového 
stavu.“stavu.“

Mestu bola taktiež  predložená Mestu bola taktiež  predložená 
ponuka od spoločnosti Zásielkovňa,  ponuka od spoločnosti Zásielkovňa,  
s. r. o. na zradenie Z-boxu na doručo-s. r. o. na zradenie Z-boxu na doručo-
vanie preberania zásielok formou vanie preberania zásielok formou 
schránok. Návrh vedenia mesta je schránok. Návrh vedenia mesta je 
umiestniť tento Z-box na autobusovej umiestniť tento Z-box na autobusovej 
stanici pri reklamnom paneli, ale je to stanici pri reklamnom paneli, ale je to 
na zváženie. Poslanci takúto ponuku na zváženie. Poslanci takúto ponuku 
podporili.   podporili.   

O celom priebehu MsZ sa dozviete           O celom priebehu MsZ sa dozviete           
v zápisnici, ktorá je zverejnená na v zápisnici, ktorá je zverejnená na 
internetovej stránke mesta.internetovej stránke mesta.

Spracovala:	Michaela	Marcinová,							Spracovala:	Michaela	Marcinová,							
foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová
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Naše mesto sa môže pochváliť boha-Naše mesto sa môže pochváliť boha-
tou zeleňou, ku ktorej patria stromy, tou zeleňou, ku ktorej patria stromy, 
či už v centre mesta alebo v Parku či už v centre mesta alebo v Parku 
mieru. Pri prechádzke parkom pozor-mieru. Pri prechádzke parkom pozor-
nosti neujdú giraltovské platany, nosti neujdú giraltovské platany, 
ktoré sú po platanoch na veterine v ktoré sú po platanoch na veterine v 
Košiciach najmohutnejšie, najvyššie a Košiciach najmohutnejšie, najvyššie a 
s najširšıḿi korunami. Našou pýchou s najširšıḿi korunami. Našou pýchou 
je jednoznačne starý košatý dub letný je jednoznačne starý košatý dub letný 

Naše mesto sa môže pochváliť boha-
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ktoré sú po platanoch na veterine v 
Košiciach najmohutnejšie, najvyššie a 
s najširšıḿi korunami. Našou pýchou 
je jednoznačne starý košatý dub letný 

nachádzajúci sa pri Dome kultúry. nachádzajúci sa pri Dome kultúry. 
Jeho majestátnosť, rovnomerná Jeho majestátnosť, rovnomerná 
bohatá koruna a hlavne vek (traduje bohatá koruna a hlavne vek (traduje 
sa, že už by sme mu narátali aj 600 sa, že už by sme mu narátali aj 600 
letokruhov) si určite zaslúžia, aby náš letokruhov) si určite zaslúžia, aby náš 
dub niesol titul Strom roka. Spomedzi dub niesol titul Strom roka. Spomedzi 
51 prihlásených stromov sa dostal do 51 prihlásených stromov sa dostal do 
užšieho výberu a je už len na nás, aby užšieho výberu a je už len na nás, aby 
túto anketu vyhral.túto anketu vyhral.

nachádzajúci sa pri Dome kultúry. 
Jeho majestátnosť, rovnomerná 
bohatá koruna a hlavne vek (traduje 
sa, že už by sme mu narátali aj 600 
letokruhov) si určite zaslúžia, aby náš 
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užšieho výberu a je už len na nás, aby 
túto anketu vyhral.

GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ BOJUJE GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ BOJUJE 
O TITUL STROM ROKA 2021O TITUL STROM ROKA 2021

GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ BOJUJE 
O TITUL STROM ROKA 2021

Devätnásty	ročník	ankety	predstavuje	dvanásť	stromovDevätnásty	ročník	ankety	predstavuje	dvanásť	stromov

	z	rôznych	kútov	Slovenska.		z	rôznych	kútov	Slovenska.	

Počas	leta	zabojujú	o	prestížny	titul	i	odborné	ošetrenie.	Počas	leta	zabojujú	o	prestížny	titul	i	odborné	ošetrenie.	

Patronát	nad	anketou	drží	už	desať	rokov	spevák	Peter	Lipa.	Patronát	nad	anketou	drží	už	desať	rokov	spevák	Peter	Lipa.	
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Hlasovanie	verejnosti	sa	začína	1.	Hlasovanie	verejnosti	sa	začína	1.	
júla	a	potrvá	do	konca	septembra. júla	a	potrvá	do	konca	septembra. 
„Hneď	 v	 úvode	 nového	 ročníka	 nás	„Hneď	 v	 úvode	 nového	 ročníka	 nás	
prekvapil	obrovský	záujem	ľudí	o	nomi-prekvapil	obrovský	záujem	ľudí	o	nomi-
náciu	 svojho	 obľúbeného	 stromu.	náciu	 svojho	 obľúbeného	 stromu.	
Spomedzi	 až	 51	 prihlásených	 sme	Spomedzi	 až	 51	 prihlásených	 sme	
vybrali	 dvanásť	 najzaujímavejších	vybrali	 dvanásť	 najzaujímavejších	
finalistov,	 za	 ktorých	môže	 verejnosť	finalistov,	 za	 ktorých	môže	 verejnosť	
hlasovať	až	do	30.	septembra,“ hovorı ́hlasovať	až	do	30.	septembra,“ hovorı ́
Martina Hromadová  z  Nadácie Martina Hromadová  z  Nadácie 
Ekopolis.Ekopolis.

„Anketa	 svojím	 poslaním	 upozorňuje	„Anketa	 svojím	 poslaním	 upozorňuje	
na	 význam,	 hodnotu,	 krásu	 stromov,	na	 význam,	 hodnotu,	 krásu	 stromov,	
prispieva	k	ich	ošetreniu	a	v	mnohých	prispieva	k	ich	ošetreniu	a	v	mnohých	
prípadoch	 aj	 k	 ich	 záchrane.	 Sú	 to	prípadoch	 aj	 k	 ich	 záchrane.	 Sú	 to	
práve	 príbeh	 a	 spojenie	 s	 ľuďmi,	 čo	práve	 príbeh	 a	 spojenie	 s	 ľuďmi,	 čo	
stromy	 robí	 výnimočnými,“	 uvádza stromy	 robí	 výnimočnými,“	 uvádza 
Hromadová. Jednotlivci, mestá a obce, Hromadová. Jednotlivci, mestá a obce, 

Hlasovanie	verejnosti	sa	začína	1.	
júla	a	potrvá	do	konca	septembra. 
„Hneď	 v	 úvode	 nového	 ročníka	 nás	
prekvapil	obrovský	záujem	ľudí	o	nomi-
náciu	 svojho	 obľúbeného	 stromu.	
Spomedzi	 až	 51	 prihlásených	 sme	
vybrali	 dvanásť	 najzaujímavejších	
finalistov,	 za	 ktorých	môže	 verejnosť	
hlasovať	až	do	30.	septembra,“ hovorı ́
Martina Hromadová  z  Nadácie 
Ekopolis.

„Anketa	 svojím	 poslaním	 upozorňuje	
na	 význam,	 hodnotu,	 krásu	 stromov,	
prispieva	k	ich	ošetreniu	a	v	mnohých	
prípadoch	 aj	 k	 ich	 záchrane.	 Sú	 to	
práve	 príbeh	 a	 spojenie	 s	 ľuďmi,	 čo	
stromy	 robí	 výnimočnými,“	 uvádza 
Hromadová. Jednotlivci, mestá a obce, 

školy, firmy alebo organizácie mohli školy, firmy alebo organizácie mohli 
svoj obľúbený strom do ankety svoj obľúbený strom do ankety 
prihlásiť do konca aprı́la, v máji prihlásiť do konca aprı́la, v máji 
vybrala odborná komisia z nominova-vybrala odborná komisia z nominova-
ných stromov 12 finalistov. ných stromov 12 finalistov. 

Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia 
na 2. a 3. mieste, zıśkajú sumu 300 eur na 2. a 3. mieste, zıśkajú sumu 300 eur 
určenú na ich ošetrenie. Na vı́ťaza určenú na ich ošetrenie. Na vı́ťaza 
čakajú odborný posudok a ošetrenie v čakajú odborný posudok a ošetrenie v 
hodnote 300 eur a automatický hodnote 300 eur a automatický 
postup do medzinárodného finále postup do medzinárodného finále 
ankety Európsky strom roka, kde ankety Európsky strom roka, kde 
bude reprezentovať Slovensko. Na bude reprezentovať Slovensko. Na 
priaznivcov ankety čakajú aj toto leto priaznivcov ankety čakajú aj toto leto 
zaujıḿavé aktivity.	„Nenahraditeľnou	zaujıḿavé aktivity.	„Nenahraditeľnou	
súčasťou	 ankety	 sú	 odborná	 pred-súčasťou	 ankety	 sú	 odborná	 pred-
náška	 arboristov	 a	 ošetrenie	 stromu	náška	 arboristov	 a	 ošetrenie	 stromu	
pred	 verejnosťou.	 Zmysel	 ankety	pred	 verejnosťou.	 Zmysel	 ankety	

školy, firmy alebo organizácie mohli 
svoj obľúbený strom do ankety 
prihlásiť do konca aprı́la, v máji 
vybrala odborná komisia z nominova-
ných stromov 12 finalistov. 

Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia 
na 2. a 3. mieste, zıśkajú sumu 300 eur 
určenú na ich ošetrenie. Na vı́ťaza 
čakajú odborný posudok a ošetrenie v 
hodnote 300 eur a automatický 
postup do medzinárodného finále 
ankety Európsky strom roka, kde 
bude reprezentovať Slovensko. Na 
priaznivcov ankety čakajú aj toto leto 
zaujıḿavé aktivity.	„Nenahraditeľnou	
súčasťou	 ankety	 sú	 odborná	 pred-
náška	 arboristov	 a	 ošetrenie	 stromu	
pred	 verejnosťou.	 Zmysel	 ankety	

ČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEHČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEHČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEHČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEHČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEHČO	STROM,	TO	JEDINEČNÝ	PRÍBEH
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chceme	priblížiť	 aj	 deťom,	preto	 sme chceme	priblížiť	 aj	 deťom,	preto	 sme 
ani	 tentoraz	 nezabudli	 na	 súťaž	 pre	ani	 tentoraz	 nezabudli	 na	 súťaž	 pre	
školy.	 Knižnej	 odmeny	 od	 Artfora	 sa	školy.	 Knižnej	 odmeny	 od	 Artfora	 sa	
dočkajú	 traja	 nominujúci	 a	 traja	dočkajú	 traja	 nominujúci	 a	 traja	
hlasujúci,	 ktorých	 vyžrebujeme	 po	hlasujúci,	 ktorých	 vyžrebujeme	 po	
skončení	 hlasovania,“  približuje skončení	 hlasovania,“  približuje 
Martina Hromadová.Martina Hromadová.

Ako	hlasovať?Ako	hlasovať?

Hlasovať je možné oficiálnym hlaso-Hlasovať je možné oficiálnym hlaso-
vacıḿ lıśtkom, ktorý nájdete v časo-vacıḿ lıśtkom, ktorý nájdete v časo-
pise Krásy Slovenska. Takisto sa dá pise Krásy Slovenska. Takisto sa dá 
hlasovať aj pomocou sms, na webovej hlasovať aj pomocou sms, na webovej 
stránke www.ekopolis.sk alebo na stránke www.ekopolis.sk alebo na 
sociá lnej  sieti  Facebook. 	 „Vyh-sociá lnej  sieti  Facebook. 	 „Vyh-
odnotenie	celej	súťaže,	ocenenie	víťa-odnotenie	celej	súťaže,	ocenenie	víťa-
zov	a	udelenie	titulu	Strom	roka	2021	zov	a	udelenie	titulu	Strom	roka	2021	

chceme	priblížiť	 aj	 deťom,	preto	 sme 
ani	 tentoraz	 nezabudli	 na	 súťaž	 pre	
školy.	 Knižnej	 odmeny	 od	 Artfora	 sa	
dočkajú	 traja	 nominujúci	 a	 traja	
hlasujúci,	 ktorých	 vyžrebujeme	 po	
skončení	 hlasovania,“  približuje 
Martina Hromadová.

Ako	hlasovať?

Hlasovať je možné oficiálnym hlaso-
vacıḿ lıśtkom, ktorý nájdete v časo-
pise Krásy Slovenska. Takisto sa dá 
hlasovať aj pomocou sms, na webovej 
stránke www.ekopolis.sk alebo na 
sociá lnej  sieti  Facebook. 	 „Vyh-
odnotenie	celej	súťaže,	ocenenie	víťa-
zov	a	udelenie	titulu	Strom	roka	2021	

sa	 uskutočnia	 na	 jeseň.	 V	 minulom	sa	 uskutočnia	 na	 jeseň.	 V	 minulom	
roku	sme	popri	oslave	výročia	ankety	roku	sme	popri	oslave	výročia	ankety	
zorganizovali	 aj	 verejnú	 výsadbu	zorganizovali	 aj	 verejnú	 výsadbu	
nových	 stromov	 a	 veľmi	 radi	 by	 sme	nových	 stromov	 a	 veľmi	 radi	 by	 sme	
podobný	 scenár	 zopakovali	 aj	 tento	podobný	 scenár	 zopakovali	 aj	 tento	
rok,“	uzatvára Hromadová.rok,“	uzatvára Hromadová.

Hlavným	partnerom	ankety	Strom	Hlavným	partnerom	ankety	Strom	
roka	 2021	 je	 Nadácia	 Slovenskej	roka	 2021	 je	 Nadácia	 Slovenskej	
sporiteľne.	 Ďalší	 partneri	 sú	 ISA	sporiteľne.	 Ďalší	 partneri	 sú	 ISA	
Slovensko	(Medzinárodná	arboris-Slovensko	(Medzinárodná	arboris-
tická	 spoločnosť),	 vydavateľstvo	tická	 spoločnosť),	 vydavateľstvo	
Dajama,	 kníhkupectvo	 Artforum,	Dajama,	 kníhkupectvo	 Artforum,	
záhradníctvo	ABIES	a	Terrabike.záhradníctvo	ABIES	a	Terrabike.

Všetky potrebné informácie nájdete Všetky potrebné informácie nájdete 
na www.ekopolis.sk.na www.ekopolis.sk.

Mária	OsifováMária	Osifová

sa	 uskutočnia	 na	 jeseň.	 V	 minulom	
roku	sme	popri	oslave	výročia	ankety	
zorganizovali	 aj	 verejnú	 výsadbu	
nových	 stromov	 a	 veľmi	 radi	 by	 sme	
podobný	 scenár	 zopakovali	 aj	 tento	
rok,“	uzatvára Hromadová.

Hlavným	partnerom	ankety	Strom	
roka	 2021	 je	 Nadácia	 Slovenskej	
sporiteľne.	 Ďalší	 partneri	 sú	 ISA	
Slovensko	(Medzinárodná	arboris-
tická	 spoločnosť),	 vydavateľstvo	
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záhradníctvo	ABIES	a	Terrabike.

Všetky potrebné informácie nájdete 
na www.ekopolis.sk.
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Zázračná krajinaZázračná krajinaZázračná krajina
Prıŕoda je zdrojom sily a inšpiráciou Prıŕoda je zdrojom sily a inšpiráciou 
nášho domáceho výtvarnıḱa Mareka nášho domáceho výtvarnıḱa Mareka 
Zimku. Ak práve nemaľuje, tak v nej Zimku. Ak práve nemaľuje, tak v nej 
lovı ́ nádherné scenérie a nápady na lovı ́ nádherné scenérie a nápady na 
svoje ďalšie práce. A tých má veru svoje ďalšie práce. A tých má veru 
neúrekom. Návštevnıći výstavy, ktorá neúrekom. Návštevnıći výstavy, ktorá 
prebiehala v obradnej sieni mest-prebiehala v obradnej sieni mest-
ského úradu koncom júna, sa počas ského úradu koncom júna, sa počas 
dvoch týždňov mohli pokochať dvoch týždňov mohli pokochať 
krásou našej okolitej prıŕ ody tak, ako krásou našej okolitej prıŕ ody tak, ako 
ju vidı ́sám autor. Zaujıḿavosťou boli ju vidı ́sám autor. Zaujıḿavosťou boli 
nielen do detailu zachytené flóra a nielen do detailu zachytené flóra a 
fauna,  ale pozornosť pútal i  aj fauna,  ale pozornosť pútal i  aj 
samotné drevené rámy vytvorené samotné drevené rámy vytvorené 
rukou majstra, ktoré dotvárali natu-rukou majstra, ktoré dotvárali natu-
rálny look celého obrazu. Ten, kto si rálny look celého obrazu. Ten, kto si 
nenechal ujsť túto výstavu, sa mohol nenechal ujsť túto výstavu, sa mohol 
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fauna,  ale pozornosť pútal i  aj 
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rukou majstra, ktoré dotvárali natu-
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Výber	z	tvorby	výtvarníka	Mareka	ZimkuVýber	z	tvorby	výtvarníka	Mareka	ZimkuVýber	z	tvorby	výtvarníka	Mareka	Zimku
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Medzinárodná cena vojvodu z Edin-Medzinárodná cena vojvodu z Edin-
burgu (DofE) je rozvojový program, burgu (DofE) je rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 
až 24 rokov šancu rozvinúť svoje až 24 rokov šancu rozvinúť svoje 
schopnosti, naplniť svoj potenciál a schopnosti, naplniť svoj potenciál a 
pomôcť uspieť v živote. Okrem preko-pomôcť uspieť v živote. Okrem preko-

Medzinárodná cena vojvodu z Edin-
burgu (DofE) je rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 
až 24 rokov šancu rozvinúť svoje 
schopnosti, naplniť svoj potenciál a 
pomôcť uspieť v živote. Okrem preko-

nania samého seba a nachádzania nania samého seba a nachádzania 
nových zážitkov a priateľov možno nových zážitkov a priateľov možno 
zıśkať certifikát uznávaný na univer-zıśkať certifikát uznávaný na univer-
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Aj v školskom roku 2020/2021 sme Aj v školskom roku 2020/2021 sme 
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by.by.

Mária	OsifováMária	Osifová

z a p o j i ť  d o 
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ráno sme sa vyrazili domov.ráno sme sa vyrazili domov.

Expedıćiu sme si všetci užili. Mali sme Expedıćiu sme si všetci užili. Mali sme 
možnosť vyskúšať si život bez mobi-možnosť vyskúšať si život bez mobi-
lov, internetu, obchodov a museli sme lov, internetu, obchodov a museli sme 
si vystačiť len s tým, čo sme si si vystačiť len s tým, čo sme si 
priniesli. Zistili sme, že môže svietiť priniesli. Zistili sme, že môže svietiť 
slnko, môže byť horúco, môže pršať, slnko, môže byť horúco, môže pršať, 
ale dobre pripravenú skupinu gymna-ale dobre pripravenú skupinu gymna-
zistov nič neprekvapı.́ Máme množ-zistov nič neprekvapı.́ Máme množ-
stvo nových skúsenostı ́a zážitkov.stvo nových skúsenostı ́a zážitkov.
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opäť. Stanovili sme si individuálne opäť. Stanovili sme si individuálne 
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S prichádzajúcim letom sa pomaly S prichádzajúcim letom sa pomaly 
zatvárajú brány škôl a žiaci sa tešia na zatvárajú brány škôl a žiaci sa tešia na 
zaslúžené prázdniny. No predtým než zaslúžené prázdniny. No predtým než 
opustia školské lavice, zvykneme opustia školské lavice, zvykneme 
chodiť na školské výlety, kde si svoje chodiť na školské výlety, kde si svoje 
teoretické vedomosti overia v praxi.teoretické vedomosti overia v praxi.

Pandémia nás zatvorila a Pandémia nás zatvorila a 
konečne po dvoch rokoch konečne po dvoch rokoch 
sme opäť boli na školskom sme opäť boli na školskom 
výlete. Vybrali sme sa na výlete. Vybrali sme sa na 
pamätné miesta. Na histo-pamätné miesta. Na histo-
rickú Duklu, kde zahynulo rickú Duklu, kde zahynulo 
množstvo vojakov počas II. množstvo vojakov počas II. 
svetovej vojny. Pomnı́k svetovej vojny. Pomnı́k 
padlým hrdinom na Dukle padlým hrdinom na Dukle 
nás prekvapil svojou veľko-nás prekvapil svojou veľko-
sťou a z vyhliadkovej veže sťou a z vyhliadkovej veže 
sme videli pohorie Karpát i sme videli pohorie Karpát i 
susedné Poľsko. Nevyne-susedné Poľsko. Nevyne-
chali sme ani zemlianky – chali sme ani zemlianky – 
bunkre, v ktorých počas  bunkre, v ktorých počas  
krutých bojov vojaci v krutých bojov vojaci v 
lesoch žili. Tieto žiakom lesoch žili. Tieto žiakom 
pripomıńali domčeky hobi-pripomıńali domčeky hobi-
tov či trolov z filmu Pán tov či trolov z filmu Pán 
prsteňov. Pamätnıḱ padlým prsteňov. Pamätnıḱ padlým 
hrdinom vo Svidnıḱu s expo-hrdinom vo Svidnıḱu s expo-
nátmi autentickej techniky nátmi autentickej techniky 
v prıŕode bol ďalšou zastáv-v prıŕode bol ďalšou zastáv-
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tov či trolov z filmu Pán 
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vej vojne a náš výlet sme zakončili vej vojne a náš výlet sme zakončili 
návštevou skanzenu ľudovej archi-návštevou skanzenu ľudovej archi-
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Premávka na našich cestách je z roka Premávka na našich cestách je z roka 
na rok hustejšia. Pustiť svoje ratolesti na rok hustejšia. Pustiť svoje ratolesti 
len tak pred bytovku na bicykel začıńa len tak pred bytovku na bicykel začıńa 
byť čoraz nebezpečnejšie. O tieto byť čoraz nebezpečnejšie. O tieto 
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NA BICYKLI HRAVO – ZDRAVONA BICYKLI HRAVO – ZDRAVONA BICYKLI HRAVO – ZDRAVO
zážitky ale naše deti prıśť nemusia, ak zážitky ale naše deti prıśť nemusia, ak 
budú dobre poznať pravidlá cestnej budú dobre poznať pravidlá cestnej 
premávky. Bezpečné	 správanie	 na	premávky. Bezpečné	 správanie	 na	
cestách	 je	 bezpochyby	 najlepšie	cestách	 je	 bezpochyby	 najlepšie	
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natrénovať.	Preto po dlhom covido-natrénovať.	Preto po dlhom covido-
vom roku sme sa opäť rozhodli zorga-vom roku sme sa opäť rozhodli zorga-
nizovať 23. 6. 2021 v našej škole obľú-nizovať 23. 6. 2021 v našej škole obľú-
benú akciu Na bicykli hravo – zdravo. benú akciu Na bicykli hravo – zdravo. 
Z� iaci prvého ročnı́ka využili kolo-Z� iaci prvého ročnı́ka využili kolo-
bežky a trénovali na cyklochodnıḱu v bežky a trénovali na cyklochodnıḱu v 
mestskom parku. My ostatnı ́z 2. – 4. mestskom parku. My ostatnı ́z 2. – 4. 
ročnıḱa sme vysadli na bicykle. Tento ročnıḱa sme vysadli na bicykle. Tento 
rok nás už bolo skoro 70. Aby sme sa rok nás už bolo skoro 70. Aby sme sa 
cı́tili bezpečnejšie, na pomoc nám cı́tili bezpečnejšie, na pomoc nám 
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mestskom parku. My ostatnı ́z 2. – 4. 
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nás sprevádzali na trase Giraltovce – nás sprevádzali na trase Giraltovce – 
Z� eleznıḱ  a späť. Zvládli sme to všetci Z� eleznıḱ  a späť. Zvládli sme to všetci 
na výbornú a už teraz sa tešıḿe na na výbornú a už teraz sa tešıḿe na 
ďalšı́ ročnı́k. Verı́m, že svoje vedo-ďalšı́ ročnı́k. Verı́m, že svoje vedo-
mosti a zručnosti využijeme cez mosti a zručnosti využijeme cez 
blıž́iace sa voľné dni a na bicykloch blıž́iace sa voľné dni a na bicykloch 
zažijeme krásne a šťastné prázdniny.zažijeme krásne a šťastné prázdniny.
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ďalšı́ ročnı́k. Verı́m, že svoje vedo-
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Svidnıḱ stretli v nových priestoroch Svidnıḱ stretli v nových priestoroch 
Podduklianskeho osvetového stre-Podduklianskeho osvetového stre-
diska vo Svidnı́ku, kde predstavili diska vo Svidnı́ku, kde predstavili 
svoje recitačné umenie. Okresnej svoje recitačné umenie. Okresnej 
súťažnej prehliadky v umeleckom súťažnej prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy a v tvorbe prednese poézie a prózy a v tvorbe 
recitačných kolektıv́ov sa zúčastnili aj recitačných kolektıv́ov sa zúčastnili aj 
žiaci našej školy. V I. kategórii – poézia žiaci našej školy. V I. kategórii – poézia 
zıśkala 3. miesto žiačka 2. B triedy zıśkala 3. miesto žiačka 2. B triedy 
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Karin Michaela Krajňáková, v II. kate-Karin Michaela Krajňáková, v II. kate-
górii – poézia 1. miesto žiačka 5. A górii – poézia 1. miesto žiačka 5. A 
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detských recitačných kolektıv́ov si 1. detských recitačných kolektıv́ov si 1. 
miesto „vyrecitovali“ žiaci 2. B triedy. miesto „vyrecitovali“ žiaci 2. B triedy. 
Výhercom srdečne blahoželáme a Výhercom srdečne blahoželáme a 
postupujúcim do krajského kola postupujúcim do krajského kola 
prajeme veľa úspechov.prajeme veľa úspechov.

PaedDr.	Anna	GalíkováPaedDr.	Anna	Galíková
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OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNAOKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNAOKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Ostatné júnové dni nám okrem Ostatné júnové dni nám okrem 
veľkého tepla priniesli možnosť veľkého tepla priniesli možnosť 
cestovať za zážitkami. A preto aj my cestovať za zážitkami. A preto aj my 
piataci sme sa rozhodli jeden z piataci sme sa rozhodli jeden z 
posledných júnových dnı́ stráviť posledných júnových dnı́ stráviť 
výbornou turistickou vychádzkou. výbornou turistickou vychádzkou. 
Našıḿ cieľom bol hrad Veľký S�ariš. Našıḿ cieľom bol hrad Veľký S�ariš. 
Neodradila nás ani veľká horúčava a s Neodradila nás ani veľká horúčava a s 
pribúdajúcimi kilometrami sme si pribúdajúcimi kilometrami sme si 
plnými dúškami vychutnávali vôňu plnými dúškami vychutnávali vôňu 
lesa. Po úspešnom „zdolanı́“ hradu lesa. Po úspešnom „zdolanı́“ hradu 
sme „preliezli“  jeho hradby i rôzne sme „preliezli“  jeho hradby i rôzne 
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zákutia a kochali sa krásnym výhľa-zákutia a kochali sa krásnym výhľa-
dom. Aj s pomocou sprievodkyne sme dom. Aj s pomocou sprievodkyne sme 
sa dozvedeli niečo o histórii a tajom-sa dozvedeli niečo o histórii a tajom-
stvách tohto hradu. Z� iaci si mohli stvách tohto hradu. Z� iaci si mohli 
okrem iného vychutnať aj rôznorodé okrem iného vychutnať aj rôznorodé 
aktivity, ktoré nám hrad ponúkal, aktivity, ktoré nám hrad ponúkal, 
lukostreľbu, jazdu na zadku či napr. lukostreľbu, jazdu na zadku či napr. 
sedenie na kráľovskom tróne. Pre sedenie na kráľovskom tróne. Pre 
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PhDr.	Tatiana	Majerová,																	PhDr.	Tatiana	Majerová,																	
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S�kolský rok 2020/2021 (najmä jeho S�kolský rok 2020/2021 (najmä jeho 
posledné mesiace) bol pre nás všet-posledné mesiace) bol pre nás všet-
kých veľmi náročný a určite si ho kých veľmi náročný a určite si ho 
budeme pamätať. Všetci – žiaci, učite-budeme pamätať. Všetci – žiaci, učite-
lia aj rodičia – sme sa ocitli v situácii, lia aj rodičia – sme sa ocitli v situácii, 
na ktorú nebol nikto z nás pripravený. na ktorú nebol nikto z nás pripravený. 
Nielen priebeh, ale aj záver aktuál-Nielen priebeh, ale aj záver aktuál-
neho školského roku v našej škole neho školského roku v našej škole 
prebiehali v znamenı́ covidu-19. prebiehali v znamenı́ covidu-19. 
Napriek tomu, že sa toto ochorenie Napriek tomu, že sa toto ochorenie 
stalo hlavnou témou tohto školského stalo hlavnou témou tohto školského 
roku, naši učitelia a žiaci sa snažia roku, naši učitelia a žiaci sa snažia 
prinavrátiť škole jej poslanie: vzdelá-prinavrátiť škole jej poslanie: vzdelá-
vať	a	vzdelávať	sa	v	tvorivej	atmosfére,	vať	a	vzdelávať	sa	v	tvorivej	atmosfére,	
byť	schopný	zmerať	si	sily	s	ostatnými	byť	schopný	zmerať	si	sily	s	ostatnými	
v 	 priateľskom	 prostredí 	 a 	 mať	v 	 priateľskom	 prostredí 	 a 	 mať	
zmysluplný	cieľ.	O	tom	koniec-koncov	zmysluplný	cieľ.	O	tom	koniec-koncov	
svedčia	aj	nasledujúce	akcie	a	súťaže	svedčia	aj	nasledujúce	akcie	a	súťaže	
školy.školy.

Deň	detí je sviatok, na ktorý sa žiaci Deň	detí je sviatok, na ktorý sa žiaci 
(nielen) našej školy veľmi tešia. Preto (nielen) našej školy veľmi tešia. Preto 
si učitelia na jeho prı́prave dávajú si učitelia na jeho prı́prave dávajú 
zvlášť záležať, aby mali deti posta-zvlášť záležať, aby mali deti posta-
rané o prekvapenia a zábavu. Tak to rané o prekvapenia a zábavu. Tak to 
bolo aj v tomto roku v Parku mieru. O bolo aj v tomto roku v Parku mieru. O 
úvodný program sa postarali štvrtáci, úvodný program sa postarali štvrtáci, 
potom sa súťažilo na jednotlivých potom sa súťažilo na jednotlivých 
stanovištiach, ktoré pripravili pani stanovištiach, ktoré pripravili pani 
vychovávateľky z S�KD a náš inklu-vychovávateľky z S�KD a náš inklu-
zıv́ny tıḿ. Nechýbali piknik v tráve, zıv́ny tıḿ. Nechýbali piknik v tráve, 
odmeny,  nanuky i  pizza .  Z� iaci odmeny,  nanuky i  pizza .  Z� iaci 
druhého stupňa súťažili v neďalekom druhého stupňa súťažili v neďalekom 
Potučku. Overovali si fyzickú silu pri Potučku. Overovali si fyzickú silu pri 
preťahovanı ́lanom, skúšali svoju zdat-preťahovanı ́lanom, skúšali svoju zdat-
nosť v skákanı ́ vo vreci či prenose nosť v skákanı ́ vo vreci či prenose 
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Napriek tomu, že sa toto ochorenie 
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byť	schopný	zmerať	si	sily	s	ostatnými	
v 	 priateľskom	 prostredí 	 a 	 mať	
zmysluplný	cieľ.	O	tom	koniec-koncov	
svedčia	aj	nasledujúce	akcie	a	súťaže	
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zvlášť záležať, aby mali deti posta-
rané o prekvapenia a zábavu. Tak to 
bolo aj v tomto roku v Parku mieru. O 
úvodný program sa postarali štvrtáci, 
potom sa súťažilo na jednotlivých 
stanovištiach, ktoré pripravili pani 
vychovávateľky z S�KD a náš inklu-
zıv́ny tıḿ. Nechýbali piknik v tráve, 
odmeny,  nanuky i  pizza .  Z� iaci 
druhého stupňa súťažili v neďalekom 
Potučku. Overovali si fyzickú silu pri 
preťahovanı ́lanom, skúšali svoju zdat-
nosť v skákanı ́ vo vreci či prenose 

loptičky na polievkovej lyžici. U� smev loptičky na polievkovej lyžici. U� smev 
na tvárach a radosť v očiach detı ́ sú na tvárach a radosť v očiach detı ́ sú 
tou najlepšou odmenou pre všetkých, tou najlepšou odmenou pre všetkých, 
ktorı ́sa na prıṕrave MDD podieľali.ktorı ́sa na prıṕrave MDD podieľali.

Júnové hodiny angličtiny boli pre Júnové hodiny angličtiny boli pre 
žiakov 7. – 9. ročnıḱa, ktorı ́sú zapo-žiakov 7. – 9. ročnıḱa, ktorı ́sú zapo-
jenı ́do projektu Erasmus	+ s názvom jenı ́do projektu Erasmus	+ s názvom 
I´m	 powerful, veľmi zaujı́mavé a I´m	 powerful, veľmi zaujı́mavé a 
podnetné. Mali totiž možnosť zúčast-podnetné. Mali totiž možnosť zúčast-
niť sa medzinárodného online stret-niť sa medzinárodného online stret-
nutia spolu s našimi švédskymi,	fran-nutia spolu s našimi švédskymi,	fran-
cúzskymi	a	španielskymi	priateľmi. cúzskymi	a	španielskymi	priateľmi. 
Spoločne si v anglickom jazyku Spoločne si v anglickom jazyku 
vymieňali informácie o jednotlivých vymieňali informácie o jednotlivých 
školách, mestách a krajinách, kde žijú, školách, mestách a krajinách, kde žijú, 
avšak najzaujıḿavejšie boli asi infor-avšak najzaujıḿavejšie boli asi infor-
mácie o funkčných startupoch, mácie o funkčných startupoch, 
ktorými sa pýšia jednotlivé krajiny. Z ktorými sa pýšia jednotlivé krajiny. Z 
tých našich sme predstavili lietajúce tých našich sme predstavili lietajúce 
auto a ekokapsulu. Aj takéto online auto a ekokapsulu. Aj takéto online 
stretnutia sú skvelým spôsobom, ako stretnutia sú skvelým spôsobom, ako 
sa zoznámiť s novými ľuďmi, zıśkať sa zoznámiť s novými ľuďmi, zıśkať 
nové informácie, ale hlavne vyskúšať nové informácie, ale hlavne vyskúšať 
svoju angličtinu v praxi. Už teraz sa svoju angličtinu v praxi. Už teraz sa 
ale tešıḿe na reálne mıt́ingy vo veľmi ale tešıḿe na reálne mıt́ingy vo veľmi 
zaujıḿavých kútoch Európy, ako sú zaujıḿavých kútoch Európy, ako sú 
S�védsko, S�panielsko či Francúzsko.S�védsko, S�panielsko či Francúzsko.

Mnohı ́z našich žiakov sa prezentovali Mnohı ́z našich žiakov sa prezentovali 
na rôznych súťažiach, kde boli veľmi na rôznych súťažiach, kde boli veľmi 
úspešnı́ a zı́skali rôzne ocenenia. úspešnı́ a zı́skali rôzne ocenenia. 
Jednou z nich bol Medový štetec, Jednou z nich bol Medový štetec, 
ktorý pripravili mesto Svidnıḱ a orga-ktorý pripravili mesto Svidnıḱ a orga-
nizácia včelárov. 4. júna bolo sláv-nizácia včelárov. 4. júna bolo sláv-
nostné odovzdávanie cien a naše nostné odovzdávanie cien a naše 
žiačky si priniesli pamätné diplomy a žiačky si priniesli pamätné diplomy a 
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vecné ceny. Radka Holoďáková prvé vecné ceny. Radka Holoďáková prvé 
miesto, Jassmine Tore Kopasová miesto, Jassmine Tore Kopasová 
druhé a Leona D� orková tretie miesto. druhé a Leona D� orková tretie miesto. 
Tvorba Sofie Kravcovej utkvela v Tvorba Sofie Kravcovej utkvela v 
pamäti určite najviac, pretože sa pamäti určite najviac, pretože sa 
porota zhodla, že jej výšivke patrı ́porota zhodla, že jej výšivke patrı ́
Cena poroty. Cena poroty. 

V rámci Dňa Zeme v našej škole sa V rámci Dňa Zeme v našej škole sa 
žiaci zapojili aj do výtvarnej súťaže žiaci zapojili aj do výtvarnej súťaže 
Pre	lepšiu	budúcnosť	Zeme. Z� iaci 5. Pre	lepšiu	budúcnosť	Zeme. Z� iaci 5. 
a 7. ročnıḱa si s danou problematikou a 7. ročnıḱa si s danou problematikou 
poradili výborne. Najlepšie svoje poradili výborne. Najlepšie svoje 
predstavy stvárnili Ján Kopčák v predstavy stvárnili Ján Kopčák v 
spolupráci so Slávkom Komornıḱom z spolupráci so Slávkom Komornıḱom z 
5. A a Lea Križanská s Leonou D� orko-5. A a Lea Križanská s Leonou D� orko-
vou zo 7. A. Tıt́o žiaci zıśkajú ocenenia vou zo 7. A. Tıt́o žiaci zıśkajú ocenenia 
z projektu Pre lepšiu budúcnosť z projektu Pre lepšiu budúcnosť 
Zeme.    Zeme.    

Naša škola sa už tradične zapája do Naša škola sa už tradične zapája do 
celoslovenskej súťaže iBobor. Jej hlav-celoslovenskej súťaže iBobor. Jej hlav-
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predstavy stvárnili Ján Kopčák v 
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ným cieľom je podporiť záujem o ným cieľom je podporiť záujem o 
informačné a komunikačné technoló-informačné a komunikačné technoló-
gie (IKT) u všetkých žiakov. Z našej gie (IKT) u všetkých žiakov. Z našej 
školy sa súťaže zúčastnilo 114 žiakov školy sa súťaže zúčastnilo 114 žiakov 
z ročnıḱov 5. – 9. Darilo sa im veľmi z ročnıḱov 5. – 9. Darilo sa im veľmi 
dobre – naša škola má 11 úspešných dobre – naša škola má 11 úspešných 
riešiteľov: Boris Lapčák, Lukáš Holo-riešiteľov: Boris Lapčák, Lukáš Holo-
ďák, Tore Kopasová, Adam Bakalár, ďák, Tore Kopasová, Adam Bakalár, 
Viktor Vojček, Jakub Bednár, Tobias Viktor Vojček, Jakub Bednár, Tobias 
C� ernický, Matúš Hrivňák, Martin C� ernický, Matúš Hrivňák, Martin 
Pipčák, Oliver Kecer a Oliver Koštial. Pipčák, Oliver Kecer a Oliver Koštial. 
Všetkým srdečne blahoželáme!Všetkým srdečne blahoželáme!

Pred nami sú dovolenky a dvojme-Pred nami sú dovolenky a dvojme-
sačné prázdniny. Aj deťom, aj učite-sačné prázdniny. Aj deťom, aj učite-
ľom a tiež rodičom prajeme veľa krás-ľom a tiež rodičom prajeme veľa krás-
nych, pohodových slnečných dnı ́bez nych, pohodových slnečných dnı ́bez 
obmedzenı,́ ale s najväčšou opatrnos-obmedzenı,́ ale s najväčšou opatrnos-
ťou. Oddýchnime si! ťou. Oddýchnime si! 

Text:	Mgr.	Jana	Salová,																									Text:	Mgr.	Jana	Salová,																									
Foto:	Natália	Uhrinová	Foto:	Natália	Uhrinová	
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Súkromná SOS�  v Giraltovciach sa aj v Súkromná SOS�  v Giraltovciach sa aj v 
uplynulom školskom roku zapojila do uplynulom školskom roku zapojila do 
v i a c e r ý c h  a k t i v ı́ t  p r o g r a m u v i a c e r ý c h  a k t i v ı́ t  p r o g r a m u 
Erasmus+. K úspešným patrı́  aj Erasmus+. K úspešným patrı́  aj 
projekt The Wonderful Green World – projekt The Wonderful Green World – 
Nádherný zelený svet, ktorý je zame-Nádherný zelený svet, ktorý je zame-
raný environmentálne, na spoznáva-raný environmentálne, na spoznáva-
nie svojho okolia, nádhernej prıŕody, nie svojho okolia, nádhernej prıŕody, 
f l ó ry  a  udr žateľnost i  rozvoja . f l ó ry  a  udr žateľnost i  rozvoja . 
S� tudenti mali naplánovaných viacero S� tudenti mali naplánovaných viacero 
aktivı́t vrátane mobilı́t do partner-aktivı́t vrátane mobilı́t do partner-
ských krajıń ako Taliansko, Poľsko či ských krajıń ako Taliansko, Poľsko či 
S�panielsko. S�panielsko. 

Projektové aktivity i plánované cesty Projektové aktivity i plánované cesty 
však prerušila karanténa. S� tudenti a však prerušila karanténa. S� tudenti a 
učitelia na online stretnutiach učitelia na online stretnutiach 
spoznávali rovesnı́kov, počas spoznávali rovesnı́kov, počas 
mikrokonferenci ı́  vz á jomne mikrokonferenci ı́  vz á jomne 
spoznávali krajiny, partnerské spoznávali krajiny, partnerské 
mestá či biodiverzitu okolitého mestá či biodiverzitu okolitého 
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učitelia na online stretnutiach 
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mestá či biodiverzitu okolitého 
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tok, zásoby, oblasť pohľadávok a tok, zásoby, oblasť pohľadávok a 
záväzkov.  záväzkov.  

Spomedzi asi 200 súťažiacich Alina Spomedzi asi 200 súťažiacich Alina 
Zhyha zıśkala 24. miesto, zaradila sa Zhyha zıśkala 24. miesto, zaradila sa 
medzi 30 najlepšıćh mladých účtovnı-́medzi 30 najlepšıćh mladých účtovnı-́
kov na Slovensku a postúpila do 2. kov na Slovensku a postúpila do 2. 
kola.kola.

Odmenou pre Alinu bolo prijatie (bez Odmenou pre Alinu bolo prijatie (bez 
prijıḿacıćh skúšok) na Ekonomickú prijıḿacıćh skúšok) na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave, fakultu univerzitu v Bratislave, fakultu 
hospodárskej informatiky.hospodárskej informatiky.

Alina za svoj úspech vďačı ́predovšet-Alina za svoj úspech vďačı ́predovšet-
kým zodpovednému prı́stupu k kým zodpovednému prı́stupu k 
štúdiu, ale aj vyučujúcej, Ing. Viere štúdiu, ale aj vyučujúcej, Ing. Viere 
Sotákovej, ktorá jej ukázala, že aj Sotákovej, ktorá jej ukázala, že aj 
účtovnı́ctvo môže byť zaujı́mavé a účtovnı́ctvo môže byť zaujı́mavé a 
zábavné. Riaditeľ školy, PadDr.Martin zábavné. Riaditeľ školy, PadDr.Martin 
Koššala, MBA, udelil Aline pochvalu Koššala, MBA, udelil Aline pochvalu 
riaditeľa školy a finančnú odmenu.riaditeľa školy a finančnú odmenu.

Anna	KalafováAnna	Kalafová
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softvéru, spolu so Slovenskou komo-softvéru, spolu so Slovenskou komo-
rou certifikovaných účtovnıḱov.rou certifikovaných účtovnıḱov.

V roku 2021 sa súťaž prvýkrát v jej V roku 2021 sa súťaž prvýkrát v jej 
histórii organizovala online s použi-histórii organizovala online s použi-
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marca 2021. Bolo koncipované z marca 2021. Bolo koncipované z 
prıḱladov zo špecificky zameraných prıḱladov zo špecificky zameraných 
oblastı ́ – naprıḱlad dlhodobý maje-oblastı ́ – naprıḱlad dlhodobý maje-
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nıćtve a v programe OMEGA. Súťaž 
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KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 

6.	júna	2009 sa uskutočnili voľby do 6.	júna	2009 sa uskutočnili voľby do 
Európskeho parlamentu. U� časť voli-Európskeho parlamentu. U� časť voli-
čov v okrese Svidnıḱ bola 19,77 %.čov v okrese Svidnıḱ bola 19,77 %.

6.	júna	1992 sa konali voľby do SNR. 6.	júna	1992 sa konali voľby do SNR. 
U� časť voličov v okrese bola 89,32 %. U� časť voličov v okrese bola 89,32 %. 
Za poslancov SNR boli zvolenı ́Bohu-Za poslancov SNR boli zvolenı ́Bohu-
mil Kačmár a Andrej Dudáš. mil Kačmár a Andrej Dudáš. 

8.	a	9.	júna	1990 sa konali voľby do 8.	a	9.	júna	1990 sa konali voľby do 
Federálneho zhromaždenia C�SFR a Federálneho zhromaždenia C�SFR a 
SNR. Za poslanca SNR bol z okresu SNR. Za poslanca SNR bol z okresu 
Svidnı́k zvolený Bohumil Kačmár. Svidnı́k zvolený Bohumil Kačmár. 
U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola U� časť voličov v okrese Svidnıḱ bola 
96,44 %. 96,44 %. 

12.	júna	2010 sa na Slovensku konali 12.	júna	2010 sa na Slovensku konali 
voľby do NR SR. V okrese Svidnıḱ bola voľby do NR SR. V okrese Svidnıḱ bola 
účasť voličov 54,7 %. Za poslancov účasť voličov 54,7 %. Za poslancov 
boli za okres zvolenı ́Jaroslav Ivančo boli za okres zvolenı ́Jaroslav Ivančo 
(SDKU� -DS) a Mikuláš Krajkovič (SDKU� -DS) a Mikuláš Krajkovič 
(SMER-SD). Jaroslav Ivančo bol (SMER-SD). Jaroslav Ivančo bol 
vládou SR vymenovaný za štátneho vládou SR vymenovaný za štátneho 
tajomnı́ka Ministerstva školstva, tajomnı́ka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.vedy, výskumu a športu SR.

13.	 júna	 2004 sa konali voľby do 13.	 júna	 2004 sa konali voľby do 
Európskeho parlamentu. U� časť      Európskeho parlamentu. U� časť      
voličov v okrese Svidnıḱ bola 16,59 %. voličov v okrese Svidnıḱ bola 16,59 %. 

14.	 júna	 1964 sa konali voľby do 14.	 júna	 1964 sa konali voľby do 
Národného zhromaždenia C�SSR, SNR, Národného zhromaždenia C�SSR, SNR, 
národných výborov a voľby sudcov národných výborov a voľby sudcov 
okresných súdov. Za poslankyňu SNR okresných súdov. Za poslankyňu SNR 
bola zvolená Anna Demjanovičová, bola zvolená Anna Demjanovičová, 
rodáčka z obce Nižný Mirošov. rodáčka z obce Nižný Mirošov. 
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konali prvé slobodné parlamentné konali prvé slobodné parlamentné 
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národných výborov a voľby sudcov 
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1.	 júla	 1973 sa začalo s výstavbou 1.	 júla	 1973 sa začalo s výstavbou 
nemocnice I. typu vo Svidnıḱu za osob-nemocnice I. typu vo Svidnıḱu za osob-
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2.	 júla	 1985 okres Svidnıḱ postihla 2.	 júla	 1985 okres Svidnıḱ postihla 
povodeň a ľadovec, ktoré spôsobili povodeň a ľadovec, ktoré spôsobili 
škodu za 47 mil. Kčs.škodu za 47 mil. Kčs.

6 . 	 j ú l a 	 1942 6 . 	 j ú l a 	 1942 
navštıv́il Medzi-navštıv́il Medzi-
laborce, Strop-laborce, Strop-
kov  a  Sv i d n ı́ k kov  a  Sv i d n ı́ k 
Jozef Tiso, prezi-Jozef Tiso, prezi-
dent Slovenskej dent Slovenskej 
republiky republiky 

14.	 –	 15.	 júla	14.	 –	 15.	 júla	
1998 	 d o š l o  k 1998	 d o š l o  k 
najväčšej živel-najväčšej živel-
nej pohrome, ktorú utrpel okres Svid-nej pohrome, ktorú utrpel okres Svid-
nıḱ za posledných sto rokov. Celkové nıḱ za posledných sto rokov. Celkové 
škody, ktoré spôsobil vodný živel, boli škody, ktoré spôsobil vodný živel, boli 
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p r o t i  k o ž n e j p r o t i  k o ž n e j 
c h o r o b e  – c h o r o b e  – 
pellagra. pellagra. 
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oslobodenı ́ bol poslancom SNR, NZ, oslobodenı ́ bol poslancom SNR, NZ, 
predsedom ONV v Giraltovciach a predsedom ONV v Giraltovciach a 
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4.	augusta	1952	bolo v Giraltovciach 4.	augusta	1952	bolo v Giraltovciach 

2.	 júla	 1985 okres Svidnıḱ postihla 
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25.	júla	1900 sa v obci S� tefurov naro-
dil Peter Babej, predvojnový člen KSC� , 
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organizátor partizánskeho hnutia. Po 
oslobodenı ́ bol poslancom SNR, NZ, 
predsedom ONV v Giraltovciach a 
predsedom OV KSS v Giraltovciach. 

4.	augusta	1952	bolo v Giraltovciach 

založené jednotné roľnıćke družstvo. založené jednotné roľnıćke družstvo. 
Prvým predsedom bol Ján Dvorský.Prvým predsedom bol Ján Dvorský.

4.	augusta	1995 bola v Giraltovciach 4.	augusta	1995 bola v Giraltovciach 
d a n á  d o  p revá d z k y  š p e c i á l n a d a n á  d o  p revá d z k y  š p e c i á l n a 
základná školazákladná škola

6.	augusta	1944	prepadla partizán-6.	augusta	1944	prepadla partizán-
ska skupina C� apajev v S� arišskom ska skupina C� apajev v S� arišskom 
S� tiavniku nemeckú autokolónu.S� tiavniku nemeckú autokolónu.

9.	 augusta	 1944 bola partizánmi 9.	 augusta	 1944 bola partizánmi 
prepadnutá žandárska stanica v prepadnutá žandárska stanica v 
S�arišskom S� tiavniku. Pri prepade boli S�arišskom S� tiavniku. Pri prepade boli 
odvlečenı́ štyria žandári, ktorı́ boli odvlečenı́ štyria žandári, ktorı́ boli 
neskôr  pod Hradiskom popravenı.́neskôr  pod Hradiskom popravenı.́

13.	augusta	1996	bolo mesto Giral-13.	augusta	1996	bolo mesto Giral-
tovce a desať obcı́ preradených z tovce a desať obcı́ preradených z 
okresu Bardejov do okresu Svidnıḱ.okresu Bardejov do okresu Svidnıḱ.

16.	augusta	1944	opustila partizán-16.	augusta	1944	opustila partizán-
ska skupina C�apajev okres Svidnıḱska skupina C�apajev okres Svidnıḱ

22.	 augusta	 1944 prišla do okresu 22.	 augusta	 1944 prišla do okresu 
Svidnıḱ partizánska skupina Stalin z Svidnıḱ partizánska skupina Stalin z 
PoľskaPoľska

24.	 augusta	2001 sa na hraničnom 24.	 augusta	2001 sa na hraničnom 
prechode vo Vyšnom Komárniku prechode vo Vyšnom Komárniku 
uskutočnilo slávnostné otvorenie uskutočnilo slávnostné otvorenie 

založené jednotné roľnıćke družstvo. 
Prvým predsedom bol Ján Dvorský.

4.	augusta	1995 bola v Giraltovciach 
d a n á  d o  p revá d z k y  š p e c i á l n a 
základná škola

6.	augusta	1944	prepadla partizán-
ska skupina C� apajev v S� arišskom 
S� tiavniku nemeckú autokolónu.

9.	 augusta	 1944 bola partizánmi 
prepadnutá žandárska stanica v 
S�arišskom S� tiavniku. Pri prepade boli 
odvlečenı́ štyria žandári, ktorı́ boli 
neskôr  pod Hradiskom popravenı.́

13.	augusta	1996	bolo mesto Giral-
tovce a desať obcı́ preradených z 
okresu Bardejov do okresu Svidnıḱ.

16.	augusta	1944	opustila partizán-
ska skupina C�apajev okres Svidnıḱ

22.	 augusta	 1944 prišla do okresu 
Svidnıḱ partizánska skupina Stalin z 
Poľska

24.	 augusta	2001 sa na hraničnom 
prechode vo Vyšnom Komárniku 
uskutočnilo slávnostné otvorenie 
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MOJE NÁVRATYMOJE NÁVRATYMOJE NÁVRATY
Už druhú jar môj návrat domov Už druhú jar môj návrat domov 
poznamenala pandémia, ktorá menı ́poznamenala pandémia, ktorá menı ́
náš život do takej miery, akú sme si náš život do takej miery, akú sme si 
pred dvoma rokmi nevedeli ani len pred dvoma rokmi nevedeli ani len 
predstaviť. Zatvorené hranice nám predstaviť. Zatvorené hranice nám 
nedovoľujú vrátiť sa domov podľa nedovoľujú vrátiť sa domov podľa 
nášho želania. A tak sa prispôsobu-nášho želania. A tak sa prispôsobu-
jeme novým pravidlám. Veď platiť jeme novým pravidlám. Veď platiť 
prıṕadné pokuty sa nám určite nech-prıṕadné pokuty sa nám určite nech-

Už druhú jar môj návrat domov 
poznamenala pandémia, ktorá menı ́
náš život do takej miery, akú sme si 
pred dvoma rokmi nevedeli ani len 
predstaviť. Zatvorené hranice nám 
nedovoľujú vrátiť sa domov podľa 
nášho želania. A tak sa prispôsobu-
jeme novým pravidlám. Veď platiť 
prıṕadné pokuty sa nám určite nech-

ce. Aj tohto roku som sa teda s návra-ce. Aj tohto roku som sa teda s návra-
tom do Giraltoviec omeškala, aj keď tom do Giraltoviec omeškala, aj keď 
menej ako vlani. menej ako vlani. 

Ak nevidıt́e svoj domov 8 mesiacov, Ak nevidıt́e svoj domov 8 mesiacov, 
po návrate si všıḿate, čo všetko sa tu po návrate si všıḿate, čo všetko sa tu 
zmenilo. A nebolo toho málo ani v zmenilo. A nebolo toho málo ani v 
tomto roku. Začnem našou Kóreou. tomto roku. Začnem našou Kóreou. 
Nová bytovka, ktorá vyrástla oproti Nová bytovka, ktorá vyrástla oproti 
škole, je už hotová. Pýši sa peknou škole, je už hotová. Pýši sa peknou 

ce. Aj tohto roku som sa teda s návra-
tom do Giraltoviec omeškala, aj keď 
menej ako vlani. 

Ak nevidıt́e svoj domov 8 mesiacov, 
po návrate si všıḿate, čo všetko sa tu 
zmenilo. A nebolo toho málo ani v 
tomto roku. Začnem našou Kóreou. 
Nová bytovka, ktorá vyrástla oproti 
škole, je už hotová. Pýši sa peknou 

kamiónového terminálu pre výstup kamiónového terminálu pre výstup 
do Poľskej republiky a vstup do do Poľskej republiky a vstup do 
Slovenskej republiky. Slovenskej republiky. 

25.	augusta	1918	bol v Giraltovciach 25.	augusta	1918	bol v Giraltovciach 
odhalený pamätnıḱ obetiam 1. sveto-odhalený pamätnıḱ obetiam 1. sveto-
vej vojny. Autorom plastiky ležiaceho vej vojny. Autorom plastiky ležiaceho 
leva je Felix Farágo. leva je Felix Farágo. 

kamiónového terminálu pre výstup 
do Poľskej republiky a vstup do 
Slovenskej republiky. 

25.	augusta	1918	bol v Giraltovciach 
odhalený pamätnıḱ obetiam 1. sveto-
vej vojny. Autorom plastiky ležiaceho 
leva je Felix Farágo. 

30.	augusta	1944 bol vydaný rozkaz 30.	augusta	1944 bol vydaný rozkaz 
ná čelnı́kom št ábu partizánskej ná čelnı́kom št ábu partizánskej 
skupiny C�apajev Ľudovıt́om Kukorel-skupiny C�apajev Ľudovıt́om Kukorel-
lim o preberanı ́ moci do rúk národ-lim o preberanı ́ moci do rúk národ-
ných výborov v okresoch Bardejov a ných výborov v okresoch Bardejov a 
Svidnıḱ.  Svidnıḱ.  

Alenka	Kmecová,																											Alenka	Kmecová,																											
Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

30.	augusta	1944 bol vydaný rozkaz 
ná čelnı́kom št ábu partizánskej 
skupiny C�apajev Ľudovıt́om Kukorel-
lim o preberanı ́ moci do rúk národ-
ných výborov v okresoch Bardejov a 
Svidnıḱ.  

Alenka	Kmecová,																											
Michaela	Marcinová
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fasádou, pootvorené okná budovy i fasádou, pootvorené okná budovy i 
sušiaky na bielizeň na balkónoch sušiaky na bielizeň na balkónoch 
prezrádzajú, že sa tu už usalašili prvı ́prezrádzajú, že sa tu už usalašili prvı ́
obyvatelia. Pred budovou parkujú obyvatelia. Pred budovou parkujú 
nové autá, využıv́ajú pekne vydláž-nové autá, využıv́ajú pekne vydláž-
dený priestor. Vkusné sú aj balkóny a dený priestor. Vkusné sú aj balkóny a 
terasy na najvyššom poschodı,́  ktoré terasy na najvyššom poschodı,́  ktoré 
dozaista  poskytuj ú  maj i teľom dozaista  poskytuj ú  maj i teľom 
prekrásny výhľad do topľanského prekrásny výhľad do topľanského 
údolia. Robia sa posledné terénne údolia. Robia sa posledné terénne 
úpravy, dokončuje sa aj spoločenská úpravy, dokončuje sa aj spoločenská 
miestnosť na prıźemı.́ Slovom, býva-miestnosť na prıźemı.́ Slovom, býva-
nie, ktoré by nám mohli závidieť aj nie, ktoré by nám mohli závidieť aj 
oveľa väčšie mestá. oveľa väčšie mestá. 

Ani naša základná škola sa nedala Ani naša základná škola sa nedala 
zahanbiť. Novú fasádu dostal aj pavi-zahanbiť. Novú fasádu dostal aj pavi-
lón A, zmizlo oplotenie a pripravuje sa lón A, zmizlo oplotenie a pripravuje sa 
pred nı́m nová parkovacia plocha. pred nı́m nová parkovacia plocha. 
Myslıḿ  si, že je veľmi potrebná, veď Myslıḿ  si, že je veľmi potrebná, veď 
mnohı ́ učitelia prichádzajú do školy mnohı ́ učitelia prichádzajú do školy 
autami, nehovoriac o rodičoch, ktorı ́autami, nehovoriac o rodičoch, ktorı ́
si popoludnı́ odvážajú deti domov, si popoludnı́ odvážajú deti domov, 
takže je pred školou v poludňajšom takže je pred školou v poludňajšom 
čase celý priestor zaplnený autami.  čase celý priestor zaplnený autami.  

fasádou, pootvorené okná budovy i 
sušiaky na bielizeň na balkónoch 
prezrádzajú, že sa tu už usalašili prvı ́
obyvatelia. Pred budovou parkujú 
nové autá, využıv́ajú pekne vydláž-
dený priestor. Vkusné sú aj balkóny a 
terasy na najvyššom poschodı,́  ktoré 
dozaista  poskytuj ú  maj i teľom 
prekrásny výhľad do topľanského 
údolia. Robia sa posledné terénne 
úpravy, dokončuje sa aj spoločenská 
miestnosť na prıźemı.́ Slovom, býva-
nie, ktoré by nám mohli závidieť aj 
oveľa väčšie mestá. 

Ani naša základná škola sa nedala 
zahanbiť. Novú fasádu dostal aj pavi-
lón A, zmizlo oplotenie a pripravuje sa 
pred nı́m nová parkovacia plocha. 
Myslıḿ  si, že je veľmi potrebná, veď 
mnohı ́ učitelia prichádzajú do školy 
autami, nehovoriac o rodičoch, ktorı ́
si popoludnı́ odvážajú deti domov, 
takže je pred školou v poludňajšom 
čase celý priestor zaplnený autami.  

Pri školskej téme by som sa ešte rada Pri školskej téme by som sa ešte rada 
zdržala. V predošlom roku som chcela zdržala. V predošlom roku som chcela 
veriť, že problém nášho gymnázia sa veriť, že problém nášho gymnázia sa 
vyrieši vytvorenı́m spojenej školy, vyrieši vytvorenı́m spojenej školy, 
ktorá združuje základnú školu s ktorá združuje základnú školu s 
ročnı́kmi gymnázia. Teraz sa však ročnı́kmi gymnázia. Teraz sa však 
dozvedám, že prevažná časť našich dozvedám, že prevažná časť našich 
žiakov z oboch základných škôl, ale aj žiakov z oboch základných škôl, ale aj 
zo zeešiek z okolia sa rozhodla pokra-zo zeešiek z okolia sa rozhodla pokra-
čovať v štúdiu na rôznych gymnázi-čovať v štúdiu na rôznych gymnázi-
ách v Prešove. Bolo by zaujı́mavé ách v Prešove. Bolo by zaujı́mavé 
dozvedieť sa, čo ich k takému rozhod-dozvedieť sa, čo ich k takému rozhod-
nutiu vedie. Veď cestovať do Prešova nutiu vedie. Veď cestovať do Prešova 
a späť denne pri podmienkach vlád-a späť denne pri podmienkach vlád-
nucich na ceste, ktorá sa opravuje nucich na ceste, ktorá sa opravuje 
slimačı́m tempom, znamená obrov-slimačı́m tempom, znamená obrov-
skú časovú stratu. Naozaj sú prešov-skú časovú stratu. Naozaj sú prešov-
ské gymnáziá o toľko lepšie ako to ské gymnáziá o toľko lepšie ako to 
naše?! Vždy som bola presvedčená, že naše?! Vždy som bola presvedčená, že 
giraltovské gymko pripravuje svojich giraltovské gymko pripravuje svojich 
absolventov dobre a boli  vždy absolventov dobre a boli  vždy 
schopnı ́pokračovať v štúdiu na VS�  a schopnı ́pokračovať v štúdiu na VS�  a 
nájsť si svoje miesto v živote. Alebo nájsť si svoje miesto v živote. Alebo 
tých mladých láka veľké mesto (čo tých mladých láka veľké mesto (čo 
Prešov bezpochyby je) ponukou Prešov bezpochyby je) ponukou 

Pri školskej téme by som sa ešte rada 
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dozvedieť sa, čo ich k takému rozhod-
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nucich na ceste, ktorá sa opravuje 
slimačı́m tempom, znamená obrov-
skú časovú stratu. Naozaj sú prešov-
ské gymnáziá o toľko lepšie ako to 
naše?! Vždy som bola presvedčená, že 
giraltovské gymko pripravuje svojich 
absolventov dobre a boli  vždy 
schopnı ́pokračovať v štúdiu na VS�  a 
nájsť si svoje miesto v živote. Alebo 
tých mladých láka veľké mesto (čo 
Prešov bezpochyby je) ponukou 
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rôznych mestských vymoženostı́? rôznych mestských vymoženostı́? 
Nepoznám odpoveď, ale určite viem, Nepoznám odpoveď, ale určite viem, 
že ak sa naše gymnázium poberie do že ak sa naše gymnázium poberie do 
minulosti, bude to pre mesto nená-minulosti, bude to pre mesto nená-
vratná strata. Chýbajú nám azda zapá-vratná strata. Chýbajú nám azda zapá-
lenı ́ľudia, ktorı ́by sa pokúsili zachrá-lenı ́ľudia, ktorı ́by sa pokúsili zachrá-
niť školu pôsobiacu v našom meste od niť školu pôsobiacu v našom meste od 
roku 1953, teda už takmer 70 rokov?  roku 1953, teda už takmer 70 rokov?  
Prosıḿ, aby ste si aj vďaka jednému z Prosıḿ, aby ste si aj vďaka jednému z 
absolventov nášho gymnázia, básni-absolventov nášho gymnázia, básni-
kovi Jánovi Nagajdovi, uvedomili, že kovi Jánovi Nagajdovi, uvedomili, že 
škola, to nie je iba budova. Ona steles-škola, to nie je iba budova. Ona steles-
ňuje „nádej, vieru, poznanie vďaka ňuje „nádej, vieru, poznanie vďaka 
tým, čo podávajú dlane na ceste cez tým, čo podávajú dlane na ceste cez 
tmu za svetlom“. Prepáčte mi moje tmu za svetlom“. Prepáčte mi moje 
citové angažovanie v predchádzajúcej citové angažovanie v predchádzajúcej 
téme, ale gymnázium bolo a vždy téme, ale gymnázium bolo a vždy 
ostane mojou srdcovou záležitosťou. ostane mojou srdcovou záležitosťou. 
No poberme sa ďalej objavovať novin-No poberme sa ďalej objavovať novin-
ky.  ky.  

Pochvalu si zaslúži nový mostı́k Pochvalu si zaslúži nový mostı́k 
ponad cestu. Pekne nám skrátil cestu ponad cestu. Pekne nám skrátil cestu 

rôznych mestských vymoženostı́? 
Nepoznám odpoveď, ale určite viem, 
že ak sa naše gymnázium poberie do 
minulosti, bude to pre mesto nená-
vratná strata. Chýbajú nám azda zapá-
lenı ́ľudia, ktorı ́by sa pokúsili zachrá-
niť školu pôsobiacu v našom meste od 
roku 1953, teda už takmer 70 rokov?  
Prosıḿ, aby ste si aj vďaka jednému z 
absolventov nášho gymnázia, básni-
kovi Jánovi Nagajdovi, uvedomili, že 
škola, to nie je iba budova. Ona steles-
ňuje „nádej, vieru, poznanie vďaka 
tým, čo podávajú dlane na ceste cez 
tmu za svetlom“. Prepáčte mi moje 
citové angažovanie v predchádzajúcej 
téme, ale gymnázium bolo a vždy 
ostane mojou srdcovou záležitosťou. 
No poberme sa ďalej objavovať novin-
ky.  

Pochvalu si zaslúži nový mostı́k 
ponad cestu. Pekne nám skrátil cestu 

smerom k poliklinike či na Záhradnú smerom k poliklinike či na Záhradnú 
ulicu. Využıv́ajú ho aj cyklisti, vyskú-ulicu. Využıv́ajú ho aj cyklisti, vyskú-
šala som si to aj ja cestou ku kolegyni. šala som si to aj ja cestou ku kolegyni. 
Na námestı ́ si nemôžete nevšimnúť Na námestı ́ si nemôžete nevšimnúť 
vynovený „starý“ mestskú úrad. Pri vynovený „starý“ mestskú úrad. Pri 
pohľade naň sa vám určite nechce pohľade naň sa vám určite nechce 
veriť, že ide o 100-ročnú budovu. veriť, že ide o 100-ročnú budovu. 
Verıḿ, že sa bude úspešne využıv́ať v Verıḿ, že sa bude úspešne využıv́ať v 
prospech všetkých občanov. My prospech všetkých občanov. My 
pamätnıći predsa vieme, že budova pamätnıći predsa vieme, že budova 
slúžila ako knižnica, spoločenská slúžila ako knižnica, spoločenská 
miestnosť, klub dôchodcov, dávnejšie miestnosť, klub dôchodcov, dávnejšie 
aj ako materská škola a podobne. aj ako materská škola a podobne. 
Priestor pred budovou veľmi vhodne Priestor pred budovou veľmi vhodne 
vyplnili pamätnıḱ 1. svetovej vojny a vyplnili pamätnıḱ 1. svetovej vojny a 
pestrá zeleň. Veľké nádvorie zatiaľ pestrá zeleň. Veľké nádvorie zatiaľ 
čaká na využitie. Aj tu by pomohli čaká na využitie. Aj tu by pomohli 
lavičky a určite aj trocha zelene. lavičky a určite aj trocha zelene. 
Pokračujem v ceste na cintorıń. So Pokračujem v ceste na cintorıń. So 
smútkom konštatujem, že sa bezná-smútkom konštatujem, že sa bezná-
dejne zapl�ňa novými hrobmi, žiaľ, dejne zapl�ňa novými hrobmi, žiaľ, 
často aj mladých ľudı.́ Pribúdajú aj často aj mladých ľudı.́ Pribúdajú aj 
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pohľade naň sa vám určite nechce 
veriť, že ide o 100-ročnú budovu. 
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Priestor pred budovou veľmi vhodne 
vyplnili pamätnıḱ 1. svetovej vojny a 
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lavičky a určite aj trocha zelene. 
Pokračujem v ceste na cintorıń. So 
smútkom konštatujem, že sa bezná-
dejne zapl�ňa novými hrobmi, žiaľ, 
často aj mladých ľudı.́ Pribúdajú aj 
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meste máme mnoho schopných ľudı,́ meste máme mnoho schopných ľudı,́ 
ktorı ́ mu robia dobré meno, aj keď ktorı ́ mu robia dobré meno, aj keď 
mnohı ́ z nás o ich nenápadnej práci mnohı ́ z nás o ich nenápadnej práci 
ani nevedia. ani nevedia. 

Nad Kóreou vyrástli v poslednom Nad Kóreou vyrástli v poslednom 
čase ďalšie chatky, zúhľadnili sa mest-čase ďalšie chatky, zúhľadnili sa mest-
ské záhradky, ľudia tam spoločne s ské záhradky, ľudia tam spoločne s 
ro d i n a m i  p r ı́ j e m n e  a  z á rove ň ro d i n a m i  p r ı́ j e m n e  a  z á rove ň 
užitočne trávia svoj voľný čas. Máme užitočne trávia svoj voľný čas. Máme 
tu aj mnoho schopných autorov. Ich tu aj mnoho schopných autorov. Ich 
zaujıḿavé prıśpevky môžete mesiac zaujıḿavé prıśpevky môžete mesiac 
čo mesiac čıt́ať v našom Spravodajco-čo mesiac čıt́ať v našom Spravodajco-
vi. Aj preto je dobre, že časopis žije, vi. Aj preto je dobre, že časopis žije, 
veď poskytuje priestor tým, ktorı ́veď poskytuje priestor tým, ktorı ́
pozorne a tvorivo mapujú život v pozorne a tvorivo mapujú život v 
meste, inı ́nám približujú svoje zaujı-́meste, inı ́nám približujú svoje zaujı-́
mavé zážitky z ďalekých dobrodruž-mavé zážitky z ďalekých dobrodruž-
ných ciest. Mnohı ́maľujú a následne ných ciest. Mnohı ́maľujú a následne 
nás pozývajú na výstavy svojich diel, nás pozývajú na výstavy svojich diel, 
inı ́ tvoria, no zatiaľ nenašli odvahu inı ́ tvoria, no zatiaľ nenašli odvahu 
predstaviť nám všetkým svoje predstaviť nám všetkým svoje 
výtvarné aktivity. (O jednej takejto výtvarné aktivity. (O jednej takejto 
skromnej kolegyni som sa dozvedela skromnej kolegyni som sa dozvedela 
len pred niekoľkými dňami). Som len pred niekoľkými dňami). Som 
presvedčená, že mesto, to nie sú len presvedčená, že mesto, to nie sú len 
domy, stavby, cesty a mosty, o ktorých domy, stavby, cesty a mosty, o ktorých 
som pı́sala. Hlavým bohatstvom som pı́sala. Hlavým bohatstvom 
každého spoločenstva sú predovšet-každého spoločenstva sú predovšet-
kým ľudia. Tı́ prispievajú svojou kým ľudia. Tı́ prispievajú svojou 
každodennou prácou ku kvalite každodennou prácou ku kvalite 
nášho spoločného priestoru, ale nášho spoločného priestoru, ale 
tvoria a zušľachťujú aj svoj osobný tvoria a zušľachťujú aj svoj osobný 
priestor, ktorým sú domov, ulica, na priestor, ktorým sú domov, ulica, na 
ktorej žijeme, námestie, na ktorom ktorej žijeme, námestie, na ktorom 
máme možnosť sa stretnúť a povedať máme možnosť sa stretnúť a povedať 
si dobré slovo, ktoré nám môže sprı-́si dobré slovo, ktoré nám môže sprı-́
jemniť deň.jemniť deň.

Text:	Alžbeta	Škurlová																												Text:	Alžbeta	Škurlová																												
Foto:	Mária	OsifováFoto:	Mária	Osifová
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mavé zážitky z ďalekých dobrodruž-
ných ciest. Mnohı ́maľujú a následne 
nás pozývajú na výstavy svojich diel, 
inı ́ tvoria, no zatiaľ nenašli odvahu 
predstaviť nám všetkým svoje 
výtvarné aktivity. (O jednej takejto 
skromnej kolegyni som sa dozvedela 
len pred niekoľkými dňami). Som 
presvedčená, že mesto, to nie sú len 
domy, stavby, cesty a mosty, o ktorých 
som pı́sala. Hlavým bohatstvom 
každého spoločenstva sú predovšet-
kým ľudia. Tı́ prispievajú svojou 
každodennou prácou ku kvalite 
nášho spoločného priestoru, ale 
tvoria a zušľachťujú aj svoj osobný 
priestor, ktorým sú domov, ulica, na 
ktorej žijeme, námestie, na ktorom 
máme možnosť sa stretnúť a povedať 
si dobré slovo, ktoré nám môže sprı-́
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Text:	Alžbeta	Škurlová																												
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hroby, ktoré sú bez mohutných hroby, ktoré sú bez mohutných 
kamenných pomnı́kov. Je to miesto kamenných pomnı́kov. Je to miesto 
bezprostredne za Domom smútku. bezprostredne za Domom smútku. 
Uvedomila som si, že k dôstojnosti Uvedomila som si, že k dôstojnosti 
tohto prostredia by určite prispelo tohto prostredia by určite prispelo 
pravidelné  kosenie trávnatého pravidelné  kosenie trávnatého 
porastu, pretože hlavným poslanıḿ porastu, pretože hlavným poslanıḿ 
takto riešeného spôsobu pochováva-takto riešeného spôsobu pochováva-
nia je práve úhľadný a perfektne nia je práve úhľadný a perfektne 
udržiavaný anglický trávnik, na poza-udržiavaný anglický trávnik, na poza-
dı́ , ktorého vyniknú mramorové dı́ , ktorého vyniknú mramorové 
tabule s menami zosnulých. tabule s menami zosnulých. 

Cestou z cintorıńa si človek nemôže Cestou z cintorıńa si človek nemôže 
nevšimnúť ďalšiu stavbu vyrastajúcu nevšimnúť ďalšiu stavbu vyrastajúcu 
v priestore pod Tehelňou. Tá sľubuje v priestore pod Tehelňou. Tá sľubuje 
nové bývanie ďalšıḿ občanom nášho nové bývanie ďalšıḿ občanom nášho 
mesta. Je dôležité, aby mesto rástlo, mesta. Je dôležité, aby mesto rástlo, 
aby v ňom pribúdali novı ́obyvatelia, aby v ňom pribúdali novı ́obyvatelia, 
tı́ potrebujú bývanie a prácu, za tı́ potrebujú bývanie a prácu, za 
ktorou sa však dá aj dochádzať do ktorou sa však dá aj dochádzať do 
blıźkych okresných miest či do Prešo-blıźkych okresných miest či do Prešo-
va. V Giraltovciach sa určite dobre va. V Giraltovciach sa určite dobre 
žije, sú tu základné podmienky pre žije, sú tu základné podmienky pre 
pohodlný a pokojný život – pekná pohodlný a pokojný život – pekná 
p r ı́ ro d a ,  p r i a z n ivé  k l i m a t i c ké p r ı́ ro d a ,  p r i a z n ivé  k l i m a t i c ké 
podmienky, základné inštitúcie – podmienky, základné inštitúcie – 
školy, zdravotnıćke služby, obchody, školy, zdravotnıćke služby, obchody, 
spoločenské organizácie, správne spoločenské organizácie, správne 
inštitúcie pre mesto i okolité obce. inštitúcie pre mesto i okolité obce. 
S�koda len, že v rámci racionalizácie S�koda len, že v rámci racionalizácie 
nám z mesta vzali predajňu Orange a nám z mesta vzali predajňu Orange a 
v tomto roku aj pobočku VUB banky. v tomto roku aj pobočku VUB banky. 
Tieto organizácie sa sı́ce správajú Tieto organizácie sa sı́ce správajú 
trhovo, majú  presne spočı́ tané trhovo, majú  presne spočı́ tané 
pobočky plus a mıńus, zabúdajú však, pobočky plus a mıńus, zabúdajú však, 
že dobré meno si firma vytvára, ak je že dobré meno si firma vytvára, ak je 
prıt́omná tam, kde občania (možno aj prıt́omná tam, kde občania (možno aj 
nie práve najziskovejšie) potrebujú a nie práve najziskovejšie) potrebujú a 
využı́vajú jej služby. Našťastie, v využı́vajú jej služby. Našťastie, v 
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nám z mesta vzali predajňu Orange a 
v tomto roku aj pobočku VUB banky. 
Tieto organizácie sa sı́ce správajú 
trhovo, majú  presne spočı́ tané 
pobočky plus a mıńus, zabúdajú však, 
že dobré meno si firma vytvára, ak je 
prıt́omná tam, kde občania (možno aj 
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využı́vajú jej služby. Našťastie, v 
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Rok 1991 patril v poslednej dekáde Rok 1991 patril v poslednej dekáde 
minulého storočia medzi najturbu-minulého storočia medzi najturbu-
lentnejšie. Východná Európa sa rok lentnejšie. Východná Európa sa rok 
predtým prvýkrát nadýchla slobody a predtým prvýkrát nadýchla slobody a 
zrazu aj nemožné bolo možné. Veľké zrazu aj nemožné bolo možné. Veľké 
veci sa diali na viacerých frontoch veci sa diali na viacerých frontoch 
nielen vo svete, ale aj v našich nielen vo svete, ale aj v našich 
rodných Giraltovciach.rodných Giraltovciach.

Január 1991 sa začal naozaj „veľ-Január 1991 sa začal naozaj „veľ-
kolepo“ – priamym televıźnym preno-kolepo“ – priamym televıźnym preno-
som vojny v	 Perzskom	 zálive. Také som vojny v	 Perzskom	 zálive. Také 
sme tu veru dovtedy nemali. Vysiela-sme tu veru dovtedy nemali. Vysiela-
nie americkej stanice CNN	preberala nie americkej stanice CNN	preberala 
naša vtedajšia federálna televıźia F1 naša vtedajšia federálna televıźia F1 
so synchronizovaným tlmočenıḿ. Po so synchronizovaným tlmočenıḿ. Po 
ukončenı ́operácie Púštna	búrka	(28.	ukončenı ́operácie Púštna	búrka	(28.	
február	1991) sa pozornosť upriamila február	1991) sa pozornosť upriamila 
na čerstvo zjednotené Nemecko, kde v na čerstvo zjednotené Nemecko, kde v 
aprıĺi opustil výrobný pás posledný	aprıĺi opustil výrobný pás posledný	
trabant, nehynúci symbol východ-trabant, nehynúci symbol východ-
ného bloku. Ešte predtým, v marci, sa ného bloku. Ešte predtým, v marci, sa 
spustil oficiálny rozklad najväčšej spustil oficiálny rozklad najväčšej 
krajiny sveta – Sovietskeho	 zväzu. krajiny sveta – Sovietskeho	 zväzu. 
Rebelmi – ako inak – boli pobaltské Rebelmi – ako inak – boli pobaltské 
republiky, ktoré vo republiky, ktoré vo 
svojich parlamentoch svojich parlamentoch 
na jar 1991 zahlasovali na jar 1991 zahlasovali 
za nezávislosť od ZSSR.za nezávislosť od ZSSR.

31. marca ukončila 31. marca ukončila 
č i n n o s ť  Varšavská	č i n n o s ť  Varšavská	
zmluva	 a v júni 1991 zmluva	 a v júni 1991 
opustil ČSFR posledný opustil ČSFR posledný 
vojak okupačnej Červe-vojak okupačnej Červe-
nej	 armády, ktorá nás nej	 armády, ktorá nás 
tu strážila od augusta tu strážila od augusta 
1968. Bol nıḿ generál 1968. Bol nıḿ generál 

Rok 1991 patril v poslednej dekáde 
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kolepo“ – priamym televıźnym preno-
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Rebelmi – ako inak – boli pobaltské 
republiky, ktoré vo 
svojich parlamentoch 
na jar 1991 zahlasovali 
za nezávislosť od ZSSR.

31. marca ukončila 
č i n n o s ť  Varšavská	
zmluva	 a v júni 1991 
opustil ČSFR posledný 
vojak okupačnej Červe-
nej	 armády, ktorá nás 
tu strážila od augusta 
1968. Bol nıḿ generál 

Eduard	 Vorobjov. Pred nı́m bolo z Eduard	 Vorobjov. Pred nı́m bolo z 
nášho územia odsunutých 73 000 nášho územia odsunutých 73 000 
„ k ra snoarme j cov “.  O d s u n  b o l „ k ra snoarme j cov “.  O d s u n  b o l 
postupný (a pre sovietskych vojakov postupný (a pre sovietskych vojakov 
aj potupný), trval vyše roka a ak by aj potupný), trval vyše roka a ak by 
celý vojenský konvoj vyštartoval celý vojenský konvoj vyštartoval 
naraz, mal by vyše 400 kilometrov.naraz, mal by vyše 400 kilometrov.

Dusno začıńalo byť v	Juhoslávii	a aj v Dusno začıńalo byť v	Juhoslávii	a aj v 
samotnom Rusku.	V júni deklarovali samotnom Rusku.	V júni deklarovali 
nezávislosť od	Juhoslávie	Slovinsko	a	nezávislosť od	Juhoslávie	Slovinsko	a	
Chorvátsko.	„S� tiepny“ proces sa nená-Chorvátsko.	„S� tiepny“ proces sa nená-
padne začal aj v našej C�SFR, najmä padne začal aj v našej C�SFR, najmä 
vďaka novým subjektom na politickej vďaka novým subjektom na politickej 
mape s výraznou nacionalistickou mape s výraznou nacionalistickou 
agendou.agendou.

Leto 1991 bolo naozaj horúce, a to Leto 1991 bolo naozaj horúce, a to 
nielen teplotne. Pozornosť pútal nielen teplotne. Pozornosť pútal 
najmä augustový puč zameraný proti najmä augustový puč zameraný proti 
prezidentovi ZSSR	Michailovi	 Gorba-prezidentovi ZSSR	Michailovi	 Gorba-
čovovi, ktorý využili ďalšie krajiny čovovi, ktorý využili ďalšie krajiny 
ZSSR na vyhlásenie nezávislosti ZSSR na vyhlásenie nezávislosti 
(Ukrajina,	 Kirgizsko,	 Uzbekistan	 a	(Ukrajina,	 Kirgizsko,	 Uzbekistan	 a	
Tadžikistan). Tento proces pokračo-Tadžikistan). Tento proces pokračo-
val aj na jeseň, takže mapa sveta val aj na jeseň, takže mapa sveta 
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nezávislosť od	Juhoslávie	Slovinsko	a	
Chorvátsko.	„S� tiepny“ proces sa nená-
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teraz na vrchole sıĺ: futbalista Róbert	teraz na vrchole sıĺ: futbalista Róbert	
Mak,	 hokejisti Richard	 Pánik, Marek	Mak,	 hokejisti Richard	 Pánik, Marek	
Hrivík,	 Vladimír	 Tarasenko,	 tenistka Hrivík,	 Vladimír	 Tarasenko,	 tenistka 
Simona	 Halepová, ale aj britský Simona	 Halepová, ale aj britský 
spevák Ed	Sheeran..spevák Ed	Sheeran..

Aj smrť si v roku 1991 „prišla na Aj smrť si v roku 1991 „prišla na 
svoje“ Na koniec doputovali dlho-svoje“ Na koniec doputovali dlho-
ročný prezident ČSSR	 Gustáv	Husák,	ročný prezident ČSSR	 Gustáv	Husák,	
frontman skupiny Queen	 Freddy	frontman skupiny Queen	 Freddy	
Mercury,	jazzový trubkár Miles	Davis, Mercury,	jazzový trubkár Miles	Davis, 
česká herečka Adina	 Mandlová,	 náš česká herečka Adina	 Mandlová,	 náš 
básnik Miroslav	 Válek,	 herci Klaus	básnik Miroslav	 Válek,	 herci Klaus	
Kinski	či u nás Slavo	Záhradník.Kinski	či u nás Slavo	Záhradník.

V tej dobe internet sıće už existoval, V tej dobe internet sıće už existoval, 
ale využıv́ali ho len armády na orien-ale využıv́ali ho len armády na orien-
táciu v teréne a prvé mobily (aj s táciu v teréne a prvé mobily (aj s 
teleskopickou anténou), vyzerajúce teleskopickou anténou), vyzerajúce 
ako tehla a ťažké ako ako tehla a ťažké ako 
kváder, ste museli kváder, ste museli 
nosiť v špeciálnej nosiť v špeciálnej 
taške. A kto s týmto taške. A kto s týmto 
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Kinski	či u nás Slavo	Záhradník.

V tej dobe internet sıće už existoval, 
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Vlastne udialo. Definitıv́ne skončila 
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Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Time.com

dostávala úplne novú podobu. Poľsko,	dostávala úplne novú podobu. Poľsko,	
Česko-Slovensko	 a	 Maďarsko  sa Česko-Slovensko	 a	 Maďarsko  sa 
naopak vizionársky spolčili a podpı-́naopak vizionársky spolčili a podpı-́
sali Višegrádsku	 zmluvu, ktorá s sali Višegrádsku	 zmluvu, ktorá s 
odstupom času a v kontexte súčasnej odstupom času a v kontexte súčasnej 
neistej doby zıśkava na svojej váhe. neistej doby zıśkava na svojej váhe. 
Ale nechajme politiku politikou. Ale nechajme politiku politikou. 
Zaujıḿavé veci sa diali aj v kultúrnom Zaujıḿavé veci sa diali aj v kultúrnom 
sektore.sektore.

Na hudobnom poli boli v roku 1991	Na hudobnom poli boli v roku 1991	
vydané vynikajúce a dodnes uzná-vydané vynikajúce a dodnes uzná-
vané albumy: Nirvana	 –	 Nevermind,	vané albumy: Nirvana	 –	 Nevermind,	
U2	–	Achtung	Baby,	Micheal	Jackson	–	U2	–	Achtung	Baby,	Micheal	Jackson	–	
Dangerous,	Queen	–	Innuendo,	Metal-Dangerous,	Queen	–	Innuendo,	Metal-
lica	 –	 Black	 Album,	 R.E.M	 –	 Out	 Of	lica	 –	 Black	 Album,	 R.E.M	 –	 Out	 Of	
Time,	Pearl	Jam	–	Ten,	Massive	Attack	– Time,	Pearl	Jam	–	Ten,	Massive	Attack	– 
Blue	Lines a videoklipy k nim rotovali Blue	Lines a videoklipy k nim rotovali 
v tej dobe nonstop na vtedy ešte poze-v tej dobe nonstop na vtedy ešte poze-
rateľnom hudobnom kanáli MTV.	rateľnom hudobnom kanáli MTV.	

V tomto významnom roku sa narodilo V tomto významnom roku sa narodilo 
viacero športovcov, ktorı́ sú práve viacero športovcov, ktorı́ sú práve 
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odstupom času a v kontexte súčasnej 
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Zaujıḿavé veci sa v roku 1991 diali aj Zaujıḿavé veci sa v roku 1991 diali aj 
v našom mestečku. v našom mestečku. 

Hneď začiatkom roka sa uskutočnilo Hneď začiatkom roka sa uskutočnilo 
v ČSFR oficiálne sčıt́anie obyvateľstva. v ČSFR oficiálne sčıt́anie obyvateľstva. 
Giraltovce	mali pred 30 rokmi presne Giraltovce	mali pred 30 rokmi presne 
3	907	obyvateľov (v súčasnosti je ich 3	907	obyvateľov (v súčasnosti je ich 
4 011).4 011).

Vo februári ukončilo činnosť JRD	Vo februári ukončilo činnosť JRD	
Víťazný	február dohodou o rozdelenı ́Víťazný	február dohodou o rozdelenı ́
majetku. V marci sa Giraltovce stali majetku. V marci sa Giraltovce stali 
sıd́lom Obvodného	 úradu, ktorý mal sıd́lom Obvodného	 úradu, ktorý mal 
Právne	 oddelenie	 a	 Oddelenie	 sociál-Právne	 oddelenie	 a	 Oddelenie	 sociál-
nych	vecí.	V aprıĺi a máji 1991 u nás v nych	vecí.	V aprıĺi a máji 1991 u nás v 
rámci privatizácie prebehli dražby. To rámci privatizácie prebehli dražby. To 
bola veľká novinka. Pilotne bolo bola veľká novinka. Pilotne bolo 
vydražených 15 prevádzkových vydražených 15 prevádzkových 
jednotiek, najčastejšie tzv.	 holand-jednotiek, najčastejšie tzv.	 holand-
skou	 dražbou. V júni sa, už podľa skou	 dražbou. V júni sa, už podľa 
nových pravidiel, konali voľby riadi-nových pravidiel, konali voľby riadi-
teľov základnej	 školy	 a	 gymnázia. teľov základnej	 školy	 a	 gymnázia. 
Konkurz bol vyhlásený aj na post Konkurz bol vyhlásený aj na post 
riaditeľa vtedajšieho Domu	 detí	 a	riaditeľa vtedajšieho Domu	 detí	 a	
mládeže	a	ZUŠ.	mládeže	a	ZUŠ.	

V júni 1991 bola v Giraltovciach ofici-V júni 1991 bola v Giraltovciach ofici-
álne zriadená Mestská	 polícia. Jej álne zriadená Mestská	 polícia. Jej 
činnosť trvá dodnes a má svoje opod-činnosť trvá dodnes a má svoje opod-
statnenie. Naše mestečko patrı ́v širo-statnenie. Naše mestečko patrı ́v širo-
kom okolı ́medzi tie s najnižšou krimi-kom okolı ́medzi tie s najnižšou krimi-
nalitou.. (Zaklopať na drevo!) Náčel-nalitou.. (Zaklopať na drevo!) Náčel-
nıḱom sa stal pán Jaroslav	 Kusek a nıḱom sa stal pán Jaroslav	 Kusek a 
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V júni 1991 bola v Giraltovciach ofici-
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mestským policajtom bola pridelená mestským policajtom bola pridelená 
bordová Škoda	Favorit, ktorú neskôr, bordová Škoda	Favorit, ktorú neskôr, 
už aj s logom Giraltoviec, vystriedali už aj s logom Giraltoviec, vystriedali 
Škoda	Felicia a najnovšie biela Škoda	Škoda	Felicia a najnovšie biela Škoda	
Fabia.Fabia.

V júli prevzal vo futbalovom Slovane	V júli prevzal vo futbalovom Slovane	
ZZ	 trénerskú taktovku pán Juraj	ZZ	 trénerskú taktovku pán Juraj	
Gajdoš	a náš A tıḿ odohral pod jeho Gajdoš	a náš A tıḿ odohral pod jeho 
vedenıḿ  v II.	SNFL	východ výbornú vedenıḿ  v II.	SNFL	východ výbornú 
sezónu 1991/1992. V tej dobe boli sezónu 1991/1992. V tej dobe boli 
úspešné aj naše volejbalistky	–	staršie	úspešné aj naše volejbalistky	–	staršie	
dorastenky	pod vedenıḿ Juraja	Hrom-dorastenky	pod vedenıḿ Juraja	Hrom-
jáka.	Za súperov mali v II.	NDL	Strop-jáka.	Za súperov mali v II.	NDL	Strop-
kov,	Košice,	Humenné,	Zvolen,	Hnúšťa,	kov,	Košice,	Humenné,	Zvolen,	Hnúšťa,	
Rimavskú	 Sobotu	 a	 Kysucké	 Nové	Rimavskú	 Sobotu	 a	 Kysucké	 Nové	
Mesto.Mesto.

V auguste 1991 vyrazila početná V auguste 1991 vyrazila početná 
tlupa našich giraltovských rockerov tlupa našich giraltovských rockerov 
na megakoncert MONSTERS	OF	ROCK na megakoncert MONSTERS	OF	ROCK 
na Népstadione v Budapešti, kde pred na Népstadione v Budapešti, kde pred 
60 tisı́ckami divákmi vystúpili 60 tisı́ckami divákmi vystúpili 
hudobné kapacity AC/DC,	 Metallica,	hudobné kapacity AC/DC,	 Metallica,	
Mötley	 Crüe	 a	Queensrÿche. A bol to Mötley	 Crüe	 a	Queensrÿche. A bol to 
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veľký zážitok.veľký zážitok.

N a  j e s e ň  1991  c e l ý m  Če s ko -N a  j e s e ň  1991  c e l ý m  Če s ko -
Slovenskom	 začala lomcovať kupó-Slovenskom	 začala lomcovať kupó-
nová	 privatizácia. Aj naši obyvatelia nová	 privatizácia. Aj naši obyvatelia 
sa do tejto finančnej horúčky aktıv́ne sa do tejto finančnej horúčky aktıv́ne 
zapojili, aj keď si tento fenomén zapojili, aj keď si tento fenomén 
neskôr vyslúžil meno podvod	storočia.	neskôr vyslúžil meno podvod	storočia.	
Dnes už zabudnutá a bezcenná kupó-Dnes už zabudnutá a bezcenná kupó-
nová knižka sa povaľuje v zastrčených nová knižka sa povaľuje v zastrčených 
šuflıḱoch takmer každej giraltovskej šuflıḱoch takmer každej giraltovskej 
domácnosti.domácnosti.

Počas celého roka 1991 si Giraltovča-Počas celého roka 1991 si Giraltovča-
nia	zakladali živnosti, skúšali podni-nia	zakladali živnosti, skúšali podni-
kať a stavať sa na vlastné nohy. Vzni-kať a stavať sa na vlastné nohy. Vzni-
kali nové podniky, pohostinstvá, vide-kali nové podniky, pohostinstvá, vide-
opožičovne a herne s blikajúcimi „výh-opožičovne a herne s blikajúcimi „výh-
ernými“ automatmi a ľudia riešili ernými“ automatmi a ľudia riešili 
novovzniknutú politickú situáciu pri novovzniknutú politickú situáciu pri 
pive, ktoré stálo zopár českosloven-pive, ktoré stálo zopár českosloven-

veľký zážitok.
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neskôr vyslúžil meno podvod	storočia.	
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ernými“ automatmi a ľudia riešili 
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ľudmi sa v tej dobe všetko ľudmi sa v tej dobe všetko 
podstatné riešilo cez pevnú podstatné riešilo cez pevnú 
linku, funkčné boli interiérové linku, funkčné boli interiérové 
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V našom kine Magura	 slávili V našom kine Magura	 slávili 
ú s p e c h  o s c a rové  Mlčanie	ú s p e c h  o s c a rové  Mlčanie	
jahniat, šialený kasový trhák jahniat, šialený kasový trhák 
Terminátor	2	–	Deň	zúčtovania s Terminátor	2	–	Deň	zúčtovania s 
hviezdnym Arnoldom Schwar-hviezdnym Arnoldom Schwar-

zeneggerom, politický triler JFK, ale zeneggerom, politický triler JFK, ale 
naprı́klad aj Obecná	 škola režiséra naprı́klad aj Obecná	 škola režiséra 
Jana	 Svěráka,	 Olmerov	 Tankový	Jana	 Svěráka,	 Olmerov	 Tankový	
prápor,	 Troškova komédia Slunce,	prápor,	 Troškova komédia Slunce,	
seno,	erotika a mnohé iné.seno,	erotika a mnohé iné.

Aj s odstupom času musıḿe uznať, že Aj s odstupom času musıḿe uznať, že 
v roku 1991 u nás nebola žiadna nuda. v roku 1991 u nás nebola žiadna nuda. 
Celé roky deväťdesiate mali akési Celé roky deväťdesiate mali akési 
zvláštne čaro. Aj keď život nebol ani zvláštne čaro. Aj keď život nebol ani 
vtedy jednoduchý, mnoho podnikov a vtedy jednoduchý, mnoho podnikov a 
výrobných liniek začalo krachovať a výrobných liniek začalo krachovať a 
nezamestnanosť u nás prevyšovala nezamestnanosť u nás prevyšovala 
20 percent, takže ľudia z novo nado-20 percent, takže ľudia z novo nado-
budnutej slobody a demokracie budnutej slobody a demokracie 
postupne ale isto triezveli. postupne ale isto triezveli. 

No a 1.	 januára	 1992	 sa začal tiež No a 1.	 januára	 1992	 sa začal tiež 
zaujıḿavý rok. Bol to posledný rok zaujıḿavý rok. Bol to posledný rok 
spolužitia C� echov a Slovákov v spolužitia C� echov a Slovákov v 
spoločnom štáte, čo sme v Giraltov-spoločnom štáte, čo sme v Giraltov-
ciach všetci tak trochu tušili, ale nikto ciach všetci tak trochu tušili, ale nikto 
tomu v tej dobe ešte neveril. Ale na to tomu v tej dobe ešte neveril. Ale na to 
si zaspomıńame niekedy nabudúce.si zaspomıńame niekedy nabudúce.

Text	a	foto:	Vladislav	KristiňákText	a	foto:	Vladislav	Kristiňák
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Terminátor	2	–	Deň	zúčtovania s 
hviezdnym Arnoldom Schwar-

zeneggerom, politický triler JFK, ale 
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v roku 1991 u nás nebola žiadna nuda. 
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si zaspomıńame niekedy nabudúce.

Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák
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Na svete je takmer 8 000 jazykov.Na svete je takmer 8 000 jazykov.

Polovica z nich o chvı́ľu vymrie. Polovica z nich o chvı́ľu vymrie. 
Hlavné svetové jazyky vytláčajú do Hlavné svetové jazyky vytláčajú do 
úzadia mnohé, ktoré poznajú len úzadia mnohé, ktoré poznajú len 
jednotlivci. Každé dva týždne zanikne jednotlivci. Každé dva týždne zanikne 
jeden jazyk. Po mnohých z nich nezo-jeden jazyk. Po mnohých z nich nezo-
stane nijaké svedectvo.stane nijaké svedectvo.
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Najťažšı ́jazyk, akým sa hovorı ́na tejto Najťažšı ́jazyk, akým sa hovorı ́na tejto 
planéte, je slovenčina. A to pre jej planéte, je slovenčina. A to pre jej 
gramatickú štruktúru a „mobilitu slov gramatickú štruktúru a „mobilitu slov 
a slovných spojenı“́ . Ide o jazyk, ktorý a slovných spojenı“́ . Ide o jazyk, ktorý 
nemá vo svete obdobu, čo sa týka nemá vo svete obdobu, čo sa týka 
náročnosti na učenie a pıśanie, počú-náročnosti na učenie a pıśanie, počú-
vanie, hovorenie a čı́tanie. Mali by vanie, hovorenie a čı́tanie. Mali by 
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najťažšı́m jazykom na svete, aký   najťažšı́m jazykom na svete, aký   
kedy vôbec vznikol, lebo ťažšı ́jazyk už kedy vôbec vznikol, lebo ťažšı ́jazyk už 
nie je.nie je.
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s t á l e  p r e k y p o v a l i s t á l e  p r e k y p o v a l i 
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planéte, je slovenčina. A to pre jej 
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kedy vôbec vznikol, lebo ťažšı ́jazyk už 
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snahou vnucovať ako ambıćie, tak aj snahou vnucovať ako ambıćie, tak aj 
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Slovenčina naša... Slovenčina naša... Slovenčina naša... 
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predaja zaujıḿavú knihu s názvom predaja zaujıḿavú knihu s názvom 
Poce	 sebe	 pohutoric, alebo ináč Poce	 sebe	 pohutoric, alebo ináč 
S� arišsko-slovenský slovnıḱ i	 Budzi-S�arišsko-slovenský slovnıḱ i	 Budzi-
merská	i	šarišská	okoľica od autora merská	i	šarišská	okoľica od autora 
Ondreja Jedináka. Ide o druhé vyda-Ondreja Jedináka. Ide o druhé vyda-
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nárečové slovıč́ka a výrazy, na ktoré nárečové slovıč́ka a výrazy, na ktoré 
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merská	i	šarišská	okoľica od autora 
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Uvedenú knihu si budete môcť kúpiť Uvedenú knihu si budete môcť kúpiť 
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Dome služieb na prıźemı.́  Dome služieb na prıźemı.́  
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riaditeľ,	Vidiek,	n.	o.riaditeľ,	Vidiek,	n.	o.
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Ing.	Ľubomír	Filo,																																			
riaditeľ,	Vidiek,	n.	o.
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deň svätého Jána. Vtedy sa zbierali deň svätého Jána. Vtedy sa zbierali 
kvitnúce rastliny, lebo mali mať kvitnúce rastliny, lebo mali mať 
nielen liečivý, ale tiež magický účinok. nielen liečivý, ale tiež magický účinok. 
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odtrhnutých na svätého Jána sa kúpali odtrhnutých na svätého Jána sa kúpali 
chorı ́ ľudia, aby vyzdraveli, matky a chorı ́ ľudia, aby vyzdraveli, matky a 
staré matky pripravovali kúpeľ pre staré matky pripravovali kúpeľ pre 
malé deti, aby ich ochránili pred zlými malé deti, aby ich ochránili pred zlými 
silami. Liečivé účinky mala mať aj silami. Liečivé účinky mala mať aj 
rosa nazbieraná zavčas rána. Sväto-rosa nazbieraná zavčas rána. Sväto-
jánska tráva sa použı́vala proti jánska tráva sa použı́vala proti 
myšiam, niektoré rastliny sa dávali myšiam, niektoré rastliny sa dávali 
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Najčarovnejšou rastlinou však bolo Najčarovnejšou rastlinou však bolo 
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mocou papradia, liečivé rastliny, 
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niu. V tradičnom vidieckom prostredı ́
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kach, sušené liečivé rastliny. Keď kach, sušené liečivé rastliny. Keď 
potrebovali čerstvé, našli ich v potrebovali čerstvé, našli ich v 
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kvet, listy, plod alebo koreň, ako ich 
správne sušiť, ako pripraviť odvar, 
obklad, kúpeľ, na ktoré prı́znaky a 
choroby sa jednotlivé rastliny použı-́
vajú, z ktorých stačı ́ piť len denný 
čajı́k. Na liečenie použıv́ali aj kôru 
stromov. V domácom prostredı ́
pripravovali jednoduchšie masti,   

sirupy, maceráty, tinktúry. Návody na sirupy, maceráty, tinktúry. Návody na 
ich výrobu často zdedili priamo od ich výrobu často zdedili priamo od 
starých skúsených bylinkárok – lieči-starých skúsených bylinkárok – lieči-
teliek, veď nie každý má predpoklady teliek, veď nie každý má predpoklady 
byť dobrým ľudovým liečiteľom, byť dobrým ľudovým liečiteľom, 
pomáhať ľudom nezištne, bez vedľaj-pomáhať ľudom nezištne, bez vedľaj-
šı́ch úmyslov a skúsené liečiteľky šı́ch úmyslov a skúsené liečiteľky 
vedeli ľudı ́– a aj svoje nástupkyne – vedeli ľudı ́– a aj svoje nástupkyne – 
správne odhadnúť. Aj preto boli na správne odhadnúť. Aj preto boli na 
Slovensku obce, v ktorých malo Slovensku obce, v ktorých malo 
ľudové liečiteľstvo tradıćiu. Prispôso-ľudové liečiteľstvo tradıćiu. Prispôso-
bujúc sa slnečnému svitu, dažďu, bujúc sa slnečnému svitu, dažďu, 
vetru a vnútornej istote zbierali ženy vetru a vnútornej istote zbierali ženy 
od jari postupne počas mája a júna od jari postupne počas mája a júna 
liečivé rastliny na rôzne neduhy a liečivé rastliny na rôzne neduhy a 
choroby: podbeľ pri chorobách pľúc, choroby: podbeľ pri chorobách pľúc, 
púpavu na prečistenie krvi aj proti púpavu na prečistenie krvi aj proti 
kašľu, žihľavu na prečistenie krvi, kašľu, žihľavu na prečistenie krvi, 
kvet bazy čiernej na prechladnuté kvet bazy čiernej na prechladnuté 
priedušky a potenie, kvet lipy malo-priedušky a potenie, kvet lipy malo-
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ich výrobu často zdedili priamo od 
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pomáhať ľudom nezištne, bez vedľaj-
šı́ch úmyslov a skúsené liečiteľky 
vedeli ľudı ́– a aj svoje nástupkyne – 
správne odhadnúť. Aj preto boli na 
Slovensku obce, v ktorých malo 
ľudové liečiteľstvo tradıćiu. Prispôso-
bujúc sa slnečnému svitu, dažďu, 
vetru a vnútornej istote zbierali ženy 
od jari postupne počas mája a júna 
liečivé rastliny na rôzne neduhy a 
choroby: podbeľ pri chorobách pľúc, 
púpavu na prečistenie krvi aj proti 
kašľu, žihľavu na prečistenie krvi, 
kvet bazy čiernej na prechladnuté 
priedušky a potenie, kvet lipy malo-
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z voľnej prıŕody i zo záhrad. Počas z voľnej prıŕody i zo záhrad. Počas 
zberu stretávali aj ženy z roľnıćkych zberu stretávali aj ženy z roľnıćkych 
rodı́n s deťmi zbierajúce rascu, rodı́n s deťmi zbierajúce rascu, 
konopné semienka či viku. Ľudia si konopné semienka či viku. Ľudia si 
ľudových liečiteľov vážili, aj keď časť z ľudových liečiteľov vážili, aj keď časť z 
nich pochádzala z chudobných pome-nich pochádzala z chudobných pome-
rov, pretože vedeli, že ich pomoc je rov, pretože vedeli, že ich pomoc je 
poruke vždy, keď ju potrebujú. poruke vždy, keď ju potrebujú. 
Navyše mali pred nimi rešpekt, Navyše mali pred nimi rešpekt, 
pretože im oprávnene, alebo len pretože im oprávnene, alebo len 
podvedome, pripisovali aj použıv́anie podvedome, pripisovali aj použıv́anie 
niektorých magických prostriedkov. niektorých magických prostriedkov. 
Mnohé liečiteľky sa vraj vyznačovali Mnohé liečiteľky sa vraj vyznačovali 
zvláštnym pohľadom, videli človeku zvláštnym pohľadom, videli človeku 
do duše, priloženie ich rúk na boľavé do duše, priloženie ich rúk na boľavé 
miesta dokázalo zahnať problémy. Za miesta dokázalo zahnať problémy. Za 
liečenie chorých odmeňovali ľudo-liečenie chorých odmeňovali ľudo-
vých liečiteľov hneď po ich pomoci, vých liečiteľov hneď po ich pomoci, 
zvyčajne naturáliami, dostávali vajıč́-zvyčajne naturáliami, dostávali vajıč́-
ka, mlieko, maslo, tvaroh, múku, ka, mlieko, maslo, tvaroh, múku, 
slaninu, pri vážnejšı́ch prı́padoch i slaninu, pri vážnejšı́ch prı́padoch i 
sliepku, skrátka to, čo mali doma. sliepku, skrátka to, čo mali doma. 

Spracovala:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)
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Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

Z	knihy:	Tradície	na	Slovensku	
(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)

listej pri kašli a chrıṕke, koreň fialky listej pri kašli a chrıṕke, koreň fialky 
voňavej proti žltačke.  Myšı ́chvost – voňavej proti žltačke.  Myšı ́chvost – 
rebrı́ček, nátržnı́k husı́ – mochnu rebrı́ček, nátržnı́k husı́ – mochnu 
husiu zbierali na liečenie a hojenie husiu zbierali na liečenie a hojenie 
rán, použıv́ali ju aj na bolesti zubov i rán, použıv́ali ju aj na bolesti zubov i 
pri prechladnutı ́a žalúdočných prob-pri prechladnutı ́a žalúdočných prob-
lémoch. Mäta prieporná pomáhala pri lémoch. Mäta prieporná pomáhala pri 
žalúdočných problémoch a proti hnač-žalúdočných problémoch a proti hnač-
ke, materina dúška pri prechladnutı,́ ke, materina dúška pri prechladnutı,́ 
medovka lekárska bola dobrá na medovka lekárska bola dobrá na 
upokojenie a dobré sny, ľubovnı́k upokojenie a dobré sny, ľubovnı́k 
bodkovaný – trezalka – bola účinná bodkovaný – trezalka – bola účinná 
pri chorobách obličiek, repıḱ lekársky pri chorobách obličiek, repıḱ lekársky 
pri prechladnutı,́ chorobách žalúdka pri prechladnutı,́ chorobách žalúdka 
a pľúc, na vymývanie rán, pomädlené a pľúc, na vymývanie rán, pomädlené 
listy na rýchlejšie hojenie rán, listy listy na rýchlejšie hojenie rán, listy 
alchemilky žltozelenej na ženské alchemilky žltozelenej na ženské 
choroby, kostihoj lekársky na rany a choroby, kostihoj lekársky na rany a 
zlomeniny,  šalvia lekárska pri zlomeniny,  šalvia lekárska pri 
prechladnutı ́i chorobách ušı,́ stopky z prechladnutı ́i chorobách ušı,́ stopky z 
plodov čerešnı́ proti hnačke. Ako plodov čerešnı́ proti hnačke. Ako 
pribúdali letné dni, rástli a kvitli vždy pribúdali letné dni, rástli a kvitli vždy 
nové a nové liečivé rastlinky, dozrie-nové a nové liečivé rastlinky, dozrie-
vali plody i vhodná zelenina v záhrad-vali plody i vhodná zelenina v záhrad-
kách, lesné plody. Ľudovı ́liečitelia ich kách, lesné plody. Ľudovı ́liečitelia ich 
tak mohli využiť okolo stovky druhov tak mohli využiť okolo stovky druhov 

listej pri kašli a chrıṕke, koreň fialky 
voňavej proti žltačke.  Myšı ́chvost – 
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medovka lekárska bola dobrá na 
upokojenie a dobré sny, ľubovnı́k 
bodkovaný – trezalka – bola účinná 
pri chorobách obličiek, repıḱ lekársky 
pri prechladnutı,́ chorobách žalúdka 
a pľúc, na vymývanie rán, pomädlené 
listy na rýchlejšie hojenie rán, listy 
alchemilky žltozelenej na ženské 
choroby, kostihoj lekársky na rany a 
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prechladnutı ́i chorobách ušı,́ stopky z 
plodov čerešnı́ proti hnačke. Ako 
pribúdali letné dni, rástli a kvitli vždy 
nové a nové liečivé rastlinky, dozrie-
vali plody i vhodná zelenina v záhrad-
kách, lesné plody. Ľudovı ́liečitelia ich 
tak mohli využiť okolo stovky druhov 

Dovolenka sa dá tráviť na rôznych miestach. Niektoré z nich sú drahšie, Dovolenka sa dá tráviť na rôznych miestach. Niektoré z nich sú drahšie, 
nájdeme však medzi nimi aj také, kde sa služby pohybujú vo veľmi prijateľných nájdeme však medzi nimi aj také, kde sa služby pohybujú vo veľmi prijateľných 
cenových úrovniach. C�o však v takom prıṕade, ak na dovolenku nemáme cenových úrovniach. C�o však v takom prıṕade, ak na dovolenku nemáme 
takmer žiaden rozpočet? Neopakovateľné zážitky viete zakúsiť aj s niekoľkými takmer žiaden rozpočet? Neopakovateľné zážitky viete zakúsiť aj s niekoľkými 
drobnými vo vrecku. Prinášame niekoľko tipov na miesta na Slovensku, ktoré drobnými vo vrecku. Prinášame niekoľko tipov na miesta na Slovensku, ktoré 
sa oplatiť vidieť...sa oplatiť vidieť...

- Lákajú vás netradičné prıŕodné či historické pamiatky? K takým určite patria - Lákajú vás netradičné prıŕodné či historické pamiatky? K takým určite patria 
skalné obydlia v Brhlovciach	neďaleko	Levíc. Ide o komplex domčekov vyte-skalné obydlia v Brhlovciach	neďaleko	Levíc. Ide o komplex domčekov vyte-
saných do tufu. V minulosti slúžili ako ochrana pred Turkami, neskôr ako domy saných do tufu. V minulosti slúžili ako ochrana pred Turkami, neskôr ako domy 

Dovolenka sa dá tráviť na rôznych miestach. Niektoré z nich sú drahšie, 
nájdeme však medzi nimi aj také, kde sa služby pohybujú vo veľmi prijateľných 
cenových úrovniach. C�o však v takom prıṕade, ak na dovolenku nemáme 
takmer žiaden rozpočet? Neopakovateľné zážitky viete zakúsiť aj s niekoľkými 
drobnými vo vrecku. Prinášame niekoľko tipov na miesta na Slovensku, ktoré 
sa oplatiť vidieť...

- Lákajú vás netradičné prıŕodné či historické pamiatky? K takým určite patria 
skalné obydlia v Brhlovciach	neďaleko	Levíc. Ide o komplex domčekov vyte-
saných do tufu. V minulosti slúžili ako ochrana pred Turkami, neskôr ako domy 

...aj	keď	bez	peňazí......aj	keď	bez	peňazí......aj	keď	bez	peňazí...

TIPY NA DOVOLENKU TIPY NA DOVOLENKU TIPY NA DOVOLENKU 
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pre chudobných. Nachá-pre chudobných. Nachá-
d z a j ú  s a  v  c e n t r e  v d z a j ú  s a  v  c e n t r e  v 
pamiatkovej rezervácie pamiatkovej rezervácie 
ľudovej architektúry v ľudovej architektúry v 
tzv. uličke S�urda. Vzdiale-tzv. uličke S�urda. Vzdiale-
nosť od nášho mesta – cca nosť od nášho mesta – cca 
315	km.315	km.

-  R a d i  s a  d ı́ v a t e  n a -  R a d i  s a  d ı́ v a t e  n a 
večernú oblohu? Potom večernú oblohu? Potom 
by ste si v letnom obdobı ́by ste si v letnom obdobı ́
u r č i t e  m a l i u r č i t e  m a l i 
rozprestrieť deku rozprestrieť deku 
v  Parku tmavej v  Parku tmavej 
oblohy. Nachádza oblohy. Nachádza 
sa v Národnom	sa v Národnom	
parku	 Poloniny,	parku	 Poloniny,	
k v ô l i  a b s e n c i i k v ô l i  a b s e n c i i 
s v e t e l n é h o s v e t e l n é h o 
z n e č i s t e n i a z n e č i s t e n i a 
najtmavšej oblasti najtmavšej oblasti 
S l ove n s k a .  B e z S l ove n s k a .  B e z 
ďalekohľadu tu ďalekohľadu tu 
možno pozorovať možno pozorovať 
až 2 000 hviezd. Vzdialenosť od Giralto-až 2 000 hviezd. Vzdialenosť od Giralto-
viec – cca 120	km.viec – cca 120	km.

- Kto by chcel na oblohe okrem hviezd - Kto by chcel na oblohe okrem hviezd 
vidieť aj anjela, stačı,́ ak navštıv́i obec	vidieť aj anjela, stačı,́ ak navštıv́i obec	
Háj.	Anjel vysoký 15 metrov siaha až k Háj.	Anjel vysoký 15 metrov siaha až k 
oblakom. Je to rekvizita z filmu Za oblakom. Je to rekvizita z filmu Za 
nepriateľskou lıńiou americkej spoloč-nepriateľskou lıńiou americkej spoloč-
nosti Universal. Na prvý pohľad vyzerá nosti Universal. Na prvý pohľad vyzerá 
ako vytesaný zo skaly. V súlade s témou ako vytesaný zo skaly. V súlade s témou 
akčného filmu má časť tváre i polovicu akčného filmu má časť tváre i polovicu 
tela akoby rozstrieľané guľometom. Na tela akoby rozstrieľané guľometom. Na 
zemi vedľa neho ležı ́jedno „odlomené“ zemi vedľa neho ležı ́jedno „odlomené“ 
krı́dlo. Odporúčam najprv si pozrieť krı́dlo. Odporúčam najprv si pozrieť 
film a až potom vojnového anjela. Ak si film a až potom vojnového anjela. Ak si 
Gira l tovčan  chce  dopriať  tento Giral tovčan  chce  dopriať  tento 
pophľad, musı ́„si odskočiť“ 103	km.pophľad, musı ́„si odskočiť“ 103	km.
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ľudovej architektúry v 
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sa v Národnom	
parku	 Poloniny,	
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možno pozorovať 
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zemi vedľa neho ležı ́jedno „odlomené“ 
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film a až potom vojnového anjela. Ak si 
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- Vo vojnovom duchu - Vo vojnovom duchu 
trochu ešte ostaneme. trochu ešte ostaneme. 
N a v š t ı́ v i l i  s t e  u ž N a v š t ı́ v i l i  s t e  u ž 
vojnovú kryptu v	obci	vojnovú kryptu v	obci	
Osadné vzdialenej od Osadné vzdialenej od 
nás asi	87	km? Obno-nás asi	87	km? Obno-
viteľ Pravoslávia otec viteľ Pravoslávia otec 
Alexander Cuglevič sa Alexander Cuglevič sa 
dohodol s veriacim, že dohodol s veriacim, že 
je potrebné vojakov je potrebné vojakov 
pdlých v prvej svetovej pdlých v prvej svetovej 
vojne pochovať na vojne pochovať na 
dôstojnom mieste , d ôstojnom mieste , 
pretože ich hroby boli pretože ich hroby boli 
roztrúsené po celom roztrúsené po celom 
chotári. A tak sa rozhodli vystavať kryptu s chrámom, kde sa budú veriaci za chotári. A tak sa rozhodli vystavať kryptu s chrámom, kde sa budú veriaci za 
padlých modliť. Kosti sa nachádzali v okolitých lesoch a na miestnom vojen-padlých modliť. Kosti sa nachádzali v okolitých lesoch a na miestnom vojen-
skom cintorıńe. Na exhumáciách sa podieľali aj miestni obyvatelia. Na kryptu sa skom cintorıńe. Na exhumáciách sa podieľali aj miestni obyvatelia. Na kryptu sa 
začalo zabúdať, keďže sa nachádza pod chrámom a hrob je zabetónovaný. Dnes začalo zabúdať, keďže sa nachádza pod chrámom a hrob je zabetónovaný. Dnes 
je sprıśtupnená verejnosti, takže turisti si ju môžu v pokoji prehliadnuť.je sprıśtupnená verejnosti, takže turisti si ju môžu v pokoji prehliadnuť.

- Ak máte chuť zažiť - Ak máte chuť zažiť 
niečo neobyčajné, stačı ́niečo neobyčajné, stačı ́
odviezť sa 30	 km	 za	odviezť sa 30	 km	 za	
Prešov	 a vyskúšať na Prešov	 a vyskúšať na 
vlastnej koži neoby-vlastnej koži neoby-
čajný jav pred	dedin-čajný jav pred	dedin-
kou	Lačnov.	Na svahu kou	Lačnov.	Na svahu 
tamojšieho kopca sa tamojšieho kopca sa 
predmety nekotúľajú predmety nekotúľajú 
nadol ,  ale  smerom nadol ,  ale  smerom 
nahor. Odbrzdené auto nahor. Odbrzdené auto 
začne cúvať až na vrchol svahu. Chybnú gravitáciu si nevedia vysvetliť ani začne cúvať až na vrchol svahu. Chybnú gravitáciu si nevedia vysvetliť ani 
miestni obyvatelia. A je rozhodne zaujıḿavé aspoň raz v živote pozorovať vodu miestni obyvatelia. A je rozhodne zaujıḿavé aspoň raz v živote pozorovať vodu 
tečúcu hore kopcom... tečúcu hore kopcom... 

- Na samom okraji zemplıń skej obce	Skrabské	sa nachádza dávno opustený, - Na samom okraji zemplıń skej obce	Skrabské	sa nachádza dávno opustený, 
spodnou vodou zaplavený lom, v ktorom sa v minulosti ťažili vápenité sliene. spodnou vodou zaplavený lom, v ktorom sa v minulosti ťažili vápenité sliene. 
Voda má nádhernú azúrovomodrú farbu a celý lom sa dá obıśť dookola. Vysoký Voda má nádhernú azúrovomodrú farbu a celý lom sa dá obıśť dookola. Vysoký 
okraj kameňolomu na niektorých miestach poskytuje nádherný výhľad a okraj kameňolomu na niektorých miestach poskytuje nádherný výhľad a 
rozbúši vám srdce, ak stojıt́e na jeho okraji. Kúpanie je na vlastné riziko, ale tým rozbúši vám srdce, ak stojıt́e na jeho okraji. Kúpanie je na vlastné riziko, ale tým 

- Vo vojnovom duchu 
trochu ešte ostaneme. 
N a v š t ı́ v i l i  s t e  u ž 
vojnovú kryptu v	obci	
Osadné vzdialenej od 
nás asi	87	km? Obno-
viteľ Pravoslávia otec 
Alexander Cuglevič sa 
dohodol s veriacim, že 
je potrebné vojakov 
pdlých v prvej svetovej 
vojne pochovať na 
dôstojnom mieste , 
pretože ich hroby boli 
roztrúsené po celom 
chotári. A tak sa rozhodli vystavať kryptu s chrámom, kde sa budú veriaci za 
padlých modliť. Kosti sa nachádzali v okolitých lesoch a na miestnom vojen-
skom cintorıńe. Na exhumáciách sa podieľali aj miestni obyvatelia. Na kryptu sa 
začalo zabúdať, keďže sa nachádza pod chrámom a hrob je zabetónovaný. Dnes 
je sprıśtupnená verejnosti, takže turisti si ju môžu v pokoji prehliadnuť.

- Ak máte chuť zažiť 
niečo neobyčajné, stačı ́
odviezť sa 30	 km	 za	
Prešov	 a vyskúšať na 
vlastnej koži neoby-
čajný jav pred	dedin-
kou	Lačnov.	Na svahu 
tamojšieho kopca sa 
predmety nekotúľajú 
nadol ,  ale  smerom 
nahor. Odbrzdené auto 
začne cúvať až na vrchol svahu. Chybnú gravitáciu si nevedia vysvetliť ani 
miestni obyvatelia. A je rozhodne zaujıḿavé aspoň raz v živote pozorovať vodu 
tečúcu hore kopcom... 

- Na samom okraji zemplıń skej obce	Skrabské	sa nachádza dávno opustený, 
spodnou vodou zaplavený lom, v ktorom sa v minulosti ťažili vápenité sliene. 
Voda má nádhernú azúrovomodrú farbu a celý lom sa dá obıśť dookola. Vysoký 
okraj kameňolomu na niektorých miestach poskytuje nádherný výhľad a 
rozbúši vám srdce, ak stojıt́e na jeho okraji. Kúpanie je na vlastné riziko, ale tým 
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najodvážnejšı́m ponúka najodvážnejšı́m ponúka 
adrenalı́nový skok do adrenalı́nový skok do 
vody z výšky 13 metrov. vody z výšky 13 metrov. 
Autom ste tam za	menej	Autom ste tam za	menej	
ako	polhodinku.ako	polhodinku.

-  H o r ú c e  l e t n é  d n i -  H o r ú c e  l e t n é  d n i 
môžeme stráviť na vode aj môžeme stráviť na vode aj 
tak trochu inak. U� zemıḿ tak trochu inak. U� zemıḿ 
obce	Oborín	na Dolnom obce	Oborín	na Dolnom 
Zemplı́ne pretekajú dve Zemplı́ne pretekajú dve 
rieky, Laborec a Latorica. rieky, Laborec a Latorica. 
N a  m ŕ t v o m  r a m e n e N a  m ŕ t v o m  r a m e n e 

Laborca tu vybudovali drevený náučný chodnıḱ s mostıḱmi vedúcimi ponad Laborca tu vybudovali drevený náučný chodnıḱ s mostıḱmi vedúcimi ponad 
vodu. Tie umožňujú návštevnıḱovi zoznámiť sa s vodným prostredıḿ – mokra-vodu. Tie umožňujú návštevnıḱovi zoznámiť sa s vodným prostredıḿ – mokra-
ďou, močiarom a mŕtvym ramenom. Súčasťou chodnıḱa je aj rozhľadňa, ktorá sa ďou, močiarom a mŕtvym ramenom. Súčasťou chodnıḱa je aj rozhľadňa, ktorá sa 
nachádza na lúke a nachádza na lúke a 
slúži na pozorovanie slúži na pozorovanie 
v t á c t va  a  o k o l i t e j v t á c t va  a  o k o l i t e j 
prıŕody. V obci vzdiale-prıŕody. V obci vzdiale-
nej od	 nás 93	 km	 si nej od	 nás 93	 km	 si 
môžete požičať loď, čln môžete požičať loď, čln 
alebo bicykel. Neza-alebo bicykel. Neza-
budnite však na repe-budnite však na repe-
lent.lent.

najodvážnejšı́m ponúka 
adrenalı́nový skok do 
vody z výšky 13 metrov. 
Autom ste tam za	menej	
ako	polhodinku.

-  H o r ú c e  l e t n é  d n i 
môžeme stráviť na vode aj 
tak trochu inak. U� zemıḿ 
obce	Oborín	na Dolnom 
Zemplı́ne pretekajú dve 
rieky, Laborec a Latorica. 
N a  m ŕ t v o m  r a m e n e 

Laborca tu vybudovali drevený náučný chodnıḱ s mostıḱmi vedúcimi ponad 
vodu. Tie umožňujú návštevnıḱovi zoznámiť sa s vodným prostredıḿ – mokra-
ďou, močiarom a mŕtvym ramenom. Súčasťou chodnıḱa je aj rozhľadňa, ktorá sa 
nachádza na lúke a 
slúži na pozorovanie 
v t á c t va  a  o k o l i t e j 
prıŕody. V obci vzdiale-
nej od	 nás 93	 km	 si 
môžete požičať loď, čln 
alebo bicykel. Neza-
budnite však na repe-
lent.

	Mária	Osifová	Mária	Osifová	Mária	Osifová

Neprıj́ emnú situáciu zažil 21. júna 2021 v Neprıj́ emnú situáciu zažil 21. júna 2021 v 
doobedňajšıćh hodinách vodič zásobova-doobedňajšıćh hodinách vodič zásobova-
cieho auta, ktorý pri odbočenı ́k autobuso-cieho auta, ktorý pri odbočenı ́k autobuso-
vej stanici hornou časťou karosérie zachy-vej stanici hornou časťou karosérie zachy-
til telekomunikačný kábel a následne stia-til telekomunikačný kábel a následne stia-
hol aj drevený stlp� . Ten dopadol na bočnú hol aj drevený stlp� . Ten dopadol na bočnú 
časť pod nı́m parkujúceho autobusu,          časť pod nı́m parkujúceho autobusu,          
v tom čase našťastie (prázdneho).v tom čase našťastie (prázdneho).

Neprıj́ emnú situáciu zažil 21. júna 2021 v 
doobedňajšıćh hodinách vodič zásobova-
cieho auta, ktorý pri odbočenı ́k autobuso-
vej stanici hornou časťou karosérie zachy-
til telekomunikačný kábel a následne stia-
hol aj drevený stlp� . Ten dopadol na bočnú 
časť pod nı́m parkujúceho autobusu,          
v tom čase našťastie (prázdneho).

RedakciaRedakciaRedakcia
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Pre prázdninové čıślo sme si pripra-Pre prázdninové čıślo sme si pripra-
vili sladký recept, ktorý aj trocha zasý-vili sladký recept, ktorý aj trocha zasý-
ti. Letné mesiace sú plné hrajúcich sa ti. Letné mesiace sú plné hrajúcich sa 
detı ́u starých rodičov, a mnohé z nich detı ́u starých rodičov, a mnohé z nich 
nedajú dopustiť na babkinu kuchyňu nedajú dopustiť na babkinu kuchyňu 
a najmä koláče. Tento recept je sıće a najmä koláče. Tento recept je sıće 
môj.  Ale kysnuté koláče babky Aleny môj.  Ale kysnuté koláče babky Aleny 
sú jedinečné. Tajomstvo kysnutého sú jedinečné. Tajomstvo kysnutého 
cesta nespočıv́a ani tak v ingredienci-cesta nespočıv́a ani tak v ingredienci-
ách, ale v správnom rokmi nacviče-ách, ale v správnom rokmi nacviče-
nom miesenı.́ Mne na to chýba veľká nom miesenı.́ Mne na to chýba veľká 
dávka zručnosti no najmä trpezlivos-dávka zručnosti no najmä trpezlivos-
ti. Preto často doma vypekám smota-ti. Preto často doma vypekám smota-
nové rožky bez kysnutia. Ak ste sa s nové rožky bez kysnutia. Ak ste sa s 
nimi nestretli, nech sa páči, tu je nimi nestretli, nech sa páči, tu je 
recept. recept. 

Potrebujeme: 60 dag hladkej múky, Potrebujeme: 60 dag hladkej múky, 

Pre prázdninové čıślo sme si pripra-
vili sladký recept, ktorý aj trocha zasý-
ti. Letné mesiace sú plné hrajúcich sa 
detı ́u starých rodičov, a mnohé z nich 
nedajú dopustiť na babkinu kuchyňu 
a najmä koláče. Tento recept je sıće 
môj.  Ale kysnuté koláče babky Aleny 
sú jedinečné. Tajomstvo kysnutého 
cesta nespočıv́a ani tak v ingredienci-
ách, ale v správnom rokmi nacviče-
nom miesenı.́ Mne na to chýba veľká 
dávka zručnosti no najmä trpezlivos-
ti. Preto často doma vypekám smota-
nové rožky bez kysnutia. Ak ste sa s 
nimi nestretli, nech sa páči, tu je 
recept. 

Potrebujeme: 60 dag hladkej múky, 

1 prášok do pečiva, 1 kocka droždia, 1 1 prášok do pečiva, 1 kocka droždia, 1 
lyžička soli, 1 dcl oleja, 2 dcl kyslej lyžička soli, 1 dcl oleja, 2 dcl kyslej 
smotany, 2 dcl mlieka, 1 lyžica cukru. smotany, 2 dcl mlieka, 1 lyžica cukru. 
Na potretie: 1 žlt� ok + mlieko.Na potretie: 1 žlt� ok + mlieko.

Postup: Urobı́me si kvások z vlaž-Postup: Urobı́me si kvások z vlaž-
ného mlieka, cukru a droždia. Ostatné ného mlieka, cukru a droždia. Ostatné 
suroviny zmiešame a pridáme suroviny zmiešame a pridáme 
kvások. Cesto rozdelıḿ e na štyri časti. kvások. Cesto rozdelıḿ e na štyri časti. 
Z jednej časti vyvaľkáme kruh, ktorý Z jednej časti vyvaľkáme kruh, ktorý 
rozdelı́me na osem častı́. Plnky si rozdelı́me na osem častı́. Plnky si 
zvolı́me ľubovoľné, buď na slano, zvolı́me ľubovoľné, buď na slano, 
alebo na sladko. Zatočıḿe ako rožky. alebo na sladko. Zatočıḿe ako rožky. 
N e c h á m e  1 5  m i n .  v yk ys n ú ť  a N e c h á m e  1 5  m i n .  v yk ys n ú ť  a 
potrieme žlt� kom rozrobeným s mlie-potrieme žlt� kom rozrobeným s mlie-
kom. Pečieme do zlatista na 200 °C.  kom. Pečieme do zlatista na 200 °C.  

Prajeme	vám	dobrú	chuť.Prajeme	vám	dobrú	chuť.

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

1 prášok do pečiva, 1 kocka droždia, 1 
lyžička soli, 1 dcl oleja, 2 dcl kyslej 
smotany, 2 dcl mlieka, 1 lyžica cukru. 
Na potretie: 1 žlt� ok + mlieko.

Postup: Urobı́me si kvások z vlaž-
ného mlieka, cukru a droždia. Ostatné 
suroviny zmiešame a pridáme 
kvások. Cesto rozdelıḿ e na štyri časti. 
Z jednej časti vyvaľkáme kruh, ktorý 
rozdelı́me na osem častı́. Plnky si 
zvolı́me ľubovoľné, buď na slano, 
alebo na sladko. Zatočıḿe ako rožky. 
N e c h á m e  1 5  m i n .  v yk ys n ú ť  a 
potrieme žlt� kom rozrobeným s mlie-
kom. Pečieme do zlatista na 200 °C.  

Prajeme	vám	dobrú	chuť.

Michaela	Marcinová	
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V júli nám záhrada dáva bohatú V júli nám záhrada dáva bohatú 
úrodu, zvyčajne je horúce počasie a úrodu, zvyčajne je horúce počasie a 
treba často polievať. D� alej vysievame treba často polievať. D� alej vysievame 
a sadı́me pre jesenné zbery. Stále a sadı́me pre jesenné zbery. Stále 
kontrolujeme porast v sklenı́ku, kontrolujeme porast v sklenı́ku, 
vetrané a pokračujeme vo vyväzovanı ́vetrané a pokračujeme vo vyväzovanı ́
a zaštipovanı ́rajčiakov.a zaštipovanı ́rajčiakov.

Sledujte porast cibule a cesnaku. Ak Sledujte porast cibule a cesnaku. Ak 
začne žltnúť vňať a mäknúť vňaťový začne žltnúť vňať a mäknúť vňaťový 
kŕčok môžeme ho začať vyberať zo kŕčok môžeme ho začať vyberať zo 
zeme. V suchom počası́ necháme zeme. V suchom počası́ necháme 
cibuľu a cesnak sušiť na záhone. Po cibuľu a cesnak sušiť na záhone. Po 
dvoch až troch týždňoch oddelı́me dvoch až troch týždňoch oddelı́me 
hlávky cesnaku a cibule od vňate a hlávky cesnaku a cibule od vňate a 
skrátime korene. Uložı́me ich na skrátime korene. Uložı́me ich na 
suché a chladne miesto.suché a chladne miesto.

V zeleninovej záhrade môžeme sadiť V zeleninovej záhrade môžeme sadiť 
karfiol, brokolicu, kaleráb a kel kuče-karfiol, brokolicu, kaleráb a kel kuče-
ravý. Aktuálna je aj výsadba priesady ravý. Aktuálna je aj výsadba priesady 
póru. Môžeme siať aj hrášok, hláv-póru. Môžeme siať aj hrášok, hláv-
kový šalát, čıńsku kapustu, valerián-kový šalát, čıńsku kapustu, valerián-
ku, reďkev na jesenný zber a na konci ku, reďkev na jesenný zber a na konci 
júla aj špenát.júla aj špenát.

V júli nám záhrada dáva bohatú 
úrodu, zvyčajne je horúce počasie a 
treba často polievať. D� alej vysievame 
a sadı́me pre jesenné zbery. Stále 
kontrolujeme porast v sklenı́ku, 
vetrané a pokračujeme vo vyväzovanı ́
a zaštipovanı ́rajčiakov.

Sledujte porast cibule a cesnaku. Ak 
začne žltnúť vňať a mäknúť vňaťový 
kŕčok môžeme ho začať vyberať zo 
zeme. V suchom počası́ necháme 
cibuľu a cesnak sušiť na záhone. Po 
dvoch až troch týždňoch oddelı́me 
hlávky cesnaku a cibule od vňate a 
skrátime korene. Uložı́me ich na 
suché a chladne miesto.

V zeleninovej záhrade môžeme sadiť 
karfiol, brokolicu, kaleráb a kel kuče-
ravý. Aktuálna je aj výsadba priesady 
póru. Môžeme siať aj hrášok, hláv-
kový šalát, čıńsku kapustu, valerián-
ku, reďkev na jesenný zber a na konci 
júla aj špenát.

Pri zbere cesnaku sa vyžaduje pozor-Pri zbere cesnaku sa vyžaduje pozor-
nosť  a  starost l ivosť.  v  na š ich nosť  a  starost l ivosť.  v  na š ich 
podmienkach zimné cesnaky dozrie-podmienkach zimné cesnaky dozrie-
vajú obyčajne v júli, podľa ľudovej vajú obyčajne v júli, podľa ľudovej 
pranostiky je termıń na Annu teda 26. pranostiky je termıń na Annu teda 26. 
júla.júla.

August	v	zeleninovej	záhrade.August	v	zeleninovej	záhrade.

Na predpestovanie priesady môžeme Na predpestovanie priesady môžeme 
teraz na voľný záhon alebo do pare-teraz na voľný záhon alebo do pare-
niska vysielať semena zimného hláv-niska vysielať semena zimného hláv-
kového šalátu. Do septembra vyrastú kového šalátu. Do septembra vyrastú 
dostatočne hrubé rastliny, ktoré dostatočne hrubé rastliny, ktoré 
presadı́te na trvale stanovisko. Na presadı́te na trvale stanovisko. Na 
neskorý zber môžeme tiež vysádzať neskorý zber môžeme tiež vysádzať 
predpestované sadenice zimných predpestované sadenice zimných 

odrôd feniklu, čakan-odrôd feniklu, čakan-
ka, karfiol a póru. ka, karfiol a póru. 
Tieto by mali dorast Tieto by mali dorast 
do prı́chodu mrazov do prı́chodu mrazov 
do zberovej zrelosti.do zberovej zrelosti.

Na uvoľnené záhony Na uvoľnené záhony 
môžeme zo začiatku môžeme zo začiatku 
m e s i a c a  v y s i e va ť m e s i a c a  v y s i e va ť 
šalát, reďkovku, kale-šalát, reďkovku, kale-
ráb, čıńsku kapustu a ráb, čıńsku kapustu a 
bielu jarnú cibuľu. V bielu jarnú cibuľu. V 
d r u h e j  p o l o v i c i d r u h e j  p o l o v i c i 
mesiaca to môže byt mesiaca to môže byt 
petržlen alebo špenát.petržlen alebo špenát.

Júl	v	ovocnej	záhrade.Júl	v	ovocnej	záhrade.

Júl je najteplejšı ́a často i najbúrlivejšı ́Júl je najteplejšı ́a často i najbúrlivejšı ́
mesiac. Aké sú prednosti letných mesiac. Aké sú prednosti letných 
rezov? Rany sa rýchlo hoja, nehrozia rezov? Rany sa rýchlo hoja, nehrozia 
infekcie rôznych rán, podporujú rodi-infekcie rôznych rán, podporujú rodi-
vosť a brzdia silný rast. Presvetlenie vosť a brzdia silný rast. Presvetlenie 
letným rezom podporuje asimiláciu, letným rezom podporuje asimiláciu, 

Pri zbere cesnaku sa vyžaduje pozor-
nosť  a  starost l ivosť.  v  na š ich 
podmienkach zimné cesnaky dozrie-
vajú obyčajne v júli, podľa ľudovej 
pranostiky je termıń na Annu teda 26. 
júla.

August	v	zeleninovej	záhrade.

Na predpestovanie priesady môžeme 
teraz na voľný záhon alebo do pare-
niska vysielať semena zimného hláv-
kového šalátu. Do septembra vyrastú 
dostatočne hrubé rastliny, ktoré 
presadı́te na trvale stanovisko. Na 
neskorý zber môžeme tiež vysádzať 
predpestované sadenice zimných 

odrôd feniklu, čakan-
ka, karfiol a póru. 
Tieto by mali dorast 
do prı́chodu mrazov 
do zberovej zrelosti.

Na uvoľnené záhony 
môžeme zo začiatku 
m e s i a c a  v y s i e va ť 
šalát, reďkovku, kale-
ráb, čıńsku kapustu a 
bielu jarnú cibuľu. V 
d r u h e j  p o l o v i c i 
mesiaca to môže byt 
petržlen alebo špenát.

Júl	v	ovocnej	záhrade.

Júl je najteplejšı ́a často i najbúrlivejšı ́
mesiac. Aké sú prednosti letných 
rezov? Rany sa rýchlo hoja, nehrozia 
infekcie rôznych rán, podporujú rodi-
vosť a brzdia silný rast. Presvetlenie 
letným rezom podporuje asimiláciu, 

Záhradkárske okienkoZáhradkárske okienkoZáhradkárske okienko
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násadu nových púčikov a vyzrievanie násadu nových púčikov a vyzrievanie 
dreva a nevyvoláva zvýšený rast.dreva a nevyvoláva zvýšený rast.

August	v	ovocnej	záhrade.August	v	ovocnej	záhrade.

Je posledný letný mesiac v  záhrade.Je posledný letný mesiac v  záhrade.

Okolo 20. 8. v závislosti od odrody Okolo 20. 8. v závislosti od odrody 
robıḿe hlavný rez broskýň. Ukončiť robıḿe hlavný rez broskýň. Ukončiť 
by sa mal di 15. 9. zastieranie rán by sa mal di 15. 9. zastieranie rán 
odporúčame.odporúčame.

Najviac osvedčená výsadba jahôd je v Najviac osvedčená výsadba jahôd je v 
auguste okolo 20. 8. do 15. 9. aby auguste okolo 20. 8. do 15. 9. aby 
vytvorili životaschopnú koreňovú vytvorili životaschopnú koreňovú 

násadu nových púčikov a vyzrievanie 
dreva a nevyvoláva zvýšený rast.

August	v	ovocnej	záhrade.

Je posledný letný mesiac v  záhrade.

Okolo 20. 8. v závislosti od odrody 
robıḿe hlavný rez broskýň. Ukončiť 
by sa mal di 15. 9. zastieranie rán 
odporúčame.

Najviac osvedčená výsadba jahôd je v 
auguste okolo 20. 8. do 15. 9. aby 
vytvorili životaschopnú koreňovú 

sústavu s novou ružicou listov.sústavu s novou ružicou listov.

Aktuality	v	ochraneAktuality	v	ochrane

Pred uzatváranıḿ strapcov urobıḿe Pred uzatváranıḿ strapcov urobıḿe 
prvý postrek proti plesnı ́sivej. Pokra-prvý postrek proti plesnı ́sivej. Pokra-
čujeme s ochranou proti peronospóre čujeme s ochranou proti peronospóre 
a múčnatke.a múčnatke.

Pokračujeme v ošetrenı́ rajčiakov Pokračujeme v ošetrenı́ rajčiakov 
proti plesnı́. Väčšina prı́pravkov je proti plesnı́. Väčšina prı́pravkov je 
účinná aj proti alternariovej škvrni-účinná aj proti alternariovej škvrni-
tosti listov a plodov.tosti listov a plodov.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

sústavu s novou ružicou listov.

Aktuality	v	ochrane

Pred uzatváranıḿ strapcov urobıḿe 
prvý postrek proti plesnı ́sivej. Pokra-
čujeme s ochranou proti peronospóre 
a múčnatke.

Pokračujeme v ošetrenı́ rajčiakov 
proti plesnı́. Väčšina prı́pravkov je 
účinná aj proti alternariovej škvrni-
tosti listov a plodov.

Ľubomír	Krupa

Cena	človeka	nie	je	v	jeho	veku,	cena	slov	nie	je	v	jeho	množstve. Cena	človeka	nie	je	v	jeho	veku,	cena	slov	nie	je	v	jeho	množstve. 

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	júl	oslávia:	Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	júl	oslávia:	

85	rokov	 	80	rokov 75	rokov85	rokov	 	80	rokov 75	rokov Anna Kožlejová;   Milan Harčarik a Ján Hliboký;   Anna Kožlejová;   Milan Harčarik a Ján Hliboký;  
Jozef Barnaš, Alžbeta Hajdová, Ján Harviš, Ján Horbaj, Mária Paľová a Peter Jozef Barnaš, Alžbeta Hajdová, Ján Harviš, Ján Horbaj, Mária Paľová a Peter 
Sukovský;   Anna C�abalová, Margita Maťašová, Mária Michalčıḱová a Sukovský;   Anna C�abalová, Margita Maťašová, Mária Michalčıḱová a 70	rokov	70	rokov	
Dušan Pankuch;  Andrej Hamara, Alena Onuferová, Mária Paľová, Juraj Dušan Pankuch;  Andrej Hamara, Alena Onuferová, Mária Paľová, Juraj 65	rokov65	rokov
S� ima a Peter Vaško;  Jana Daniščáková, Peter Drab, Andrej Maliňák, S� ima a Peter Vaško;  Jana Daniščáková, Peter Drab, Andrej Maliňák, 60	rokov60	rokov
Mária Sotáková, Marta Vaňková a Mária Vojtová;  Valéria Daňková, Mária Sotáková, Marta Vaňková a Mária Vojtová;  Valéria Daňková, 55	rokov55	rokov
Mgr. Miroslav Jackanin; Jozef Bosak, Jozef Cap, Ľubica Dzurišová, Mgr. Miroslav Jackanin; Jozef Bosak, Jozef Cap, Ľubica Dzurišová, 50	 rokov	50	 rokov	
Emıĺia Kurejová, Vladimıŕ  Pasternák. Emıĺia Kurejová, Vladimıŕ  Pasternák. 

Cena	človeka	nie	je	v	jeho	veku,	cena	slov	nie	je	v	jeho	množstve. 

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	júl	oslávia:	

85	rokov	 	80	rokov 75	rokov Anna Kožlejová;   Milan Harčarik a Ján Hliboký;  
Jozef Barnaš, Alžbeta Hajdová, Ján Harviš, Ján Horbaj, Mária Paľová a Peter 
Sukovský;   Anna C�abalová, Margita Maťašová, Mária Michalčıḱová a 70	rokov	
Dušan Pankuch;  Andrej Hamara, Alena Onuferová, Mária Paľová, Juraj 65	rokov
S� ima a Peter Vaško;  Jana Daniščáková, Peter Drab, Andrej Maliňák, 60	rokov
Mária Sotáková, Marta Vaňková a Mária Vojtová;  Valéria Daňková, 55	rokov
Mgr. Miroslav Jackanin; Jozef Bosak, Jozef Cap, Ľubica Dzurišová, 50	 rokov	
Emıĺia Kurejová, Vladimıŕ  Pasternák. 

Spoločenská rubrika
Skvostom	neba	je	slnko,	skvostom	domu	je	dieťa.Skvostom	neba	je	slnko,	skvostom	domu	je	dieťa.

Narodili	sa: Adam Vaľany, Nela Palianová, Kristián S�amko, Melánia Rabská, Narodili	sa: Adam Vaľany, Nela Palianová, Kristián S�amko, Melánia Rabská, 
Sára Hudáková, Kristián Katriňák, Mathias Lechman a Timotej S�oltýs.Sára Hudáková, Kristián Katriňák, Mathias Lechman a Timotej S�oltýs.

Tak,	 ako	dobre	 strávený	deň	prinesie	 šťastný	 spánok,	 tak	dobre	prežitý	Tak,	 ako	dobre	 strávený	deň	prinesie	 šťastný	 spánok,	 tak	dobre	prežitý	
život	prinesie	šťastnú	smrť.život	prinesie	šťastnú	smrť.

Navždy	nás	opustili:	13.06.2021 Helena Kapeľuchová (1940) Navždy	nás	opustili:	13.06.2021 Helena Kapeľuchová (1940) 

 a 15.06.2021 Miroslav Staš (1964) a 15.06.2021 Miroslav Staš (1964)

Skvostom	neba	je	slnko,	skvostom	domu	je	dieťa.

Narodili	sa: Adam Vaľany, Nela Palianová, Kristián S�amko, Melánia Rabská, 
Sára Hudáková, Kristián Katriňák, Mathias Lechman a Timotej S�oltýs.

Tak,	 ako	dobre	 strávený	deň	prinesie	 šťastný	 spánok,	 tak	dobre	prežitý	
život	prinesie	šťastnú	smrť.

Navždy	nás	opustili:	13.06.2021 Helena Kapeľuchová (1940) 

 a 15.06.2021 Miroslav Staš (1964)
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RedakciaRedakciaRedakcia

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	august	oslávia:	Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	august	oslávia:	

85	rokov	 75	rokov 70	rokov85	rokov	 75	rokov 70	rokovKlára Gamčıḱová;  Vincent Budzina;  Helena Baka-Klára Gamčıḱová;  Vincent Budzina;  Helena Baka-
ľarová, Ondrej Hajda a Mária Pastirčáková;  Zdenko Kurečaj a Emıĺia ľarová, Ondrej Hajda a Mária Pastirčáková;  Zdenko Kurečaj a Emıĺia 65	rokov65	rokov
Vavreková;  Marta Dunčáková, Ing. Dana Hajduková, František Chrzan Vavreková;  Marta Dunčáková, Ing. Dana Hajduková, František Chrzan 60	rokov60	rokov
a Stanislav Tomko;  Ing. Iveta Kurčová, Viera S� tefániková a Milan a Stanislav Tomko;  Ing. Iveta Kurčová, Viera S� tefániková a Milan 55	 rokov55	 rokov
Varganin;  Gabriela Jackaninová, Miroslav Juhas, Helena Juhasová, Ton Varganin;  Gabriela Jackaninová, Miroslav Juhas, Helena Juhasová, Ton 50	rokov50	rokov
Markaj, Jozef Palečko a Mgr. Emıĺia Tchurıḱová. Markaj, Jozef Palečko a Mgr. Emıĺia Tchurıḱová. 

Rodina	je	najväčší	poklad,	ktorý	môžete	v	živote	nájsťRodina	je	najväčší	poklad,	ktorý	môžete	v	živote	nájsť

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Peter Schrenk a Mgr. Ivana KovalčıḱováPeter Schrenk a Mgr. Ivana Kovalčıḱová

Róbert Lebeda a Radka MuchováRóbert Lebeda a Radka Muchová

Ing. Rastislav Jurč a MUDr. Daniela MaťašováIng. Rastislav Jurč a MUDr. Daniela Maťašová

Dávid Peta a Natália TurtákováDávid Peta a Natália Turtáková

Branislav Rabatin a Mgr. Júlia ZajacováBranislav Rabatin a Mgr. Júlia Zajacová

Ján C� ižmár a Ing. Alena SchrenkováJán C� ižmár a Ing. Alena Schrenková

Peter Fedák a Anna KrokováPeter Fedák a Anna Kroková

Matúš Chavko a Ivana GregováMatúš Chavko a Ivana Gregová

Peter C�upka a Mgr. Kristıńa JanoškováPeter C�upka a Mgr. Kristıńa Janošková

Veronika Havrilová a Matúš PribulaVeronika Havrilová a Matúš Pribula

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	august	oslávia:	

85	rokov	 75	rokov 70	rokovKlára Gamčıḱová;  Vincent Budzina;  Helena Baka-
ľarová, Ondrej Hajda a Mária Pastirčáková;  Zdenko Kurečaj a Emıĺia 65	rokov
Vavreková;  Marta Dunčáková, Ing. Dana Hajduková, František Chrzan 60	rokov
a Stanislav Tomko;  Ing. Iveta Kurčová, Viera S� tefániková a Milan 55	 rokov
Varganin;  Gabriela Jackaninová, Miroslav Juhas, Helena Juhasová, Ton 50	rokov
Markaj, Jozef Palečko a Mgr. Emıĺia Tchurıḱová. 

Rodina	je	najväčší	poklad,	ktorý	môžete	v	živote	nájsť

Manželstvo	uzavreli:	

Peter Schrenk a Mgr. Ivana Kovalčıḱová

Róbert Lebeda a Radka Muchová

Ing. Rastislav Jurč a MUDr. Daniela Maťašová

Dávid Peta a Natália Turtáková

Branislav Rabatin a Mgr. Júlia Zajacová

Ján C� ižmár a Ing. Alena Schrenková

Peter Fedák a Anna Kroková

Matúš Chavko a Ivana Gregová

Peter C�upka a Mgr. Kristıńa Janošková

Veronika Havrilová a Matúš Pribula

ŠPORT

19.	–	20.	jún	2021,	Športová	hala	Igora	Nováka	Giraltovce19.	–	20.	jún	2021,	Športová	hala	Igora	Nováka	Giraltovce19.	–	20.	jún	2021,	Športová	hala	Igora	Nováka	Giraltovce

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOXE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOXE 
ŽIAKOV A MLADŠÍCH DORASTENCOV ŽIAKOV A MLADŠÍCH DORASTENCOV 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOXE 
ŽIAKOV A MLADŠÍCH DORASTENCOV 

Nella Čmilňáková a Aaron Bzdiľ – čerství majstri republiky!Nella Čmilňáková a Aaron Bzdiľ – čerství majstri republiky!Nella Čmilňáková a Aaron Bzdiľ – čerství majstri republiky!
Počas predposledného júnového Počas predposledného júnového 
vı́kendu sa v našej Športovej	 hale	vı́kendu sa v našej Športovej	 hale	
Igora	 Nováka	 konali Majstrovstvá	Igora	 Nováka	 konali Majstrovstvá	
Slovenska	 v	 boxe	 žiakov,	 žiačok	 a	Slovenska	 v	 boxe	 žiakov,	 žiačok	 a	

Počas predposledného júnového 
vı́kendu sa v našej Športovej	 hale	
Igora	 Nováka	 konali Majstrovstvá	
Slovenska	 v	 boxe	 žiakov,	 žiačok	 a	

mladších	 dorastencov.	 Boli to mladších	 dorastencov.	 Boli to 
vlastne odložené majstrovstvá z roku vlastne odložené majstrovstvá z roku 
2020 a dejiskom sa stali Giraltovce, 2020 a dejiskom sa stali Giraltovce, 
kam zavı́tali tı́my z 25 boxerských kam zavı́tali tı́my z 25 boxerských 

mladších	 dorastencov.	 Boli to 
vlastne odložené majstrovstvá z roku 
2020 a dejiskom sa stali Giraltovce, 
kam zavı́tali tı́my z 25 boxerských 
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klubov z celého Slovenska. Za zvýše-klubov z celého Slovenska. Za zvýše-
ných protipandemických opatrenı ́ných protipandemických opatrenı ́
sme boli počas dvoch dnı ́ svedkami sme boli počas dvoch dnı ́ svedkami 
vyše päťdesiatich duelov mladých vyše päťdesiatich duelov mladých 
pästiarov. pästiarov. 

Sobotňajšı ́ program otvoril prıh́ovo-Sobotňajšı ́ program otvoril prıh́ovo-
rom prednosta Mestského	úradu	Ing.	rom prednosta Mestského	úradu	Ing.	
Pavol	 Tchurík, boxerský sľub pred-Pavol	 Tchurík, boxerský sľub pred-
nieslo naše želiezko v ohni Nella	Čmil-nieslo naše želiezko v ohni Nella	Čmil-
ňáková	 a po tónoch štátnej hymny ňáková	 a po tónoch štátnej hymny 
Slovenska sa to začalo duelmi tých Slovenska sa to začalo duelmi tých 
najmenšı́ch v kategórii mladšı́ch najmenšı́ch v kategórii mladšı́ch 
žiačok do 36 kilogramov. V ringu žiačok do 36 kilogramov. V ringu 
nechýbali ani zástupcovia nášho MBK	nechýbali ani zástupcovia nášho MBK	
Giraltovce,	ktorých poctivo pripravo-Giraltovce,	ktorých poctivo pripravo-
val ich tréner Jozef	Onufer. V rámci val ich tréner Jozef	Onufer. V rámci 
prıṕravy absolvovali turnaje v Nitre,	prıṕravy absolvovali turnaje v Nitre,	
Považskej	Bystrici a týždeň pred domá-Považskej	Bystrici a týždeň pred domá-
cim šampionátom aj 2.	 kolo	 II.	 ligy	cim šampionátom aj 2.	 kolo	 II.	 ligy	
Východ, taktiež v našej hale. Vystúpe-Východ, taktiež v našej hale. Vystúpe-
nia našich sa vydarili – máme dvoch nia našich sa vydarili – máme dvoch 

klubov z celého Slovenska. Za zvýše-
ných protipandemických opatrenı ́
sme boli počas dvoch dnı ́ svedkami 
vyše päťdesiatich duelov mladých 
pästiarov. 

Sobotňajšı ́ program otvoril prıh́ovo-
rom prednosta Mestského	úradu	Ing.	
Pavol	 Tchurík, boxerský sľub pred-
nieslo naše želiezko v ohni Nella	Čmil-
ňáková	 a po tónoch štátnej hymny 
Slovenska sa to začalo duelmi tých 
najmenšı́ch v kategórii mladšı́ch 
žiačok do 36 kilogramov. V ringu 
nechýbali ani zástupcovia nášho MBK	
Giraltovce,	ktorých poctivo pripravo-
val ich tréner Jozef	Onufer. V rámci 
prıṕravy absolvovali turnaje v Nitre,	
Považskej	Bystrici a týždeň pred domá-
cim šampionátom aj 2.	 kolo	 II.	 ligy	
Východ, taktiež v našej hale. Vystúpe-
nia našich sa vydarili – máme dvoch 

čerstvých majstrov Slovenska.	Najprv čerstvých majstrov Slovenska.	Najprv 
trofej zdvihla nad hlavu	Nella	Čmil-trofej zdvihla nad hlavu	Nella	Čmil-
ňáková	v kategórii staršıćh žiačok do ňáková	v kategórii staršıćh žiačok do 
52 kilogramov, ktorá v boji o zlato 52 kilogramov, ktorá v boji o zlato 
jednoznačne zdolala Mariannu	 Vojt-jednoznačne zdolala Mariannu	 Vojt-
kovú	z	BK	Smolák. Zlato ostalo doma aj kovú	z	BK	Smolák. Zlato ostalo doma aj 
v kategórii staršıćh žiakov do 62 kilo-v kategórii staršıćh žiakov do 62 kilo-
gramov, v dramatickom finále zvıť́azil gramov, v dramatickom finále zvıť́azil 
náš Aaron	 Bzdiľ	3 : 2 na body nad náš Aaron	 Bzdiľ	3 : 2 na body nad 
Alexandrom	 Poliačikom	 z	 BC	 Holíč.      Alexandrom	 Poliačikom	 z	 BC	 Holíč.      
V kategórii staršıćh žiakov do 44,5 V kategórii staršıćh žiakov do 44,5 
kilogramu zıśkal striebro náš Tomáš	kilogramu zıśkal striebro náš Tomáš	
Handzuš, mimochodom obhajca Handzuš, mimochodom obhajca 
prvenstva z	majstrovsteiv	republiky	v	prvenstva z	majstrovsteiv	republiky	v	
Dubnici	v	roku	2019.	Vo finále podľa-Dubnici	v	roku	2019.	Vo finále podľa-
hol Vladimírovi	Balogovi	z	BC	Global	hol Vladimírovi	Balogovi	z	BC	Global	
Východ.Východ.

Nedeľňajšı́ program bol venovaný Nedeľňajšı́ program bol venovaný 
finálovým zápasom od mladšı́ch finálovým zápasom od mladšı́ch 
žiakov a žiačok až po mladšı́ch žiakov a žiačok až po mladšı́ch 
dorastencov v najvyššej kategórii 80+ dorastencov v najvyššej kategórii 80+ 

čerstvých majstrov Slovenska.	Najprv 
trofej zdvihla nad hlavu	Nella	Čmil-
ňáková	v kategórii staršıćh žiačok do 
52 kilogramov, ktorá v boji o zlato 
jednoznačne zdolala Mariannu	 Vojt-
kovú	z	BK	Smolák. Zlato ostalo doma aj 
v kategórii staršıćh žiakov do 62 kilo-
gramov, v dramatickom finále zvıť́azil 
náš Aaron	 Bzdiľ	3 : 2 na body nad 
Alexandrom	 Poliačikom	 z	 BC	 Holíč.      
V kategórii staršıćh žiakov do 44,5 
kilogramu zıśkal striebro náš Tomáš	
Handzuš, mimochodom obhajca 
prvenstva z	majstrovsteiv	republiky	v	
Dubnici	v	roku	2019.	Vo finále podľa-
hol Vladimírovi	Balogovi	z	BC	Global	
Východ.

Nedeľňajšı́ program bol venovaný 
finálovým zápasom od mladšı́ch 
žiakov a žiačok až po mladšı́ch 
dorastencov v najvyššej kategórii 80+ 

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

37



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

38

Nella	počas	zápasu	so	svojím	tréneromNella	počas	zápasu	so	svojím	tréneromNella	počas	zápasu	so	svojím	trénerom

Zľava	Jozef	Onufer	a	Nella	ČmilňákováZľava	Jozef	Onufer	a	Nella	ČmilňákováZľava	Jozef	Onufer	a	Nella	Čmilňáková



kg. Celkovo bolo rozdaných 28 kolek-kg. Celkovo bolo rozdaných 28 kolek-
ciı ́medailı.́  Okrem nich ešte rozhod-ciı ́medailı.́  Okrem nich ešte rozhod-
covská komisia udelila ocenenie covská komisia udelila ocenenie 
Najtechnickejší	boxer, ktoré si prevzal Najtechnickejší	boxer, ktoré si prevzal 
Kristián	Harasník	z	BC	Holíč. Tento Kristián	Harasník	z	BC	Holíč. Tento 
talentovaný borec z kategórie mlad-talentovaný borec z kategórie mlad-
šı́ch žiakov do 40 kilogramov je šı́ch žiakov do 40 kilogramov je 
veľkým prı́sľubom pre budúcnosť veľkým prı́sľubom pre budúcnosť 
slovenského boxu. Počas pandemic-slovenského boxu. Počas pandemic-
kej prestávky na jar zıśkal striebro v kej prestávky na jar zıśkal striebro v 
súťaži v tieňovom boxe, ktorú online súťaži v tieňovom boxe, ktorú online 
organizovala Európska	 boxerská	organizovala Európska	 boxerská	
asociácia.asociácia.

Za zmienku stojı ́aj vıť́azstvo Bibiány	Za zmienku stojı ́aj vıť́azstvo Bibiány	
Lovášovej	z	ŠKP	Bratislava v kategórii Lovášovej	z	ŠKP	Bratislava v kategórii 
mladšıćh dorasteniek do 57 kilogra-mladšıćh dorasteniek do 57 kilogra-
mov, ktorá krátko po majstrovstvách	mov, ktorá krátko po majstrovstvách	
republiky skvele reprezentovala republiky skvele reprezentovala 
Slovensko na majstrovtvách	 Európy Slovensko na majstrovtvách	 Európy 
juniorov v gruzıńskom Tbilisi.juniorov v gruzıńskom Tbilisi.

Po organizačnej stránke boli celé Po organizačnej stránke boli celé 
majstrovstvá	Slovenska pripravené majstrovstvá	Slovenska pripravené 
na vysokej športovej a spoločenskej na vysokej športovej a spoločenskej 
úrovni, preto poďakovanie patrı ́všet-úrovni, preto poďakovanie patrı ́všet-

kg. Celkovo bolo rozdaných 28 kolek-
ciı ́medailı.́  Okrem nich ešte rozhod-
covská komisia udelila ocenenie 
Najtechnickejší	boxer, ktoré si prevzal 
Kristián	Harasník	z	BC	Holíč. Tento 
talentovaný borec z kategórie mlad-
šı́ch žiakov do 40 kilogramov je 
veľkým prı́sľubom pre budúcnosť 
slovenského boxu. Počas pandemic-
kej prestávky na jar zıśkal striebro v 
súťaži v tieňovom boxe, ktorú online 
organizovala Európska	 boxerská	
asociácia.

Za zmienku stojı ́aj vıť́azstvo Bibiány	
Lovášovej	z	ŠKP	Bratislava v kategórii 
mladšıćh dorasteniek do 57 kilogra-
mov, ktorá krátko po majstrovstvách	
republiky skvele reprezentovala 
Slovensko na majstrovtvách	 Európy 
juniorov v gruzıńskom Tbilisi.

Po organizačnej stránke boli celé 
majstrovstvá	Slovenska pripravené 
na vysokej športovej a spoločenskej 
úrovni, preto poďakovanie patrı ́všet-

kým, ktorı́ sa na nich organizačne kým, ktorı́ sa na nich organizačne 
podieľali vrátane pracovnı́kov v podieľali vrátane pracovnı́kov v 
infraštruktúre podujatia. Dušou infraštruktúre podujatia. Dušou 
celého šampionátu bol Jožko	Onufer, s celého šampionátu bol Jožko	Onufer, s 
pomocou Mesta	Giraltovce,	Slovenskej	pomocou Mesta	Giraltovce,	Slovenskej	
boxerskej	federácie	a	miestnych	spon-boxerskej	federácie	a	miestnych	spon-
zorov	pripravil päťhviezdičkové podu-zorov	pripravil päťhviezdičkové podu-
jatie, ktoré si pochvaľovali všetci jatie, ktoré si pochvaľovali všetci 
účastnıći. Majstrovstvá	 Slovenska	 za účastnıći. Majstrovstvá	 Slovenska	 za 
rok 2021 sa budú konať v dňoch 13. – rok 2021 sa budú konať v dňoch 13. – 
14. novembra v Holıć ̌i a my verıḿe, že 14. novembra v Holıć ̌i a my verıḿe, že 
naši mladı ́pästiari sa z nich nevrátia naši mladı ́pästiari sa z nich nevrátia 
domov naprázdno.domov naprázdno.

Nelle,	Aaronovi	a	Tomášovi	patrı ́veľká Nelle,	Aaronovi	a	Tomášovi	patrı ́veľká 
gratulácia za skvelú reprezentáciu gratulácia za skvelú reprezentáciu 
klubu a nášho mesta a Jožkovi Onufe-klubu a nášho mesta a Jožkovi Onufe-
rovi poďakovanie za obetavosť, rovi poďakovanie za obetavosť, 
prıṕravu a energiu, ktorú vložil do prıṕravu a energiu, ktorú vložil do 
prı́pravy zverencov a organizácie prı́pravy zverencov a organizácie 
takého významného celorepubliko-takého významného celorepubliko-
vého podujatia. vého podujatia. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

kým, ktorı́ sa na nich organizačne 
podieľali vrátane pracovnı́kov v 
infraštruktúre podujatia. Dušou 
celého šampionátu bol Jožko	Onufer, s 
pomocou Mesta	Giraltovce,	Slovenskej	
boxerskej	federácie	a	miestnych	spon-
zorov	pripravil päťhviezdičkové podu-
jatie, ktoré si pochvaľovali všetci 
účastnıći. Majstrovstvá	 Slovenska	 za 
rok 2021 sa budú konať v dňoch 13. – 
14. novembra v Holıć ̌i a my verıḿe, že 
naši mladı ́pästiari sa z nich nevrátia 
domov naprázdno.

Nelle,	Aaronovi	a	Tomášovi	patrı ́veľká 
gratulácia za skvelú reprezentáciu 
klubu a nášho mesta a Jožkovi Onufe-
rovi poďakovanie za obetavosť, 
prıṕravu a energiu, ktorú vložil do 
prı́pravy zverencov a organizácie 
takého významného celorepubliko-
vého podujatia. 

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	Lukáč

dokončiť kompletné 13. – 15. kolo.dokončiť kompletné 13. – 15. kolo.

Náš mladý tı́m mal po jeseni na Náš mladý tı́m mal po jeseni na 
svojom konte 7 bodov a zimoval na svojom konte 7 bodov a zimoval na 
15. priečke. V hre tak bolo posledných 15. priečke. V hre tak bolo posledných 
9 bodov a reálna šanca na záchranu. 9 bodov a reálna šanca na záchranu. 
Tá sa pre MFK	Slovan nerodila ľahko. Tá sa pre MFK	Slovan nerodila ľahko. 
Naši chlapci najprv doma nešťastne Naši chlapci najprv doma nešťastne 
podľahli v megadôležitom dueli 13. podľahli v megadôležitom dueli 13. 
kola	Spišskej	Novej	Vsi	0 : 1, ale v pred-kola	Spišskej	Novej	Vsi	0 : 1, ale v pred-
poslednom, 14. kole prıḱladne zabo-poslednom, 14. kole prıḱladne zabo-

dokončiť kompletné 13. – 15. kolo.

Náš mladý tı́m mal po jeseni na 
svojom konte 7 bodov a zimoval na 
15. priečke. V hre tak bolo posledných 
9 bodov a reálna šanca na záchranu. 
Tá sa pre MFK	Slovan nerodila ľahko. 
Naši chlapci najprv doma nešťastne 
podľahli v megadôležitom dueli 13. 
kola	Spišskej	Novej	Vsi	0 : 1, ale v pred-
poslednom, 14. kole prıḱladne zabo-

III. liga Východ III. liga Východ III. liga Východ Elegantná	záchrana	Elegantná	záchrana	
v	hodine	dvanástejv	hodine	dvanástej
Elegantná	záchrana	
v	hodine	dvanástej

Počas posledného májového týždňa Počas posledného májového týždňa 
sa opäť roztočili kolieska III.	futbalo-sa opäť roztočili kolieska III.	futbalo-
vej	ligy	Východ. Súťaž bola prerušená vej	ligy	Východ. Súťaž bola prerušená 
v októbri po 12. kole a počas pande-v októbri po 12. kole a počas pande-
mickej prestávky sa generalita VSFZ mickej prestávky sa generalita VSFZ 
uzniesla na scenári s regulárnym uzniesla na scenári s regulárnym 
dokončenıḿ súťaže, ale len s polovič-dokončenıḿ súťaže, ale len s polovič-
nou porciou zápasov, takže v máji a nou porciou zápasov, takže v máji a 
júni bolo nutné odohrať odložené júni bolo nutné odohrať odložené 
stretnutia 11. – 12. kola a potom stretnutia 11. – 12. kola a potom 

Počas posledného májového týždňa 
sa opäť roztočili kolieska III.	futbalo-
vej	ligy	Východ. Súťaž bola prerušená 
v októbri po 12. kole a počas pande-
mickej prestávky sa generalita VSFZ 
uzniesla na scenári s regulárnym 
dokončenıḿ súťaže, ale len s polovič-
nou porciou zápasov, takže v máji a 
júni bolo nutné odohrať odložené 
stretnutia 11. – 12. kola a potom 
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jovali na ihrisku Tesly	Stropkov, odkiaľ jovali na ihrisku Tesly	Stropkov, odkiaľ 
sa body veľmi nevozia. U� spešná trefa sa body veľmi nevozia. U� spešná trefa 
Janka	 Tomáška a odhodlaný výkon Janka	 Tomáška a odhodlaný výkon 
rozhodli o tom, že na teťoligovú istotu rozhodli o tom, že na teťoligovú istotu 
nám v poslednom kole stačil aj bod. nám v poslednom kole stačil aj bod. 
Proti Snine sme tak mali všetko pevne Proti Snine sme tak mali všetko pevne 
vo svojich rukách a súpera spod vo svojich rukách a súpera spod 
Vihorlatu, ktorý rozhodne neprišiel Vihorlatu, ktorý rozhodne neprišiel 
predať lacno kožu, sme v tropickom predať lacno kožu, sme v tropickom 
počası ́ po nadšenom výkone zdolali      počası ́ po nadšenom výkone zdolali      
3 : 0. U� spešnými strelcami boli Martin	3 : 0. U� spešnými strelcami boli Martin	
Michalko,	Sebastián	Kurečaj	a	Marián	Michalko,	Sebastián	Kurečaj	a	Marián	
Kuriplach.	V konečnej tabuľke III. ligy Kuriplach.	V konečnej tabuľke III. ligy 
Východ nám nakoniec patrı́  12. Východ nám nakoniec patrı́  12. 
priečka s 13 bodmi. priečka s 13 bodmi. 

Vıť́azom a zároveň postupujúcim do Vıť́azom a zároveň postupujúcim do 
II. ligy sa stal FK	 Humenné, ktorý II. ligy sa stal FK	 Humenné, ktorý 
nazbieral 40 bodov a s náskokom 8 nazbieral 40 bodov a s náskokom 8 
bodov pred Odevou	Lipany	zaslúžene bodov pred Odevou	Lipany	zaslúžene 
zdvihol trofej vıť́aza III. ligy. Naopak, zdvihol trofej vıť́aza III. ligy. Naopak, 
C� ierny Peter ostal poslednému v C� ierny Peter ostal poslednému v 
tabuľke, ŠK	Milenium	2000	Bardejov-tabuľke, ŠK	Milenium	2000	Bardejov-
ská	Nová	Ves. Do nového ročnıḱa III. ská	Nová	Ves. Do nového ročnıḱa III. 
ligy sa z ekonomických dôvodov ligy sa z ekonomických dôvodov 
neprihlásil FK	 Družstevník	 Plavnica, neprihlásil FK	 Družstevník	 Plavnica, 
ktorý bude hrať v novom ročnı́ku ktorý bude hrať v novom ročnı́ku 
JAKO	V.	ligu	Šarišskú.JAKO	V.	ligu	Šarišskú.

N o v ý  r o č n ı́ k  I I I . 	 l i g y 	 Vý chod	N o v ý  r o č n ı́ k  I I I . 	 l i g y 	 Vý chod	
2021/2022 sa začne v sobotu 31. júla. 2021/2022 sa začne v sobotu 31. júla. 
Bude mať 16 tıḿov a verme, že aj plnú Bude mať 16 tıḿov a verme, že aj plnú 
porciu 30 kôl. Nováčikovia sú FK	porciu 30 kôl. Nováčikovia sú FK	
Poprad	(zostúpil z II. ligy) a vıť́azi štvr-Poprad	(zostúpil z II. ligy) a vıť́azi štvr-
tých lıǵ sever a juh – OFK	SIM	Rasla-tých lıǵ sever a juh – OFK	SIM	Rasla-
vice	a	OŠK	Rudňany.	vice	a	OŠK	Rudňany.	

Vı́ťazovi  ročnı́ka  2020/2021 z Vı́ ťazovi  ročnı́ka  2020/2021 z 
Humenného srdečne blahoželáme k Humenného srdečne blahoželáme k 
zaslúženému postupu do II.	 ligy. zaslúženému postupu do II.	 ligy. 
Rovnako tak aj nášmu mladému tıḿu Rovnako tak aj nášmu mladému tıḿu 
k záchrane v tretej lige a ďakujeme k záchrane v tretej lige a ďakujeme 

jovali na ihrisku Tesly	Stropkov, odkiaľ 
sa body veľmi nevozia. U� spešná trefa 
Janka	 Tomáška a odhodlaný výkon 
rozhodli o tom, že na teťoligovú istotu 
nám v poslednom kole stačil aj bod. 
Proti Snine sme tak mali všetko pevne 
vo svojich rukách a súpera spod 
Vihorlatu, ktorý rozhodne neprišiel 
predať lacno kožu, sme v tropickom 
počası ́ po nadšenom výkone zdolali      
3 : 0. U� spešnými strelcami boli Martin	
Michalko,	Sebastián	Kurečaj	a	Marián	
Kuriplach.	V konečnej tabuľke III. ligy 
Východ nám nakoniec patrı́  12. 
priečka s 13 bodmi. 

Vıť́azom a zároveň postupujúcim do 
II. ligy sa stal FK	 Humenné, ktorý 
nazbieral 40 bodov a s náskokom 8 
bodov pred Odevou	Lipany	zaslúžene 
zdvihol trofej vıť́aza III. ligy. Naopak, 
C� ierny Peter ostal poslednému v 
tabuľke, ŠK	Milenium	2000	Bardejov-
ská	Nová	Ves. Do nového ročnıḱa III. 
ligy sa z ekonomických dôvodov 
neprihlásil FK	 Družstevník	 Plavnica, 
ktorý bude hrať v novom ročnı́ku 
JAKO	V.	ligu	Šarišskú.

N o v ý  r o č n ı́ k  I I I . 	 l i g y 	 Vý chod	
2021/2022 sa začne v sobotu 31. júla. 
Bude mať 16 tıḿov a verme, že aj plnú 
porciu 30 kôl. Nováčikovia sú FK	
Poprad	(zostúpil z II. ligy) a vıť́azi štvr-
tých lıǵ sever a juh – OFK	SIM	Rasla-
vice	a	OŠK	Rudňany.	

Vı́ťazovi  ročnı́ka  2020/2021 z 
Humenného srdečne blahoželáme k 
zaslúženému postupu do II.	 ligy. 
Rovnako tak aj nášmu mladému tıḿu 
k záchrane v tretej lige a ďakujeme 

hráčom, že sa ani v ťažkej situácii hráčom, že sa ani v ťažkej situácii 
nevzdali a v pravom čase priam hero-nevzdali a v pravom čase priam hero-
icky zabrali. Bola to pre nich veľká icky zabrali. Bola to pre nich veľká 
futbalová škola. Poďakovanie patrı ́aj futbalová škola. Poďakovanie patrı ́aj 
trénerovi Tomášovi	 Suslovi  za trénerovi Tomášovi	 Suslovi  za 
prı́pravu a správne motivovanie prı́pravu a správne motivovanie 
mladých hráčov na posledné zápasy o mladých hráčov na posledné zápasy o 
dôležité body.dôležité body.

Na záver sme dali slovo prezidentovi Na záver sme dali slovo prezidentovi 
MFK	Slovan	 Jozefovi	Zajacovi,	ktorý MFK	Slovan	 Jozefovi	Zajacovi,	ktorý 
je pred novou sezónou naladený opti-je pred novou sezónou naladený opti-
misticky:	„Do	nového	ročníka	vstupu-misticky:	„Do	nového	ročníka	vstupu-
jeme	s	jasnou	ambíciou	skončiť	do	10.	jeme	s	jasnou	ambíciou	skončiť	do	10.	
miesta	 v	 tabuľke.	 Po	 skončení	 tejto	miesta	 v	 tabuľke.	 Po	 skončení	 tejto	
sezóny	má	dôjsť	k	reorganizácii	súťaží	sezóny	má	dôjsť	k	reorganizácii	súťaží	
a	 radi	 by	 sme	 ostali	 v	 III.	 lige,	 ktorá	a	 radi	 by	 sme	 ostali	 v	 III.	 lige,	 ktorá	
bude	mať	so	stredoslovenskými	klubmi	bude	mať	so	stredoslovenskými	klubmi	
vyššiu	 kvalitu.	 Na	 nový	 ročník	 sa	vyššiu	 kvalitu.	 Na	 nový	 ročník	 sa	
pripravujeme	už	od	29.	 júna	v	domá-pripravujeme	už	od	29.	 júna	v	domá-
cich	 podmienkach	 s	 trénerom	 Tomá-cich	 podmienkach	 s	 trénerom	 Tomá-
šom	Suslom.	Mladý	káder	ostal	pohro-šom	Suslom.	Mladý	káder	ostal	pohro-
made,	ešte	ho	plánujeme	doplniť	neja-made,	ešte	ho	plánujeme	doplniť	neja-
kými	 posilami.	 V	 príprave	 odohráme	kými	 posilami.	 V	 príprave	 odohráme	
štyri	 prípravné	 stretnutia,	 s	 Veľkým	štyri	 prípravné	 stretnutia,	 s	 Veľkým	
Šarišom,	 Nižným	 Hrušovom,	 Marha-Šarišom,	 Nižným	 Hrušovom,	 Marha-
ňou	a	Koprivnicou.	Máme	perspektívny	ňou	a	Koprivnicou.	Máme	perspektívny	
káder,	 s	 ktorým	 chceme	 pracovať	 a	káder,	 s	 ktorým	 chceme	 pracovať	 a	
pokračovať	v	trende,	aký	sme	ukázali	pokračovať	v	trende,	aký	sme	ukázali	
naposledy	 v	 Stropkove	 a	 doma	 so	naposledy	 v	 Stropkove	 a	 doma	 so	
Sninou.“Sninou.“

Ostrý štart pre náš MFK	Slovan	je na Ostrý štart pre náš MFK	Slovan	je na 
programe v sobotu 31.	7.	vo	Vranove, programe v sobotu 31.	7.	vo	Vranove, 
prvý domáci zápas hráme s Mlados-prvý domáci zápas hráme s Mlados-
ťou	Kalša	v stredu 4.	8.	o	17.00. Aj v ťou	Kalša	v stredu 4.	8.	o	17.00. Aj v 
novom ročnı́ku bude hracı́m dňom novom ročnı́ku bude hracı́m dňom 
našich domácich zápasov sobota.našich domácich zápasov sobota.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

hráčom, že sa ani v ťažkej situácii 
nevzdali a v pravom čase priam hero-
icky zabrali. Bola to pre nich veľká 
futbalová škola. Poďakovanie patrı ́aj 
trénerovi Tomášovi	 Suslovi  za 
prı́pravu a správne motivovanie 
mladých hráčov na posledné zápasy o 
dôležité body.

Na záver sme dali slovo prezidentovi 
MFK	Slovan	 Jozefovi	Zajacovi,	ktorý 
je pred novou sezónou naladený opti-
misticky:	„Do	nového	ročníka	vstupu-
jeme	s	jasnou	ambíciou	skončiť	do	10.	
miesta	 v	 tabuľke.	 Po	 skončení	 tejto	
sezóny	má	dôjsť	k	reorganizácii	súťaží	
a	 radi	 by	 sme	 ostali	 v	 III.	 lige,	 ktorá	
bude	mať	so	stredoslovenskými	klubmi	
vyššiu	 kvalitu.	 Na	 nový	 ročník	 sa	
pripravujeme	už	od	29.	 júna	v	domá-
cich	 podmienkach	 s	 trénerom	 Tomá-
šom	Suslom.	Mladý	káder	ostal	pohro-
made,	ešte	ho	plánujeme	doplniť	neja-
kými	 posilami.	 V	 príprave	 odohráme	
štyri	 prípravné	 stretnutia,	 s	 Veľkým	
Šarišom,	 Nižným	 Hrušovom,	 Marha-
ňou	a	Koprivnicou.	Máme	perspektívny	
káder,	 s	 ktorým	 chceme	 pracovať	 a	
pokračovať	v	trende,	aký	sme	ukázali	
naposledy	 v	 Stropkove	 a	 doma	 so	
Sninou.“

Ostrý štart pre náš MFK	Slovan	je na 
programe v sobotu 31.	7.	vo	Vranove, 
prvý domáci zápas hráme s Mlados-
ťou	Kalša	v stredu 4.	8.	o	17.00. Aj v 
novom ročnı́ku bude hracı́m dňom 
našich domácich zápasov sobota.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	Lukáč
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