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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
Dospelı!́Dospelı!́

Detstvo nie je opustený eden!Detstvo nie je opustený eden!

Tešme sa,Tešme sa,

že je za nami to peklo!že je za nami to peklo!

Priznajme sa.Priznajme sa.

My po hodinke práceMy po hodinke práce

sme unavenı ́–sme unavenı ́–

sem s tým štamperlıḱom!sem s tým štamperlıḱom!

Od detı ́päť – šesť hodıń , ba i viacej,Od detı ́päť – šesť hodıń , ba i viacej,

sa vyžaduje v škole vzorný výkon.sa vyžaduje v škole vzorný výkon.

„U� radnú prácu robieval aj doma,“„U� radnú prácu robieval aj doma,“

lekári po infarkte napıš́u nám do lekári po infarkte napıš́u nám do 
karty.karty.

A každé dieťa každý večer čo má?A každé dieťa každý večer čo má?

Domácich úloh na tri infarkty.Domácich úloh na tri infarkty.

Voľný čas berieme im z ruky,Voľný čas berieme im z ruky,

akoby to bola puškaakoby to bola puška

a vraždou sa nám zdá a vraždou sa nám zdá 
byť každé detské byť každé detské 

pestvo!pestvo!

Sprisahali sa rodina a Sprisahali sa rodina a 
škola,škola,

že nenápadne vezmú že nenápadne vezmú 
deťom celé detstvo.deťom celé detstvo.

Krásny,	radostne	detský	Krásny,	radostne	detský	
jún	vám	prajejún	vám	praje

	 	 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

Dospelı!́

Detstvo nie je opustený eden!
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že nenápadne vezmú 
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Keď pıš́em tento úvodnıḱ, je pekný Keď pıš́em tento úvodnıḱ, je pekný 
májový deň. Ale takých bolo ozaj len májový deň. Ale takých bolo ozaj len 
zopár. Vedeli ste, že od roku 1997 bol zopár. Vedeli ste, že od roku 1997 bol 
tohtoročný piaty mesiac najhoršı,́ čo tohtoročný piaty mesiac najhoršı,́ čo 
sa týka počasia? Veľa slnka sme si sa týka počasia? Veľa slnka sme si 
neužili. Aký bude jún? Usmievavý, neužili. Aký bude jún? Usmievavý, 
slnečný, radostný, pretože patrı ́slnečný, radostný, pretože patrı ́
deťom? Oslavujú sviatok aj koniec deťom? Oslavujú sviatok aj koniec 
školského roka, ktorý bol kvôli školského roka, ktorý bol kvôli 
pandémii opäť netradičný. pandémii opäť netradičný. 

V jednej z knıh́ som čıt́ala zaujıḿavé V jednej z knıh́ som čıt́ala zaujıḿavé 
prirovnanie. Jún je ako piatkový večer prirovnanie. Jún je ako piatkový večer 
v lete: Všetky dobré veci sú pred vami. v lete: Všetky dobré veci sú pred vami. 
Jasne a žiarivo čakajú na svoju chvıľ́u. Jasne a žiarivo čakajú na svoju chvıľ́u. 
Veru je to tak. Jún je radosť z teplých Veru je to tak. Jún je radosť z teplých 
dnı ́a očakávanie leta v rozkvitnutých dnı ́a očakávanie leta v rozkvitnutých 
sadoch a záhradách. V júni sa aj my sadoch a záhradách. V júni sa aj my 
dospelı ́ cıt́ime ako deti. Preto chcem dospelı ́ cıt́ime ako deti. Preto chcem 
nasledujúce riadky venovať našim nasledujúce riadky venovať našim 
najmenšıḿ. Ľubomıŕ Feldek napıśal najmenšıḿ. Ľubomıŕ Feldek napıśal 
Báseň na obranu detı.́ Vybrala som z Báseň na obranu detı.́ Vybrala som z 
nej pre vás  zopár veršov:nej pre vás  zopár veršov:
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Hoci sa 17. zasadnutie MsZ v Hoci sa 17. zasadnutie MsZ v 
Giraltovciach konalo ešte Giraltovciach konalo ešte 
koncom aprı́la, vybrali sme koncom aprı́la, vybrali sme 
pre vás niekoľko informáciı́, pre vás niekoľko informáciı́, 
ktoré poslanci prerokovali. ktoré poslanci prerokovali. 
Zasadnutie malo v programe Zasadnutie malo v programe 
17 bodov. Prıt́omnı ́boli všetci 17 bodov. Prıt́omnı ́boli všetci 
poslanci. poslanci. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Mestské zastupiteľstvo schválilo 
priamy prenájom budovy U� pravňa priamy prenájom budovy U� pravňa 
vody, súpisné čıślo 72 a pozemku s vody, súpisné čıślo 72 a pozemku s 
výmerou 268 m2 nachádzajúceho sa výmerou 268 m2 nachádzajúceho sa 
vedľa budovy nájomcovi GOTOM ,s. r. vedľa budovy nájomcovi GOTOM ,s. r. 
o., so sıd́lom vo Svidnıḱu a to na dobu o., so sıd́lom vo Svidnıḱu a to na dobu 
určitú s účinnosťou od 1. 6. 2021 do určitú s účinnosťou od 1. 6. 2021 do 
31. 12. 2021. Cena nájmu za pozemok 31. 12. 2021. Cena nájmu za pozemok 
je 1,50 €/m2/rok, spolu za 268 m2– je 1,50 €/m2/rok, spolu za 268 m2– 
402 € za rok. Cena nájmu za nebytové 402 € za rok. Cena nájmu za nebytové 
priestory s výmerou 450 m2 bola priestory s výmerou 450 m2 bola 
stanovená dohodou na sumu 18 stanovená dohodou na sumu 18 
€/m2/rok, čo predstavuje celkovú €/m2/rok, čo predstavuje celkovú 
sumu 8 100 €/rok. V prenajatej sumu 8 100 €/rok. V prenajatej 
budove a na prenajatom pozemku má budove a na prenajatom pozemku má 
vzniknúť prevádzka STK a EK, ktorá vzniknúť prevádzka STK a EK, ktorá 
bude slúžiť pre motoristov mesta bude slúžiť pre motoristov mesta 
Giraltovce a širokého okolia.Giraltovce a širokého okolia.
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Poslanci taktiež  schválili Poslanci taktiež  schválili 
prenájom nebytového pries-prenájom nebytového pries-
toru v Dome služieb (bývalé toru v Dome služieb (bývalé 
k v e t i n á r s t v o )  f i r m e k v e t i n á r s t v o )  f i r m e 
DREVVYR, s. r. o., Kalnište, DREVVYR, s. r. o., Kalnište, 
zastúpenej Ondrejom Ešto-zastúpenej Ondrejom Ešto-
kom. Spoločnosť vo svojej kom. Spoločnosť vo svojej 

žiadosti uviedla, že zachová predajňu žiadosti uviedla, že zachová predajňu 
kvetıń a dekoráciı.́ kvetıń a dekoráciı.́ 

Ing. Iveta Kurčová predložila Záve-Ing. Iveta Kurčová predložila Záve-
rečný účet mesta Giraltovce za rok rečný účet mesta Giraltovce za rok 
2020. Celkové prıj́my boli rozpočto-2020. Celkové prıj́my boli rozpočto-
vané vo výške 9 231 496 eur, skutočné vané vo výške 9 231 496 eur, skutočné 
plnenie bolo 6 620 441 eur, čo pred-plnenie bolo 6 620 441 eur, čo pred-
stavuje 71,72 %. Celkové výdavky boli stavuje 71,72 %. Celkové výdavky boli 
rozpočtované vo výške 9 231 496 eur, rozpočtované vo výške 9 231 496 eur, 
skutočné plnenie bolo 6 472 744 eur, skutočné plnenie bolo 6 472 744 eur, 
čo je 70,12 %. Zostatok hospodárenia čo je 70,12 %. Zostatok hospodárenia 
v sume 86 241,19 eur bude preve-v sume 86 241,19 eur bude preve-
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2020 bola 5,196 %. Audıt́or a hlavná 2020 bola 5,196 %. Audıt́or a hlavná 
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k v e t i n á r s t v o )  f i r m e 
DREVVYR, s. r. o., Kalnište, 
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Schválený bol aj návrh na prevod Schválený bol aj návrh na prevod 
finančných prostriedkov z účtu fondu finančných prostriedkov z účtu fondu 
rozvoja bývania vo výške 229,07 eura. rozvoja bývania vo výške 229,07 eura. 
Suma bude použitá na spolufinanco-Suma bude použitá na spolufinanco-
vanie výstavby bytového domu pod vanie výstavby bytového domu pod 
Tehelnou ulicou.Tehelnou ulicou.

MsZ schválilo prevod finančných MsZ schválilo prevod finančných 
prostriedkov z rezervného fondu vo prostriedkov z rezervného fondu vo 
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nej triedy v ZUS�  Giraltovce. S� kola nej triedy v ZUS�  Giraltovce. S� kola 
ž i a d a l a  o  p r e v o d  f i n a n č n ý c h ž i a d a l a  o  p r e v o d  f i n a n č n ý c h 
prostriedkov, ktoré si vytvorila za prostriedkov, ktoré si vytvorila za 
roky 2019 a 2020. roky 2019 a 2020. 

Mgr. Ján Rubis informoval poslancov Mgr. Ján Rubis informoval poslancov 
o možnosti zriadenia kolumbária pri o možnosti zriadenia kolumbária pri 
Dome smútku. V rámci programu Dome smútku. V rámci programu 
budovania dôstojného urnového budovania dôstojného urnového 
cintorı́na 2021/2022 je vypı́saná cintorı́na 2021/2022 je vypı́saná 
výzva na budovanie urnových stien výzva na budovanie urnových stien 
(kolumbáriı́) a urnových hájov na (kolumbáriı́) a urnových hájov na 
cintorı́noch. Poslancov by zaujı́mal cintorı́noch. Poslancov by zaujı́mal 
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výške 25 000 eur na prestavbu taneč-
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názor občanov, či by o kolumbárium názor občanov, či by o kolumbárium 
mali záujem. mali záujem. 

Schválená bola aj podpora občian-Schválená bola aj podpora občian-
skemu združeniu Náš Prešov v jeho skemu združeniu Náš Prešov v jeho 
snahe urýchliť výstavbu rýchlostnej snahe urýchliť výstavbu rýchlostnej 
komunikácie R4 Milhosť – Vyšný komunikácie R4 Milhosť – Vyšný 
Komárnik v úsekoch Prešovského Komárnik v úsekoch Prešovského 
kraja. Vláde SR, Ministerstvu dopravy kraja. Vláde SR, Ministerstvu dopravy 
SR a Ministerstvu financiı ́SR zároveň SR a Ministerstvu financiı ́SR zároveň 
bola odoslaná požiadavka, aby došlo bola odoslaná požiadavka, aby došlo 
k stavbe rýchlostnej cesty R4, pretože k stavbe rýchlostnej cesty R4, pretože 
by sa odľahčila doprava na cestách by sa odľahčila doprava na cestách 
I/18 (Prešov – Lipnıḱy) a I/21 (Lip-I/18 (Prešov – Lipnıḱy) a I/21 (Lip-
nıḱy – Vyšný Komárnik, štátna hrani-nıḱy – Vyšný Komárnik, štátna hrani-
ca) a odklonila tak ťažká tranzitná ca) a odklonila tak ťažká tranzitná 
preprava z našich ulıć. preprava z našich ulıć. 

Interpelácie poslancov a ich diskusiu, Interpelácie poslancov a ich diskusiu, 
ako aj podrobnú zápisnicu zo zasad-ako aj podrobnú zápisnicu zo zasad-
nutia MsZ si môžete prečı́tať na nutia MsZ si môžete prečı́tať na 
stránke nášho mesta.stránke nášho mesta.

Spracovala:	Michaela	MarcinováSpracovala:	Michaela	Marcinová
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ca) a odklonila tak ťažká tranzitná 
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ujú 1,64 km úsek cesty II/556. V 
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neho operačného programu (IROP) 
2014 – 2020, pričom samospráva sa 
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nej oblasti Domaša, ktorá sa stáva 
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t ra d i č n o u  a kc i o u  G a z d a  ro ka , t ra d i č n o u  a kc i o u  G a z d a  ro ka , 
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cesty III/3509 medzi obcami Harhaj a 
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Bardejova na Giraltovce: od obce Bardejova na Giraltovce: od obce 
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pravdepodobne nedo-pravdepodobne nedo-
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Koprivnica a po ceste III/3502 smer 
Marhaň a v smere od Giraltoviec na 
Bardejov: Marhaň – Koprivnica – 
Kochanovce – Porúbka. Podľa aktualıt́ 

na stránke obce Stuľany 
v š a k  r e k o n š t r u k c i a 
potrvá oveľa dlhšie. „Inf-
ormácie pre cestujúcu 
verejnosť.  Z  dôvodu 
úplnej uzávierky cesty 
III/3509 v úseku most-
ného objektu 3509-002 
za obcou Marhaň smer 
Harhaj vás chceme infor-
movať o tejto zmene v 
dátume od 10. 5. 2021 do 
11. 12. 2021,“ uvádza sa 
na ich webe. To by ale 
znamenalo predl�ženie 
namiesto dvoch plánova-
ných mesiacov na sedem, 
takže  rekonštrukciu 
pravdepodobne nedo-
končia v lete, ale až v 
zimnom obdobı.́ 

Martina	Cigľárová,	
zdroj	a	foto:	internet	a	

PSK
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Ďalší	dôchodcovia	v	našom	meste	Ďalší	dôchodcovia	v	našom	meste	
majú	 za	 sebou	 očkovanie.	 Podľa	majú	 za	 sebou	 očkovanie.	 Podľa	
informácií	 Daniely	 Macákovej	informácií	 Daniely	 Macákovej	
máme	zaočkovaných	už	aj	občanov	máme	zaočkovaných	už	aj	občanov	
navštevujúcich	denný	stacionár.	navštevujúcich	denný	stacionár.	

Ako nás pani Macáková informovala, Ako nás pani Macáková informovala, 
vakcinácia prebiehala v dennom vakcinácia prebiehala v dennom 
stacionári Jar života, n.o. na Fučıḱovej stacionári Jar života, n.o. na Fučıḱovej 
ulici. Zaočkovali 22 osôb, medzi ulici. Zaočkovali 22 osôb, medzi 
ktorými boli klienti a zamestnanci ktorými boli klienti a zamestnanci 
zriadenia a niekoľko rodinných zriadenia a niekoľko rodinných 
prı́slušnı́kov. „Prvú vakcináciu sme prı́slušnı́kov. „Prvú vakcináciu sme 
mali 6. aprıĺa a druhú 4.mája 2021. mali 6. aprıĺa a druhú 4.mája 2021. 
Niektorı ́klienti sa dali zaočkovať cez Niektorı ́klienti sa dali zaočkovať cez 
covid databázu. Takže máme zaočko-covid databázu. Takže máme zaočko-
vaných 95% klientov a 100% zamest-vaných 95% klientov a 100% zamest-
nancov,“ uviedla riaditeľka stacioná-nancov,“ uviedla riaditeľka stacioná-
ra. Všetkých vakcinovaných klientov ra. Všetkých vakcinovaných klientov 

Ďalší	dôchodcovia	v	našom	meste	
majú	 za	 sebou	 očkovanie.	 Podľa	
informácií	 Daniely	 Macákovej	
máme	zaočkovaných	už	aj	občanov	
navštevujúcich	denný	stacionár.	

Ako nás pani Macáková informovala, 
vakcinácia prebiehala v dennom 
stacionári Jar života, n.o. na Fučıḱovej 
ulici. Zaočkovali 22 osôb, medzi 
ktorými boli klienti a zamestnanci 
zriadenia a niekoľko rodinných 
prı́slušnı́kov. „Prvú vakcináciu sme 
mali 6. aprıĺa a druhú 4.mája 2021. 
Niektorı ́klienti sa dali zaočkovať cez 
covid databázu. Takže máme zaočko-
vaných 95% klientov a 100% zamest-
nancov,“ uviedla riaditeľka stacioná-
ra. Všetkých vakcinovaných klientov 

ZAOČKOVALI AJ SENIOROV V STACIONÁRIZAOČKOVALI AJ SENIOROV V STACIONÁRIZAOČKOVALI AJ SENIOROV V STACIONÁRI
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trpezlivı ́k našich starkým a juniorom. trpezlivı ́k našich starkým a juniorom. 
Páčilo sa im, že sme mali ukážkovo Páčilo sa im, že sme mali ukážkovo 
pripravenú miestnosť pre vakcináciu, pripravenú miestnosť pre vakcináciu, 
potrebné stoly, stoličky a plášte, ruka-potrebné stoly, stoličky a plášte, ruka-
vice, dezinfekčný prostriedok ako pre vice, dezinfekčný prostriedok ako pre 
vakcinačný tým tak pre klientov,“ vakcinačný tým tak pre klientov,“ 
dodáva pani Macáková. dodáva pani Macáková. 

(spracovala:	mc,	zdroj	informácií:	(spracovala:	mc,	zdroj	informácií:	
D.	Macáková,	foto:	n.o.	Jar	života)D.	Macáková,	foto:	n.o.	Jar	života)

trpezlivı ́k našich starkým a juniorom. 
Páčilo sa im, že sme mali ukážkovo 
pripravenú miestnosť pre vakcináciu, 
potrebné stoly, stoličky a plášte, ruka-
vice, dezinfekčný prostriedok ako pre 
vakcinačný tým tak pre klientov,“ 
dodáva pani Macáková. 

(spracovala:	mc,	zdroj	informácií:	
D.	Macáková,	foto:	n.o.	Jar	života)

Prešovská župa dnes spustila do Prešovská župa dnes spustila do 
prevádzky vlastný registračný portál prevádzky vlastný registračný portál 
pre čakateľov na očkovanie a preoč-pre čakateľov na očkovanie a preoč-
kovanie. Kraj chce takto uľahčiť a kovanie. Kraj chce takto uľahčiť a 
zefektıv́niť prıśtup pre záujemcov o zefektıv́niť prıśtup pre záujemcov o 
vakcı́nu. Spustenı́m registračného vakcı́nu. Spustenı́m registračného 
portálu psk-ockovanie.sk Prešovský portálu psk-ockovanie.sk Prešovský 
samosprávny kraj promptne reaguje samosprávny kraj promptne reaguje 
na aktuálnu situáciu v očkovacej stra-na aktuálnu situáciu v očkovacej stra-
tégii Slovenska. V rámci tej sa k preoč-tégii Slovenska. V rámci tej sa k preoč-
kovaniu vakcı́nou AstraZeneca kovaniu vakcı́nou AstraZeneca 
nedostávajú ľudia, ktorým plynie viac nedostávajú ľudia, ktorým plynie viac 
ako 11 týždňov od podania prvej ako 11 týždňov od podania prvej 
dávky vakcı́ny. Zároveň je určený dávky vakcı́ny. Zároveň je určený 
ľuďom, ktorı ́ sú v štátnej čakárni na ľuďom, ktorı ́ sú v štátnej čakárni na 
prvodávkové očkovanie vakcı́nou prvodávkové očkovanie vakcı́nou 
proti ochoreniu Covid-19 registro-proti ochoreniu Covid-19 registro-
vanı ́už dlhšı ́čas.vanı ́už dlhšı ́čas.

„Webový portál je určený ľuďom, „Webový portál je určený ľuďom, 
ktorı ́ na termıń podania prvej alebo ktorı ́ na termıń podania prvej alebo 
druhej dávky vakcıńy čakajú nepri-druhej dávky vakcıńy čakajú nepri-
merane dlhý čas.  Prijıḿame denno-merane dlhý čas.  Prijıḿame denno-

Prešovská župa dnes spustila do 
prevádzky vlastný registračný portál 
pre čakateľov na očkovanie a preoč-
kovanie. Kraj chce takto uľahčiť a 
zefektıv́niť prıśtup pre záujemcov o 
vakcı́nu. Spustenı́m registračného 
portálu psk-ockovanie.sk Prešovský 
samosprávny kraj promptne reaguje 
na aktuálnu situáciu v očkovacej stra-
tégii Slovenska. V rámci tej sa k preoč-
kovaniu vakcı́nou AstraZeneca 
nedostávajú ľudia, ktorým plynie viac 
ako 11 týždňov od podania prvej 
dávky vakcı́ny. Zároveň je určený 
ľuďom, ktorı ́ sú v štátnej čakárni na 
prvodávkové očkovanie vakcı́nou 
proti ochoreniu Covid-19 registro-
vanı ́už dlhšı ́čas.

„Webový portál je určený ľuďom, 
ktorı ́ na termıń podania prvej alebo 
druhej dávky vakcıńy čakajú nepri-
merane dlhý čas.  Prijıḿame denno-

denne desiatky telefonátov a občian-denne desiatky telefonátov a občian-
skych dopytov, vidı́me problémy s skych dopytov, vidı́me problémy s 
registráciou v štátnej čakárni, preto registráciou v štátnej čakárni, preto 
konáme. Touto novou iniciatı́vou konáme. Touto novou iniciatı́vou 
chceme uľahčiť prıśtup obyvateľov k chceme uľahčiť prıśtup obyvateľov k 
očkovaniu a zefektıv́niť jeho proces očkovaniu a zefektıv́niť jeho proces 
v o  s v o j i c h  v e ľ k o k a p a c i t n ý c h v o  s v o j i c h  v e ľ k o k a p a c i t n ý c h 
centrách, ktoré sme na tento účel   centrách, ktoré sme na tento účel   
zriadili,“ uviedol predseda Prešov-zriadili,“ uviedol predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja Milan ského samosprávneho kraja Milan 
Majerský.  Majerský.  

DVE	SEKCIE	DVE	SEKCIE	

Portál psk-ockovanie.sk ponúka      Portál psk-ockovanie.sk ponúka      
dve sekcie. Prvou je registrácia na dve sekcie. Prvou je registrácia na 
podanie druhej dávky vakcıńy Astra-podanie druhej dávky vakcıńy Astra-
Zeneca pre čakateľov, ktorı́ sú za Zeneca pre čakateľov, ktorı́ sú za 
deklarovaným obdobıḿ určenom na deklarovaným obdobıḿ určenom na 
preočkovanie, čo je 10 – 12 týždňov a preočkovanie, čo je 10 – 12 týždňov a 
doteraz sú bez pozývacej SMS zo štát-doteraz sú bez pozývacej SMS zo štát-
nej čakárne. Cez tento portál im bude nej čakárne. Cez tento portál im bude 
pridelený najbližšı ́možný termıń na pridelený najbližšı ́možný termıń na 
prevakcinovanie. Druhou sekciou je prevakcinovanie. Druhou sekciou je 

denne desiatky telefonátov a občian-
skych dopytov, vidı́me problémy s 
registráciou v štátnej čakárni, preto 
konáme. Touto novou iniciatı́vou 
chceme uľahčiť prıśtup obyvateľov k 
očkovaniu a zefektıv́niť jeho proces 
v o  s v o j i c h  v e ľ k o k a p a c i t n ý c h 
centrách, ktoré sme na tento účel   
zriadili,“ uviedol predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja Milan 
Majerský.  

DVE	SEKCIE	

Portál psk-ockovanie.sk ponúka      
dve sekcie. Prvou je registrácia na 
podanie druhej dávky vakcıńy Astra-
Zeneca pre čakateľov, ktorı́ sú za 
deklarovaným obdobıḿ určenom na 
preočkovanie, čo je 10 – 12 týždňov a 
doteraz sú bez pozývacej SMS zo štát-
nej čakárne. Cez tento portál im bude 
pridelený najbližšı ́možný termıń na 
prevakcinovanie. Druhou sekciou je 

pred tým otestovali testami na Covid -pred tým otestovali testami na Covid -
19. Všetko bolo perfektne zorganizo-19. Všetko bolo perfektne zorganizo-
vané a vybavené. Priebeh vakcinácie vané a vybavené. Priebeh vakcinácie 
bol vďaka tomu bezproblémový a bol vďaka tomu bezproblémový a 
všetko zvládli na výbornú. „Klienti všetko zvládli na výbornú. „Klienti 
boli negatıv́ni, takže mohli byť všetci boli negatıv́ni, takže mohli byť všetci 
opakovane očkovanı́. Očkovala ich opakovane očkovanı́. Očkovala ich 
výjazdová jednotka vakcinačného výjazdová jednotka vakcinačného 
centra Bardejov. Boli veľmi milı́ a centra Bardejov. Boli veľmi milı́ a 

pred tým otestovali testami na Covid -
19. Všetko bolo perfektne zorganizo-
vané a vybavené. Priebeh vakcinácie 
bol vďaka tomu bezproblémový a 
všetko zvládli na výbornú. „Klienti 
boli negatıv́ni, takže mohli byť všetci 
opakovane očkovanı́. Očkovala ich 
výjazdová jednotka vakcinačného 
centra Bardejov. Boli veľmi milı́ a 

Krajská tlačová správa Krajská tlačová správa Krajská tlačová správa 

NOVINKA:NOVINKA:NOVINKA: PSK má nový registračný portál PSK má nový registračný portál 

pre čakateľov na očkovaniepre čakateľov na očkovanie

PSK má nový registračný portál 

pre čakateľov na očkovanie
V	centrách	vydáva	aj	dvojjazyčné	certifikáty	o	očkovaníV	centrách	vydáva	aj	dvojjazyčné	certifikáty	o	očkovaníV	centrách	vydáva	aj	dvojjazyčné	certifikáty	o	očkovaní
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očkovanı́ pred 22. májom spätne očkovanı́ pred 22. májom spätne 
požiadať o dvojjazyčný elektronický požiadať o dvojjazyčný elektronický 
certifikát k očkovaniu. Certifikát by certifikát k očkovaniu. Certifikát by 
mali obdržať emailom, osobne navštı-́mali obdržať emailom, osobne navštı-́
viť veľkokapacitné očkovacie centrá viť veľkokapacitné očkovacie centrá 
za týmto účelom tak nie je potrebné,“ za týmto účelom tak nie je potrebné,“ 
dodal J. Tekáč a uviedol, že v  prıṕade dodal J. Tekáč a uviedol, že v  prıṕade 
týchto potvrdenı́ však pôjde len o týchto potvrdenı́ však pôjde len o 
prechodné riešenie, keďže podľa prechodné riešenie, keďže podľa 
informáciı ́z ministerstva zdravotnıć-informáciı ́z ministerstva zdravotnıć-
tva by mal byť na prelome júla a tva by mal byť na prelome júla a 
augusta pre očkovaných dostupný už augusta pre očkovaných dostupný už 
tzv. green pass – spoločný celoeuróp-tzv. green pass – spoločný celoeuróp-
sky certifikát.sky certifikát.

DOPLŇUJÚCE	INFORMÁCIE		DOPLŇUJÚCE	INFORMÁCIE		
O	CENTRÁCHO	CENTRÁCH

Prešovský samosprávny kraj vo Prešovský samosprávny kraj vo 
svojich veľkokapacitných očkovacıćh svojich veľkokapacitných očkovacıćh 
centrách (Prešov, Poprad, Humenné, centrách (Prešov, Poprad, Humenné, 
Stará Ľubovňa, Bardejov) doteraz Stará Ľubovňa, Bardejov) doteraz 
záujemcom o očkovanie podal už        záujemcom o očkovanie podal už        
95 263 vakcı́n proti koronavı́rusu. 95 263 vakcı́n proti koronavı́rusu. 
Prostrednı́ctvom svojej výjazdovej Prostrednı́ctvom svojej výjazdovej 
očkovacej služby zaočkoval ďalšı́ch     očkovacej služby zaočkoval ďalšı́ch     
2 644 ľudı.́2 644 ľudı.́

Autor:	Daša	Jeleňová,																	Autor:	Daša	Jeleňová,																	
hovorkyňa	PSKhovorkyňa	PSK

očkovanı́ pred 22. májom spätne 
požiadať o dvojjazyčný elektronický 
certifikát k očkovaniu. Certifikát by 
mali obdržať emailom, osobne navštı-́
viť veľkokapacitné očkovacie centrá 
za týmto účelom tak nie je potrebné,“ 
dodal J. Tekáč a uviedol, že v  prıṕade 
týchto potvrdenı́ však pôjde len o 
prechodné riešenie, keďže podľa 
informáciı ́z ministerstva zdravotnıć-
tva by mal byť na prelome júla a 
augusta pre očkovaných dostupný už 
tzv. green pass – spoločný celoeuróp-
sky certifikát.

DOPLŇUJÚCE	INFORMÁCIE		
O	CENTRÁCH

Prešovský samosprávny kraj vo 
svojich veľkokapacitných očkovacıćh 
centrách (Prešov, Poprad, Humenné, 
Stará Ľubovňa, Bardejov) doteraz 
záujemcom o očkovanie podal už        
95 263 vakcı́n proti koronavı́rusu. 
Prostrednı́ctvom svojej výjazdovej 
očkovacej služby zaočkoval ďalšı́ch     
2 644 ľudı.́

Autor:	Daša	Jeleňová,																	
hovorkyňa	PSK

tzv. „náhradnı́cka“ registrácia pre tzv. „náhradnı́cka“ registrácia pre 
záujemcov o očkovanie z Prešov-záujemcov o očkovanie z Prešov-
ského kraja, ktorı ́sú dlhšı ́čas prihlá-ského kraja, ktorı ́sú dlhšı ́čas prihlá-
senı ́ v štátnej čakárni na očkovanie senı ́ v štátnej čakárni na očkovanie 
vakcı́nou Pfizer/BioNtech a sú bez vakcı́nou Pfizer/BioNtech a sú bez 
termıńu, pričom aktuálne je registrá-termıńu, pričom aktuálne je registrá-
cia pre túto vakcıńu otvorená od 16 cia pre túto vakcıńu otvorená od 16 
rokov. „Nový portál má slúžiť aj ambu-rokov. „Nový portál má slúžiť aj ambu-
lantným lekárom, v spolupráci s lantným lekárom, v spolupráci s 
ktorými doteraz fungovalo nahlaso-ktorými doteraz fungovalo nahlaso-
vanie náhradnı́kov na očkovanie vanie náhradnı́kov na očkovanie 
podľa platnej vyhlášky rezortu zdra-podľa platnej vyhlášky rezortu zdra-
votnıćtva, najmä pacientov s diagnó-votnıćtva, najmä pacientov s diagnó-
zami a presne vyšpecifikovanými zami a presne vyšpecifikovanými 
ochoreniami. Tento rezervačný ochoreniami. Tento rezervačný 
systém pre náhradnıḱov sa v týchto systém pre náhradnıḱov sa v týchto 
dňoch zlúčil s registračným mecha-dňoch zlúčil s registračným mecha-
nizmom psk-ockovanie.sk. Po novom nizmom psk-ockovanie.sk. Po novom 
tak už  bude môcť lekár pacienta tak už  bude môcť lekár pacienta 
prihlásiť na očkovanie  priamo cez prihlásiť na očkovanie  priamo cez 
tento registračný portál,“ špecifikoval tento registračný portál,“ špecifikoval 
vedúci Odboru zdravotnı́ctva PSK vedúci Odboru zdravotnı́ctva PSK 
Jozef Tekáč. Ako ďalej dodal, v záujme Jozef Tekáč. Ako ďalej dodal, v záujme 
zefektıv́nenia očkovania vo vakcinač-zefektıv́nenia očkovania vo vakcinač-
ných centrách prešovskej župy sa už ných centrách prešovskej župy sa už 
začalo aj s vydávanıḿ dvojjazyčných začalo aj s vydávanıḿ dvojjazyčných 
dočasných certifikátov o očkovanı ́ v dočasných certifikátov o očkovanı ́ v 
slovenskom i anglickom jazyku. Admi-slovenskom i anglickom jazyku. Admi-
nistratı́vne tı́my ich prı́ležitostne nistratı́vne tı́my ich prı́ležitostne 
vytlačili  aj občanom, ktorı ́boli očko-vytlačili  aj občanom, ktorı ́boli očko-
vanı ́tiež v skoršıćh termıńoch a o toto vanı ́tiež v skoršıćh termıńoch a o toto 
potvrdenie požiadali.potvrdenie požiadali.

CELOEURÓSPKY																					CELOEURÓSPKY																					
CERTIFIKÁT	CERTIFIKÁT	

„Od pondelka 24. mája už Národné „Od pondelka 24. mája už Národné 
centrum zdravotnı́ckych informáciı ́centrum zdravotnı́ckych informáciı ́
na vládnom portáli korona.gov.sk sprı-́na vládnom portáli korona.gov.sk sprı-́
stupnilo formulár, kde môžu občania stupnilo formulár, kde môžu občania 

tzv. „náhradnı́cka“ registrácia pre 
záujemcov o očkovanie z Prešov-
ského kraja, ktorı ́sú dlhšı ́čas prihlá-
senı ́ v štátnej čakárni na očkovanie 
vakcı́nou Pfizer/BioNtech a sú bez 
termıńu, pričom aktuálne je registrá-
cia pre túto vakcıńu otvorená od 16 
rokov. „Nový portál má slúžiť aj ambu-
lantným lekárom, v spolupráci s 
ktorými doteraz fungovalo nahlaso-
vanie náhradnı́kov na očkovanie 
podľa platnej vyhlášky rezortu zdra-
votnıćtva, najmä pacientov s diagnó-
zami a presne vyšpecifikovanými 
ochoreniami. Tento rezervačný 
systém pre náhradnıḱov sa v týchto 
dňoch zlúčil s registračným mecha-
nizmom psk-ockovanie.sk. Po novom 
tak už  bude môcť lekár pacienta 
prihlásiť na očkovanie  priamo cez 
tento registračný portál,“ špecifikoval 
vedúci Odboru zdravotnı́ctva PSK 
Jozef Tekáč. Ako ďalej dodal, v záujme 
zefektıv́nenia očkovania vo vakcinač-
ných centrách prešovskej župy sa už 
začalo aj s vydávanıḿ dvojjazyčných 
dočasných certifikátov o očkovanı ́ v 
slovenskom i anglickom jazyku. Admi-
nistratı́vne tı́my ich prı́ležitostne 
vytlačili  aj občanom, ktorı ́boli očko-
vanı ́tiež v skoršıćh termıńoch a o toto 
potvrdenie požiadali.

CELOEURÓSPKY																					
CERTIFIKÁT	

„Od pondelka 24. mája už Národné 
centrum zdravotnı́ckych informáciı ́
na vládnom portáli korona.gov.sk sprı-́
stupnilo formulár, kde môžu občania 
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Milı ́ Giraltovčania, viacerı ́z vás nepo-Milı ́ Giraltovčania, viacerı ́z vás nepo-
chybne postrehli prebiehajúcu rekon-chybne postrehli prebiehajúcu rekon-
štrukciu v priestoroch Hotela ALFA. štrukciu v priestoroch Hotela ALFA. 
Pevne verı́me, že ako náplasť na Pevne verı́me, že ako náplasť na 
dočasný hluk a neporiadok bude pre dočasný hluk a neporiadok bude pre 
vás úplne nová prevádzka, v ktorej vás úplne nová prevádzka, v ktorej 
nájdete profesionálnu bowlingovú nájdete profesionálnu bowlingovú 
dvojdráhu a pri nej novú kaviarenskú dvojdráhu a pri nej novú kaviarenskú 
časť. Veľmi nás tešı,́ že zákaznıḱom časť. Veľmi nás tešı,́ že zákaznıḱom 
budeme môcť priniesť nový druh služ-budeme môcť priniesť nový druh služ-
by, ktorý predtým v Giraltovciach by, ktorý predtým v Giraltovciach 
nebol. C� i už hráte bowling na profesi-nebol. C� i už hráte bowling na profesi-
onálnej úrovni, alebo sa chcete zaba-onálnej úrovni, alebo sa chcete zaba-
viť s priateľmi či rodinou, budú pre viť s priateľmi či rodinou, budú pre 
vás pripravené dve dráhy vo veľkom, vás pripravené dve dráhy vo veľkom, 
otvorenom priestore pre profesio-otvorenom priestore pre profesio-
nálnu hru alebo zábavu so skvelou nálnu hru alebo zábavu so skvelou 

Milı ́ Giraltovčania, viacerı ́z vás nepo-
chybne postrehli prebiehajúcu rekon-
štrukciu v priestoroch Hotela ALFA. 
Pevne verı́me, že ako náplasť na 
dočasný hluk a neporiadok bude pre 
vás úplne nová prevádzka, v ktorej 
nájdete profesionálnu bowlingovú 
dvojdráhu a pri nej novú kaviarenskú 
časť. Veľmi nás tešı,́ že zákaznıḱom 
budeme môcť priniesť nový druh služ-
by, ktorý predtým v Giraltovciach 
nebol. C� i už hráte bowling na profesi-
onálnej úrovni, alebo sa chcete zaba-
viť s priateľmi či rodinou, budú pre 
vás pripravené dve dráhy vo veľkom, 
otvorenom priestore pre profesio-
nálnu hru alebo zábavu so skvelou 

hudbou a osvetlenıḿ, ktoré prispejú     hudbou a osvetlenıḿ, ktoré prispejú     
k jedinečnému zážitku z hry. Pri k jedinečnému zážitku z hry. Pri 
každej  dráhe sú k dispozıć ii výsuvné každej  dráhe sú k dispozıć ii výsuvné 
mantinely vhodné pre detskú hru, mantinely vhodné pre detskú hru, 
takže radi privı́tame aj najmenšı́ch takže radi privı́tame aj najmenšı́ch 
hráčov.  Tešiť sa tiež môžete na úplne hráčov.  Tešiť sa tiež môžete na úplne 
nový interiérový dizajn a novú kavia-nový interiérový dizajn a novú kavia-
reň s bohatou ponukou na Slovensku reň s bohatou ponukou na Slovensku 
praženej kávy, domácich dezertov a praženej kávy, domácich dezertov a 
drinkov. Pevne verıḿe, že novou služ-drinkov. Pevne verıḿe, že novou služ-
bou prispejeme k zvýšeniu kvality bou prispejeme k zvýšeniu kvality 
života v našom meste. Otvorenie života v našom meste. Otvorenie 
bowlingovej prevádzky je plánované bowlingovej prevádzky je plánované 
na leto 2021. O termıńe budeme všet-na leto 2021. O termıńe budeme všet-
kých nedočkavcov včas informovať. kých nedočkavcov včas informovať. 

S	úctou,	váš	usilovný	tím	Hotela	AlfaS	úctou,	váš	usilovný	tím	Hotela	Alfa

hudbou a osvetlenıḿ, ktoré prispejú     
k jedinečnému zážitku z hry. Pri 
každej  dráhe sú k dispozıć ii výsuvné 
mantinely vhodné pre detskú hru, 
takže radi privı́tame aj najmenšı́ch 
hráčov.  Tešiť sa tiež môžete na úplne 
nový interiérový dizajn a novú kavia-
reň s bohatou ponukou na Slovensku 
praženej kávy, domácich dezertov a 
drinkov. Pevne verıḿe, že novou služ-
bou prispejeme k zvýšeniu kvality 
života v našom meste. Otvorenie 
bowlingovej prevádzky je plánované 
na leto 2021. O termıńe budeme všet-
kých nedočkavcov včas informovať. 

S	úctou,	váš	usilovný	tím	Hotela	Alfa

Hotel Alfa vynovujeHotel Alfa vynovujeHotel Alfa vynovuje
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1.	júna	1961 bola na Dukle otvorená 1.	júna	1961 bola na Dukle otvorená 
československá štátna hranica s československá štátna hranica s 
Poľskom. Turistický hraničný prie-Poľskom. Turistický hraničný prie-
chod bol otvorený iba v obdobı ́od 1. chod bol otvorený iba v obdobı ́od 1. 
mája do 31. októbra, v tzv. letnej sezó-mája do 31. októbra, v tzv. letnej sezó-
ne. ne. 

2.	júna	1991 bol v Giraltovciach odha-2.	júna	1991 bol v Giraltovciach odha-
lený pamätnıḱ Matka s dieťaťom veno-lený pamätnıḱ Matka s dieťaťom veno-
vaný obetiam a účastnı́kom druhej vaný obetiam a účastnı́kom druhej 
svetovej vojny z Giraltoviec. Autorom svetovej vojny z Giraltoviec. Autorom 
pieskovcovej sochy je Tibor Bártfay. pieskovcovej sochy je Tibor Bártfay. 

5.	 júna	1996 sa uskutočnil 1. Chal-5.	 júna	1996 sa uskutočnil 1. Chal-
lenge Day (Vyzývacı ́deň). Našıḿ súpe-lenge Day (Vyzývacı ́deň). Našıḿ súpe-
rom bolo mesto Svit. Zo 4 160 obyva-rom bolo mesto Svit. Zo 4 160 obyva-
teľov cvičilo 1 769 (66,5%). Zvıť́azili teľov cvičilo 1 769 (66,5%). Zvıť́azili 
sme. Bližšie sa o tomto dni dočıt́ate aj sme. Bližšie sa o tomto dni dočıt́ate aj 
v článku V. Kristiňáka. v článku V. Kristiňáka. 

1.	júna	1961 bola na Dukle otvorená 
československá štátna hranica s 
Poľskom. Turistický hraničný prie-
chod bol otvorený iba v obdobı ́od 1. 
mája do 31. októbra, v tzv. letnej sezó-
ne. 

2.	júna	1991 bol v Giraltovciach odha-
lený pamätnıḱ Matka s dieťaťom veno-
vaný obetiam a účastnı́kom druhej 
svetovej vojny z Giraltoviec. Autorom 
pieskovcovej sochy je Tibor Bártfay. 

5.	 júna	1996 sa uskutočnil 1. Chal-
lenge Day (Vyzývacı ́deň). Našıḿ súpe-
rom bolo mesto Svit. Zo 4 160 obyva-
teľov cvičilo 1 769 (66,5%). Zvıť́azili 
sme. Bližšie sa o tomto dni dočıt́ate aj 
v článku V. Kristiňáka. 

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. 

17.	 júna	 1990 sa v Giraltovciach 17.	 júna	 1990 sa v Giraltovciach 
konali prvé slobodné parlamentné konali prvé slobodné parlamentné 
voľby s výsledkom: VPN – 3 055 voľby s výsledkom: VPN – 3 055 
hlasov, KDH – 1 077 hlasov, KSC�  –         hlasov, KDH – 1 077 hlasov, KSC�  –         

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

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

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

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

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

14.	 júna	 1964 sa konali voľby do 
Národného zhromaždenia C�SSR, SNR, 
národných výborov a voľby sudcov 
okresných súdov. Za poslankyňu SNR 
bola zvolená Anna Demjanovičová, 
rodáčka z obce Nižný Mirošov. 

17.	 júna	 1990 sa v Giraltovciach 
konali prvé slobodné parlamentné 
voľby s výsledkom: VPN – 3 055 
hlasov, KDH – 1 077 hlasov, KSC�  –         

KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 
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1 070 hlasov, DS – 390 hlasov, Strana 1 070 hlasov, DS – 390 hlasov, Strana 
poľnohospodárov – 401 hlasov, poľnohospodárov – 401 hlasov, 
Strana zelených – 192 hlasov.Strana zelených – 192 hlasov.

17.	júna	2006 sa konali voľby do NR 17.	júna	2006 sa konali voľby do NR 
SR. U� časť voličov v okrese Svidnı́k SR. U� časť voličov v okrese Svidnı́k 
bola 52,44 %. Za poslancov NR SR boli bola 52,44 %. Za poslancov NR SR boli 
zvolenı ́Jaroslav Ivančo (pôsobiaci vo zvolenı ́Jaroslav Ivančo (pôsobiaci vo 
Svidnıḱu) za SDKU� -DS a Mikuláš Kraj-Svidnıḱu) za SDKU� -DS a Mikuláš Kraj-
kovič (SMER-SD). kovič (SMER-SD). 

20.	 júna	 2003  sa 20.	 júna	 2003  sa 
konal štrajk učiteľov konal štrajk učiteľov 
základných a stred-základných a stred-
ných škôl v okrese, ných škôl v okrese, 
ktorým sa pripojili k ktorým sa pripojili k 
o s t r é m u  v ý s t ra ž-o s t r é m u  v ý s t ra ž-
nému štrajku pracov-nému štrajku pracov-
nı́kov Odborového nı́kov Odborového 
zväzu pracovnı́kov zväzu pracovnı́kov 
školstva a vedy na školstva a vedy na 
Slovensku. Slovensku. 

24.	júna	1991 bola v 24.	júna	1991 bola v 
Giraltovciach zria-Giraltovciach zria-
dená Mestská polıćia. dená Mestská polıćia. 
Prvým náčelnı́kom Prvým náčelnı́kom 
bol Jaroslav Kusek. bol Jaroslav Kusek. 

26.	 júna	 1825	 sa v 26.	 júna	 1825	 sa v 
Dukovciach narodil Dukovciach narodil 
Teodor Duka. Vyštu-Teodor Duka. Vyštu-
doval právo v Prešove doval právo v Prešove 
a medicıńu vo Veľkej a medicıńu vo Veľkej 
Británii. Pôsobil ako Británii. Pôsobil ako 
lekár v Indii, venoval lekár v Indii, venoval 
sa výskumu epide-sa výskumu epide-
mických chorôb, ale mických chorôb, ale 
a j  h i n d u i s t i c k e j a j  h i n d u i s t i c k e j 
s p o l o č n o s t i .  B o l s p o l o č n o s t i .  B o l 
č l e n o m  U h o r s k e j č l e n o m  U h o r s k e j 
akadémie vied, v roku akadémie vied, v roku 

1 070 hlasov, DS – 390 hlasov, Strana 
poľnohospodárov – 401 hlasov, 
Strana zelených – 192 hlasov.

17.	júna	2006 sa konali voľby do NR 
SR. U� časť voličov v okrese Svidnı́k 
bola 52,44 %. Za poslancov NR SR boli 
zvolenı ́Jaroslav Ivančo (pôsobiaci vo 
Svidnıḱu) za SDKU� -DS a Mikuláš Kraj-
kovič (SMER-SD). 

20.	 júna	 2003  sa 
konal štrajk učiteľov 
základných a stred-
ných škôl v okrese, 
ktorým sa pripojili k 
o s t r é m u  v ý s t ra ž-
nému štrajku pracov-
nı́kov Odborového 
zväzu pracovnı́kov 
školstva a vedy na 
Slovensku. 

24.	júna	1991 bola v 
Giraltovciach zria-
dená Mestská polıćia. 
Prvým náčelnı́kom 
bol Jaroslav Kusek. 

26.	 júna	 1825	 sa v 
Dukovciach narodil 
Teodor Duka. Vyštu-
doval právo v Prešove 
a medicıńu vo Veľkej 
Británii. Pôsobil ako 
lekár v Indii, venoval 
sa výskumu epide-
mických chorôb, ale 
a j  h i n d u i s t i c k e j 
s p o l o č n o s t i .  B o l 
č l e n o m  U h o r s k e j 
akadémie vied, v roku 

1899 zıśkal čestný doktorát z medi-1899 zıśkal čestný doktorát z medi-
cı́ny na budapeštianskej univerzite. cı́ny na budapeštianskej univerzite. 
Zomrel v roku 1908 vo Veľkej Británii. Zomrel v roku 1908 vo Veľkej Británii. 

30.	 júna	1988 Ministerstvo kultúry 30.	 júna	1988 Ministerstvo kultúry 
SSR vyhlásilo lokalitu Radomka za SSR vyhlásilo lokalitu Radomka za 
prıŕodnú rezerváciu v katastrálnom prıŕodnú rezerváciu v katastrálnom 
územı ́Giraltovce a Matovce. územı ́Giraltovce a Matovce. 

Spracovala:	Alenka	KmecováSpracovala:	Alenka	Kmecová

1899 zıśkal čestný doktorát z medi-
cı́ny na budapeštianskej univerzite. 
Zomrel v roku 1908 vo Veľkej Británii. 

30.	 júna	1988 Ministerstvo kultúry 
SSR vyhlásilo lokalitu Radomka za 
prıŕodnú rezerváciu v katastrálnom 
územı ́Giraltovce a Matovce. 

Spracovala:	Alenka	Kmecová
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Poznáte Chrıṕ ku? Určite, áno. Je to Poznáte Chrıṕ ku? Určite, áno. Je to 
taká pyšná parádnica, ktorá si sadne taká pyšná parádnica, ktorá si sadne 
na koho chce. S ňou si na vás sadnú aj na koho chce. S ňou si na vás sadnú aj 
jej sestry Teplota a Nádcha. Bola to jej sestry Teplota a Nádcha. Bola to 
vždy taká skvelá vıŕusová trojka. No vždy taká skvelá vıŕusová trojka. No 
predsa im niečo k ich životu chýba. predsa im niečo k ich životu chýba. 
C�o? Predsa neposlušné decko. A preto C�o? Predsa neposlušné decko. A preto 
jedného dňa stvorili svojho malého jedného dňa stvorili svojho malého 
synka. Dali mu meno Covid a poslali synka. Dali mu meno Covid a poslali 
ho do sveta. Najprv sa usalašil do C� ıńy. ho do sveta. Najprv sa usalašil do C� ıńy. 
Tam spôsobil to, že kvôli nemu Tam spôsobil to, že kvôli nemu 
dokonca zatvorili obchody, školy, ba aj dokonca zatvorili obchody, školy, ba aj 
ľudı ́do svojich domov. Doma boli na ľudı ́do svojich domov. Doma boli na 
svojho synka Chrı́pka, Nádcha a svojho synka Chrı́pka, Nádcha a 
Teplota pyšné. Predsa len, žiadnej z Teplota pyšné. Predsa len, žiadnej z 
nich sa taká unikátnosť nepodarila. nich sa taká unikátnosť nepodarila. 

A potom dostal Covid list od čıńskeho A potom dostal Covid list od čıńskeho 
prezidenta, že ho štedro odmenı,́ ak prezidenta, že ho štedro odmenı,́ ak 
opustı ́C� ıńu. Dokonca mu sľúbil to, že opustı ́C� ıńu. Dokonca mu sľúbil to, že 
každý dom mu dá 80 Eur. Lež Covid, to každý dom mu dá 80 Eur. Lež Covid, to 
vám bolo prefıḱané decko a už vopred vám bolo prefıḱané decko a už vopred 
si to premyslel a rozmnožil sa tak, že si to premyslel a rozmnožil sa tak, že 
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prezidenta, že ho štedro odmenı,́ ak 
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Veď máme, čo ponúknuť: Bratislav-Veď máme, čo ponúknuť: Bratislav-
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Avšak potom ju dlhšı ́čas nik nevidel. Avšak potom ju dlhšı ́čas nik nevidel. 
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ňom!“ A hneď nato sa otvoria ňom!“ A hneď nato sa otvoria 
obchody aj podnik s tou lahodnou obchody aj podnik s tou lahodnou 
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nemusel báť. Zapáčilo sa mu aj u nás. 
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Opäť	sme	boli	úspešníOpäť	sme	boli	úspešní
V autorskom pı́sanı́ poviedok našu V autorskom pı́sanı́ poviedok našu 
školu už niekoľkokrát na úrovni školu už niekoľkokrát na úrovni 
okresných, ale i celoslovenských okresných, ale i celoslovenských 
súťažı ́úspešne reprezentovala žiačka súťažı ́úspešne reprezentovala žiačka 
4.A triedy Juliana Majerová. Vynika-4.A triedy Juliana Majerová. Vynika-
júci úspech dosiahla v literárnej  júci úspech dosiahla v literárnej  

Opäť	sme	boli	úspešní
V autorskom pı́sanı́ poviedok našu 
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súťaži s celoslovenskou pôsobnosťou súťaži s celoslovenskou pôsobnosťou 
"Villa Zerna 2021", keď v kategórii - "Villa Zerna 2021", keď v kategórii - 
Próza ZS�  prvá kategória zı́skala            Próza ZS�  prvá kategória zı́skala            
1. miesto. A toto je jej úspešná práca 1. miesto. A toto je jej úspešná práca 
Neposlušné decko. Verı́me, že Vás Neposlušné decko. Verı́me, že Vás 
zaujme. Vı́ťazke blahoželáme a zaujme. Vı́ťazke blahoželáme a 
želáme veľa tvorivých nápadov.želáme veľa tvorivých nápadov.

Mgr.	Tatiana	SabolováMgr.	Tatiana	Sabolová
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V súčasnej dobe, ktorá je poznačená V súčasnej dobe, ktorá je poznačená 
zlou epidemiologickou situáciou, je zlou epidemiologickou situáciou, je 
podpora vzdelávania rómskych podpora vzdelávania rómskych 
žiakov veľmi náročná. Rodinné pome-žiakov veľmi náročná. Rodinné pome-
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,Paľikerav sa rozhodlo ,Paľikerav sa rozhodlo 
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názvom Rómovia recitujú. názvom Rómovia recitujú. 
Jeho hlavnou myšlienkou Jeho hlavnou myšlienkou 
bolo kultivovať verbálny bolo kultivovať verbálny 
prejav a zlepšiť vzťah prejav a zlepšiť vzťah 
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movanie si dôležitosti vzdelania majú 
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Jeho hlavnou myšlienkou 
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rómskych žiakov k literatúre. Z� iaci sa rómskych žiakov k literatúre. Z� iaci sa 
tak učia jasne formulovať svoj názor, tak učia jasne formulovať svoj názor, 
nadobúdajú sebavedomie, prekoná-nadobúdajú sebavedomie, prekoná-
vajú trému a môžu sa stať vášnivými a vajú trému a môžu sa stať vášnivými a 
vzdelanými čitateľmi. Sú inšpiráciou vzdelanými čitateľmi. Sú inšpiráciou 
pre svoje okolie, ktorému je krása pre svoje okolie, ktorému je krása 
slovenskej literatúry cudzia a vzdiale-slovenskej literatúry cudzia a vzdiale-
ná. Základná škola ako organizačná ná. Základná škola ako organizačná 
zložka spojenej školy mala v piatom zložka spojenej školy mala v piatom 
ročnı́ku recitačnej súťaže ,Rómovia ročnı́ku recitačnej súťaže ,Rómovia 
recitujú  svojho reprezentanta.  recitujú  svojho reprezentanta.  
Zúčastnila sa jej žiačka 2.	 B	 triedy	Zúčastnila sa jej žiačka 2.	 B	 triedy	
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boli – študenti sú za svoje úsilie odme-boli – študenti sú za svoje úsilie odme-
nenı́ návštevou Európskeho parla-nenı́ návštevou Európskeho parla-
mentu v S� trasburgu. A to nie je jediné mentu v S� trasburgu. A to nie je jediné 
miesto, ktoré žiaci navštıv́ia. Cestou miesto, ktoré žiaci navštıv́ia. Cestou 
spoznajú aj iné zaujıḿavosti Európy. spoznajú aj iné zaujıḿavosti Európy. 
Počas mobilı́t  v rámci projektu Počas mobilı́t  v rámci projektu 
Erasmus+, kde si svoje skúsenosti Erasmus+, kde si svoje skúsenosti 
vymieňajú žiaci a učitelia z rôznych vymieňajú žiaci a učitelia z rôznych 
krajıń, žiaci strávia týždeň v zahranič-krajıń, žiaci strávia týždeň v zahranič-
ných rodinách, kde sa tak zdokona-ných rodinách, kde sa tak zdokona-
ľujú v cudzom jazyku. Dávid Kacvin-ľujú v cudzom jazyku. Dávid Kacvin-
ský, ktorý sa zapojil do mnohých ský, ktorý sa zapojil do mnohých 
projektov, vyzdvihuje: „Projekt projektov, vyzdvihuje: „Projekt 
Erasmus+ bol pre mňa asi najzaujı-́Erasmus+ bol pre mňa asi najzaujı-́
mavejšı,́ keďže sme strávili týždeň v mavejšı,́ keďže sme strávili týždeň v 
Bulharsku. Za tento krátky čas som Bulharsku. Za tento krátky čas som 
spoznal mnoho skvelých ľudı ́a zlepšil spoznal mnoho skvelých ľudı ́a zlepšil 
som sa v komunikácii v angličtine. som sa v komunikácii v angličtine. 
Vďaka tomuto projektu som si zdoko-Vďaka tomuto projektu som si zdoko-
nalil vyjadrovacie schopnosti a nalil vyjadrovacie schopnosti a 
odvtedy nemám problém s anglickou odvtedy nemám problém s anglickou 
výslovnosťou či diskusiou v cudzom výslovnosťou či diskusiou v cudzom 
jazyku.“ jazyku.“ 
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S� tudenti Gymnázia v Giraltovciach v S� tudenti Gymnázia v Giraltovciach v 
koordinácii s učiteľmi majú možnosť koordinácii s učiteľmi majú možnosť 
aktıv́ne sa zapájať a osobne rozvıj́ať v aktıv́ne sa zapájať a osobne rozvıj́ať v 
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nikáciu a flexibilitu. A práve tieto nikáciu a flexibilitu. A práve tieto 
schopnosti patria v súčasnosti k schopnosti patria v súčasnosti k 
najdôležitejšıḿ kritériám na pracov-najdôležitejšıḿ kritériám na pracov-
nom trhu, ak chcú mladı ́ľudia uspieť nom trhu, ak chcú mladı ́ľudia uspieť 
v silnej konkurencii. v silnej konkurencii. 
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PRÍNOSY PROJEKTOVEJ ČINNOSTI PRE ŠTUDENTOVPRÍNOSY PROJEKTOVEJ ČINNOSTI PRE ŠTUDENTOV
(2. časť)(2. časť)

PRÍNOSY PROJEKTOVEJ ČINNOSTI PRE ŠTUDENTOV
(2. časť)

Laura	 Dreveňáková,	 ktorá	 si	 v	Laura	 Dreveňáková,	 ktorá	 si	 v	
prvom	 kole	 prednesom	 poézie	prvom	 kole	 prednesom	 poézie	
vyrecitovala	 	3.	miesto	a	postúpila	vyrecitovala	 	3.	miesto	a	postúpila	
tak	 do	 druhého	 kola	 celosloven-tak	 do	 druhého	 kola	 celosloven-
skej	súťaže.	Tam	svojou	recitáciou	skej	súťaže.	Tam	svojou	recitáciou	
porotu	očarila	natoľko,	že	jej	bolo	porotu	očarila	natoľko,	že	jej	bolo	
udelené	 1.	 miesto.	 Výherkyni	udelené	 1.	 miesto.	 Výherkyni	
srdečne	blahoželáme,	želáme	veľa	srdečne	blahoželáme,	želáme	veľa	
ďalších	 úspechov	 a	 vyslovujeme	ďalších	 úspechov	 a	 vyslovujeme	
jedno	veľké	PAĽIKERAV.		  jedno	veľké	PAĽIKERAV.		  

PaedDr.	Anna	GalíkováPaedDr.	Anna	Galíková

Laura	 Dreveňáková,	 ktorá	 si	 v	
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tak	 do	 druhého	 kola	 celosloven-
skej	súťaže.	Tam	svojou	recitáciou	
porotu	očarila	natoľko,	že	jej	bolo	
udelené	 1.	 miesto.	 Výherkyni	
srdečne	blahoželáme,	želáme	veľa	
ďalších	 úspechov	 a	 vyslovujeme	
jedno	veľké	PAĽIKERAV.		  

PaedDr.	Anna	Galíková
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Aj ďalšia absolventka Simona Hlavin-Aj ďalšia absolventka Simona Hlavin-
ková zastáva názor, že účasť v projek-ková zastáva názor, že účasť v projek-
toch žiakom pomáha v komunikácii: toch žiakom pomáha v komunikácii: 
„Počas polročnej práce na projekte „Počas polročnej práce na projekte 
EPAS som sa výrazne zlepšila v aser-EPAS som sa výrazne zlepšila v aser-
tıv́nej komunikácii. Nenahraditeľnou tıv́nej komunikácii. Nenahraditeľnou 
skúsenosťou pre mňa bolo prednášať skúsenosťou pre mňa bolo prednášať 
rôznym vekovým skupinám, od rôznym vekovým skupinám, od 
materskej školy až po seniorov. materskej školy až po seniorov. 
Všetky projekty, do ktorých som sa Všetky projekty, do ktorých som sa 
zapojila, mi pomohli zlepšovať sa v zapojila, mi pomohli zlepšovať sa v 
tı́movej práci, ktorá nikdy nebola tı́movej práci, ktorá nikdy nebola 
mojou silnou stránkou.“mojou silnou stránkou.“

Projekty dávajú žiakom možnosť Projekty dávajú žiakom možnosť 
realizovať sa, ako to uvádza Tobiáš realizovať sa, ako to uvádza Tobiáš 
Hamara, ktorý sa  tiež zapojil do Hamara, ktorý sa  tiež zapojil do 
viacerých projektov: „Nepatril som viacerých projektov: „Nepatril som 
medzi najlepšı́ch žiakov. A práve v medzi najlepšı́ch žiakov. A práve v 
projektoch som mohol vyniknúť. projektoch som mohol vyniknúť. 
Určite to stálo za to a zıśkal som tak Určite to stálo za to a zıśkal som tak 
vzácne skúsenosti a zážitky.“ vzácne skúsenosti a zážitky.“ 

D� alšıḿ prıńosom projektov je oboha-D� alšıḿ prıńosom projektov je oboha-
tenie štúdia.Hovorı ́o tom ďalšı ́účast-tenie štúdia.Hovorı ́o tom ďalšı ́účast-
nı́k viacerých projektov Slavomı́r nı́k viacerých projektov Slavomı́r 
Paľa: „Presvedčil som sa, že škola nie Paľa: „Presvedčil som sa, že škola nie 
je len o nudných stereotypoch, keď za je len o nudných stereotypoch, keď za 
snahu dostanem známku. Za svoju snahu dostanem známku. Za svoju 
snahu v projekte Euroscola som snahu v projekte Euroscola som 
zıśkal zážitky na celý život. Nie každý zıśkal zážitky na celý život. Nie každý 
sa môže pochváliť, že navštıv́il Euro-sa môže pochváliť, že navštıv́il Euro-
parlament v S� trasburgu či zábavný parlament v S� trasburgu či zábavný 
park v Nemecku. Motiváciou bola park v Nemecku. Motiváciou bola 
skutočnosť, čo  do toho dáš, vráti sa ti skutočnosť, čo  do toho dáš, vráti sa ti 
100-násobne. Projekty na gymnáziu 100-násobne. Projekty na gymnáziu 
jednoznačne predstavujú obohatenie jednoznačne predstavujú obohatenie 
štúdia.“štúdia.“

V neposlednom rade žiaci spoznávajú V neposlednom rade žiaci spoznávajú 
nové miesta, krajiny, stretávajú nové miesta, krajiny, stretávajú 
nových ľudı́ a tak si rozširujú svoj nových ľudı́ a tak si rozširujú svoj 

Aj ďalšia absolventka Simona Hlavin-
ková zastáva názor, že účasť v projek-
toch žiakom pomáha v komunikácii: 
„Počas polročnej práce na projekte 
EPAS som sa výrazne zlepšila v aser-
tıv́nej komunikácii. Nenahraditeľnou 
skúsenosťou pre mňa bolo prednášať 
rôznym vekovým skupinám, od 
materskej školy až po seniorov. 
Všetky projekty, do ktorých som sa 
zapojila, mi pomohli zlepšovať sa v 
tı́movej práci, ktorá nikdy nebola 
mojou silnou stránkou.“

Projekty dávajú žiakom možnosť 
realizovať sa, ako to uvádza Tobiáš 
Hamara, ktorý sa  tiež zapojil do 
viacerých projektov: „Nepatril som 
medzi najlepšı́ch žiakov. A práve v 
projektoch som mohol vyniknúť. 
Určite to stálo za to a zıśkal som tak 
vzácne skúsenosti a zážitky.“ 

D� alšıḿ prıńosom projektov je oboha-
tenie štúdia.Hovorı ́o tom ďalšı ́účast-
nı́k viacerých projektov Slavomı́r 
Paľa: „Presvedčil som sa, že škola nie 
je len o nudných stereotypoch, keď za 
snahu dostanem známku. Za svoju 
snahu v projekte Euroscola som 
zıśkal zážitky na celý život. Nie každý 
sa môže pochváliť, že navštıv́il Euro-
parlament v S� trasburgu či zábavný 
park v Nemecku. Motiváciou bola 
skutočnosť, čo  do toho dáš, vráti sa ti 
100-násobne. Projekty na gymnáziu 
jednoznačne predstavujú obohatenie 
štúdia.“

V neposlednom rade žiaci spoznávajú 
nové miesta, krajiny, stretávajú 
nových ľudı́ a tak si rozširujú svoj 

obzor, ako to uviedol Richard Juriš, obzor, ako to uviedol Richard Juriš, 
tiež účastnı́k viacerých projektov: tiež účastnı́k viacerých projektov: 
„Zapájanie sa do projektov mi dalo „Zapájanie sa do projektov mi dalo 
možnosť stretnúť a spoznať nových možnosť stretnúť a spoznať nových 
ľudı ́z rôznych kútov Európy. Taktiež ľudı ́z rôznych kútov Európy. Taktiež 
som sa osmelil v komunikácii v som sa osmelil v komunikácii v 
cudzom jazyku. No predovšetkým sú cudzom jazyku. No predovšetkým sú 
to nezabudnuteľné  zážitky, vďaka to nezabudnuteľné  zážitky, vďaka 
ktorým som navštı́vil nádherné ktorým som navštı́vil nádherné 
miesta Európy.“ miesta Európy.“ 

Ján Foltin, absolvent gymnázia a Ján Foltin, absolvent gymnázia a 
účastnıḱ projektov DofE a Euroscola, účastnıḱ projektov DofE a Euroscola, 
to zhrnul takto: „ Nie je tajomstvom, to zhrnul takto: „ Nie je tajomstvom, 
že Gymnázium v Giraltovciach sa už že Gymnázium v Giraltovciach sa už 
niekoľko rokov úspešne zapája do niekoľko rokov úspešne zapája do 
medzinárodných projektov. Počas medzinárodných projektov. Počas 
môjho pôsobenia v tejto škole som môjho pôsobenia v tejto škole som 
mohol byť aj ja ich súčasťou. Na mohol byť aj ja ich súčasťou. Na 
základe vlastnej skúsenosti a s odstu-základe vlastnej skúsenosti a s odstu-
pom času môžem povedať, že tieto pom času môžem povedať, že tieto 
projekty patrili knajproduktıv́nejšıḿ projekty patrili knajproduktıv́nejšıḿ 
činnostiam, ktoré spestrili moje činnostiam, ktoré spestrili moje 
štúdium. Vyžadovali si tıḿovú prácu a štúdium. Vyžadovali si tıḿovú prácu a 
znalosť anglického jazyka. Presne znalosť anglického jazyka. Presne 
tieto dva faktory by som zaradil medzi tieto dva faktory by som zaradil medzi 
najväčšie výhody,  keďže sú v dnešnej najväčšie výhody,  keďže sú v dnešnej 
dobe nevyhnutné pre pôsobenie či už dobe nevyhnutné pre pôsobenie či už 
na vysokej škole alebo v budúcom na vysokej škole alebo v budúcom 
zamestnanı.́ Zapájanıḿ sa do rôznych zamestnanı.́ Zapájanıḿ sa do rôznych 
aktivıt́ som sa práve v týchto oblas-aktivıt́ som sa práve v týchto oblas-
tiach dokázal zlepšovať. Takisto bolo tiach dokázal zlepšovať. Takisto bolo 
fascinujúce sledovať, ako práca na fascinujúce sledovať, ako práca na 
projekte upevňuje kolektıv́, zlepšuje projekte upevňuje kolektıv́, zlepšuje 
náš všeobecný rozhľad a pomáha náš všeobecný rozhľad a pomáha 
rozvıj́ať kritické myslenie. D� akujem rozvıj́ať kritické myslenie. D� akujem 
gymnáziu za túto možnosť, ktorá ma gymnáziu za túto možnosť, ktorá ma 
obohatila o veľa pozitıv́nych skúse-obohatila o veľa pozitıv́nych skúse-
nostı ́a zážitkov.“nostı ́a zážitkov.“

Mgr.	Janka	ČorbováMgr.	Janka	Čorbová
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Ján Foltin, absolvent gymnázia a 
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nostı ́a zážitkov.“

Mgr.	Janka	Čorbová
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Čaro školských súťaží a akcií Čaro školských súťaží a akcií 

v súkromnej ZŠ neutíchav súkromnej ZŠ neutícha

Čaro školských súťaží a akcií 

v súkromnej ZŠ neutícha
Dočkali sme sa! Konečne! Ani v Dočkali sme sa! Konečne! Ani v 
najhoršom sne si nikto nepredstavo-najhoršom sne si nikto nepredstavo-
val scenár zatvorenia škôl na takú val scenár zatvorenia škôl na takú 
dlhú dobu. Je to ale za nami a my sme dlhú dobu. Je to ale za nami a my sme 
sa v polovičke mája, konečne, podo-sa v polovičke mája, konečne, podo-
bali na školu, ktorá má všetky triedy bali na školu, ktorá má všetky triedy 
obsadené žiakmi. obsadené žiakmi. 

Mesiac máj – lásky čas. Práve v tomto Mesiac máj – lásky čas. Práve v tomto 
mesiaci sme si lásku k učeniu mali mesiaci sme si lásku k učeniu mali 
možnosť oprášiť aj v nejednej súťaži. možnosť oprášiť aj v nejednej súťaži. 
Prvou bola Biologická olympiáda, Prvou bola Biologická olympiáda, 
ktorá priniesla našim žiačkam Viktó-ktorá priniesla našim žiačkam Viktó-
rii Rozputinskej a Karin Kosárovej rii Rozputinskej a Karin Kosárovej 
prvenstvo v okresnom kole a tak sa prvenstvo v okresnom kole a tak sa 

Dočkali sme sa! Konečne! Ani v 
najhoršom sne si nikto nepredstavo-
val scenár zatvorenia škôl na takú 
dlhú dobu. Je to ale za nami a my sme 
sa v polovičke mája, konečne, podo-
bali na školu, ktorá má všetky triedy 
obsadené žiakmi. 

Mesiac máj – lásky čas. Práve v tomto 
mesiaci sme si lásku k učeniu mali 
možnosť oprášiť aj v nejednej súťaži. 
Prvou bola Biologická olympiáda, 
ktorá priniesla našim žiačkam Viktó-
rii Rozputinskej a Karin Kosárovej 
prvenstvo v okresnom kole a tak sa 

koncom mája pasovali s ďalšı́mi koncom mája pasovali s ďalšı́mi 
súperkami v kole krajskom. Viki súperkami v kole krajskom. Viki 
Rozputinská si toto prvenstvo znova Rozputinská si toto prvenstvo znova 
po dvoch rokoch zopakovala aj na po dvoch rokoch zopakovala aj na 
„kraji“. Práve to jej zaručilo postup do „kraji“. Práve to jej zaručilo postup do 
celoslovenského kola, kde bude celoslovenského kola, kde bude 
reprezentovať našu školu. Podmien-reprezentovať našu školu. Podmien-
kou účasti v krajskom kole bola kou účasti v krajskom kole bola 
okrem zbierky rastlıń a živočıćhov  aj okrem zbierky rastlıń a živočıćhov  aj 
správa z ich pozorovania v danom správa z ich pozorovania v danom 
biotope. Z� iačky mali ďalšiu skúse-biotope. Z� iačky mali ďalšiu skúse-
nosť, vedia viac o biotope agrocenózy nosť, vedia viac o biotope agrocenózy 
a už teraz sa tešia na ďalšı́ ročnı́k    a už teraz sa tešia na ďalšı́ ročnı́k    
olympiády.olympiády.
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celoslovenského kola, kde bude 
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biotope. Z� iačky mali ďalšiu skúse-
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a už teraz sa tešia na ďalšı́ ročnı́k    
olympiády.
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D� alšou nenahraditeľnou súčasťou D� alšou nenahraditeľnou súčasťou 
školských rokov je prednesov poézie školských rokov je prednesov poézie 
a prózy. V troch kategóriách sa aj naši a prózy. V troch kategóriách sa aj naši 
šikovnı́ žiaci prezentovali koncom šikovnı́ žiaci prezentovali koncom 
mája vo Svidnıḱu v okresnom kole mája vo Svidnıḱu v okresnom kole 
súťaže Hviezdoslavov Kubıń. Tohto-súťaže Hviezdoslavov Kubıń. Tohto-
ročný 67. ročnıḱ sa konal v zrekon-ročný 67. ročnıḱ sa konal v zrekon-
štruovanej budove Podduklianskeho štruovanej budove Podduklianskeho 
osvetového strediska za prı́snych osvetového strediska za prı́snych 
epidemiologických opatrenı́. Táto epidemiologických opatrenı́. Táto 
súťaž sa za iných okolnostı ́ koná v súťaž sa za iných okolnostı ́ koná v 
marci, keď sa najväčšia pozornosť marci, keď sa najväčšia pozornosť 
venuje knihe a veciam s ňou súvisia-venuje knihe a veciam s ňou súvisia-
cim. Odborná porota dohliadala na cim. Odborná porota dohliadala na 
vhodnosť výberu textu, originalitu vhodnosť výberu textu, originalitu 
prednesu, hlasovú a rečovú techniku prednesu, hlasovú a rečovú techniku 
recitátorov, tvorivú prácu s výrazo-recitátorov, tvorivú prácu s výrazo-
vými prostriedkami, gradáciu a poin-vými prostriedkami, gradáciu a poin-
tovanie prednesov, mieru rozumovej tovanie prednesov, mieru rozumovej 
a citovej oblasti v prednesoch, a citovej oblasti v prednesoch, 
presvedčivosť interpretácie. Kritériı,́ presvedčivosť interpretácie. Kritériı,́ 
ktoré sa podpı́sali pod konečnými ktoré sa podpı́sali pod konečnými 
výsledkami, nebolo málo a jednotlivé výsledkami, nebolo málo a jednotlivé 
prednesy poézie a prózy sa nakoniec prednesy poézie a prózy sa nakoniec 
vyhodnotili. Všetci naši talentovanı ́vyhodnotili. Všetci naši talentovanı ́
recitátori sa umiestnili na popred-recitátori sa umiestnili na popred-
ných priečkach:ných priečkach:

1. kategória – 2. miesto Martin Maťaš, 1. kategória – 2. miesto Martin Maťaš, 
poézia a 3. miesto Darina Klémová, poézia a 3. miesto Darina Klémová, 
próza próza 

2. kategória – 3. miesto Natália Tkáčo-2. kategória – 3. miesto Natália Tkáčo-
vá, próza a Zachariáš Drobňák, poéziavá, próza a Zachariáš Drobňák, poézia

3. kategória – 1. miesto Nina Dudiňá-3. kategória – 1. miesto Nina Dudiňá-
ková, próza a Lucia Onofrejová, ková, próza a Lucia Onofrejová, 
poézia, 2. miesto Timea Lechmanová poézia, 2. miesto Timea Lechmanová 
a 3. miesto Viktória Rozputinská, a 3. miesto Viktória Rozputinská, 
próza. próza. 

Koncom tohto školského roku sa  Koncom tohto školského roku sa  
rozsypalo vrece so súťažami, ktoré rozsypalo vrece so súťažami, ktoré 
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šikovnı́ žiaci prezentovali koncom 
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ročný 67. ročnıḱ sa konal v zrekon-
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prednesu, hlasovú a rečovú techniku 
recitátorov, tvorivú prácu s výrazo-
vými prostriedkami, gradáciu a poin-
tovanie prednesov, mieru rozumovej 
a citovej oblasti v prednesoch, 
presvedčivosť interpretácie. Kritériı,́ 
ktoré sa podpı́sali pod konečnými 
výsledkami, nebolo málo a jednotlivé 
prednesy poézie a prózy sa nakoniec 
vyhodnotili. Všetci naši talentovanı ́
recitátori sa umiestnili na popred-
ných priečkach:

1. kategória – 2. miesto Martin Maťaš, 
poézia a 3. miesto Darina Klémová, 
próza 

2. kategória – 3. miesto Natália Tkáčo-
vá, próza a Zachariáš Drobňák, poézia

3. kategória – 1. miesto Nina Dudiňá-
ková, próza a Lucia Onofrejová, 
poézia, 2. miesto Timea Lechmanová 
a 3. miesto Viktória Rozputinská, 
próza. 

Koncom tohto školského roku sa  
rozsypalo vrece so súťažami, ktoré 

jedna za druhou okoreňovali náš život jedna za druhou okoreňovali náš život 
v škole vraajúci sa do normálu. Počas v škole vraajúci sa do normálu. Počas 
výnimočného stavu sme ani takú dôle-výnimočného stavu sme ani takú dôle-
žitú akciu, akou je zápis budúcich žitú akciu, akou je zápis budúcich 
prvákov, nemohli urobiť prezenčným prvákov, nemohli urobiť prezenčným 
spôsobom. Záujemcovia sa prihlaso-spôsobom. Záujemcovia sa prihlaso-
vali elektronicky a my sme tak po uvoľ-vali elektronicky a my sme tak po uvoľ-
nenı́ opatrenı́ mohli jednotlivcov nenı́ opatrenı́ mohli jednotlivcov 
zvolávať podľa časového harmono-zvolávať podľa časového harmono-
gramu k nám do školy. Spoločnosť gramu k nám do školy. Spoločnosť 
počas celej akcie novým prihláseným počas celej akcie novým prihláseným 
žiakom robili Pipi a jej kamaráti, ktorı ́žiakom robili Pipi a jej kamaráti, ktorı ́
sa postarali aj o úvodný program. sa postarali aj o úvodný program. 
Spev, huncútstva, dobrodružstvá a Spev, huncútstva, dobrodružstvá a 
jednotlivé stanovištia, ktoré si pre jednotlivé stanovištia, ktoré si pre 
nových prvákov pripravili, boli milou nových prvákov pripravili, boli milou 
spomienkou na deň, ktorý sa taktiež spomienkou na deň, ktorý sa taktiež 
kvôli pandémii presunul až na máj. kvôli pandémii presunul až na máj. 

Ministerstvo školstva sa právom Ministerstvo školstva sa právom 
snažı́ zlepšiť vzniknutú situáciu v snažı́ zlepšiť vzniknutú situáciu v 
školách, ktoré robia všetko preto, aby školách, ktoré robia všetko preto, aby 
boli bližšie k rutinnému vzdelávaniu. boli bližšie k rutinnému vzdelávaniu. 
Mnoho ich výziev je zameraných na Mnoho ich výziev je zameraných na 
zlepšenie čıt́ania a pochopenie lite-zlepšenie čıt́ania a pochopenie lite-
rárnych textov na jednotlivých hodi-rárnych textov na jednotlivých hodi-
nách. Jedna takáto, projekt s výstiž-nách. Jedna takáto, projekt s výstiž-
ným názvom C� ı́tame radi, sa stala ným názvom C� ı́tame radi, sa stala 
úspešnou aj pre našu školu. Dotácia úspešnou aj pre našu školu. Dotácia 
na nákup knižných titulov zamera-na nákup knižných titulov zamera-
ných na čitateľskú gramotnosť ných na čitateľskú gramotnosť 
výrazne pomôže naštartovať u niek-výrazne pomôže naštartovať u niek-
torých žiakov vzťah ku knihám. torých žiakov vzťah ku knihám. 

Na záver môžem povedať, že predpo-Na záver môžem povedať, že predpo-
sledný mesiac školského roka bol sledný mesiac školského roka bol 
najplodnejšıḿ mesiacom pre všetky najplodnejšıḿ mesiacom pre všetky 
školy a tak sa jeho vôňa, čaro, pestro-školy a tak sa jeho vôňa, čaro, pestro-
farebnosť a výnimočnosť znásobili.  farebnosť a výnimočnosť znásobili.  

Text:	Mgr.	Emília	Tchuríková,											Text:	Mgr.	Emília	Tchuríková,											
Foto:	Peter	KucharíkFoto:	Peter	Kucharík
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žiakom robili Pipi a jej kamaráti, ktorı ́
sa postarali aj o úvodný program. 
Spev, huncútstva, dobrodružstvá a 
jednotlivé stanovištia, ktoré si pre 
nových prvákov pripravili, boli milou 
spomienkou na deň, ktorý sa taktiež 
kvôli pandémii presunul až na máj. 

Ministerstvo školstva sa právom 
snažı́ zlepšiť vzniknutú situáciu v 
školách, ktoré robia všetko preto, aby 
boli bližšie k rutinnému vzdelávaniu. 
Mnoho ich výziev je zameraných na 
zlepšenie čıt́ania a pochopenie lite-
rárnych textov na jednotlivých hodi-
nách. Jedna takáto, projekt s výstiž-
ným názvom C� ı́tame radi, sa stala 
úspešnou aj pre našu školu. Dotácia 
na nákup knižných titulov zamera-
ných na čitateľskú gramotnosť 
výrazne pomôže naštartovať u niek-
torých žiakov vzťah ku knihám. 

Na záver môžem povedať, že predpo-
sledný mesiac školského roka bol 
najplodnejšıḿ mesiacom pre všetky 
školy a tak sa jeho vôňa, čaro, pestro-
farebnosť a výnimočnosť znásobili.  

Text:	Mgr.	Emília	Tchuríková,											
Foto:	Peter	Kucharík
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Speváčka	 Kristína	 (33),	 rodáčka	Speváčka	 Kristína	 (33),	 rodáčka	
zo	 Svidníka, 	 priviedla 	 pred	zo	 Svidníka, 	 priviedla 	 pred	
niekoľkými	dňami	na	svet	svojho	niekoľkými	dňami	na	svet	svojho	

Speváčka	 Kristína	 (33),	 rodáčka	
zo	 Svidníka, 	 priviedla 	 pred	
niekoľkými	dňami	na	svet	svojho	

prvého	 potomka.	 S	manželom	 sa	prvého	 potomka.	 S	manželom	 sa	
tešia	 zo	 synčeka,	 ktorý	 dostal	tešia	 zo	 synčeka,	 ktorý	 dostal	
krásne	meno	 známe	 aj	 z	 rozprá-krásne	meno	 známe	 aj	 z	 rozprá-
vok.vok.

O tom, že v čase pandémie sú páry O tom, že v čase pandémie sú páry 
viac otvorené rozrastaniu sa rodinky, viac otvorené rozrastaniu sa rodinky, 
keďže majú viac času na seba, vedia keďže majú viac času na seba, vedia 
svoje aj osobnosti. Zrejme aj to pomo-svoje aj osobnosti. Zrejme aj to pomo-
hlo známej speváčke Kristıńe Peláko-hlo známej speváčke Kristıńe Peláko-
vej, ktorá sa stala mamou a v náručı ́si vej, ktorá sa stala mamou a v náručı ́si 
už niekoľko dnı́ môže držať svoje už niekoľko dnı́ môže držať svoje 
prvé vytúžené dieťatko – malého prvé vytúžené dieťatko – malého 
Radka. S manželom Mariánom Kavu-Radka. S manželom Mariánom Kavu-
ličom, bratom jej manažéra Martina, ličom, bratom jej manažéra Martina, 
sú svoji od roku 2016. „Ozývam sa po sú svoji od roku 2016. „Ozývam sa po 
dlhšom čase s mojou krásnou novin-dlhšom čase s mojou krásnou novin-
kou, ktorú chcem s Vami zdieľať. kou, ktorú chcem s Vami zdieľať. 
Za č iatkom má ja  som sa  sta la Za č iatkom má ja  som sa  sta la 

prvého	 potomka.	 S	manželom	 sa	
tešia	 zo	 synčeka,	 ktorý	 dostal	
krásne	meno	 známe	 aj	 z	 rozprá-
vok.

O tom, že v čase pandémie sú páry 
viac otvorené rozrastaniu sa rodinky, 
keďže majú viac času na seba, vedia 
svoje aj osobnosti. Zrejme aj to pomo-
hlo známej speváčke Kristıńe Peláko-
vej, ktorá sa stala mamou a v náručı ́si 
už niekoľko dnı́ môže držať svoje 
prvé vytúžené dieťatko – malého 
Radka. S manželom Mariánom Kavu-
ličom, bratom jej manažéra Martina, 
sú svoji od roku 2016. „Ozývam sa po 
dlhšom čase s mojou krásnou novin-
kou, ktorú chcem s Vami zdieľať. 
Za č iatkom má ja  som sa  sta la 

Speváčka Kristína sa stala mamou! Speváčka Kristína sa stala mamou! 

Porodila „princa“ RadoslavaPorodila „princa“ Radoslava

Speváčka Kristína sa stala mamou! 

Porodila „princa“ Radoslava
Speváčka Kristína sa stala mamou! Speváčka Kristína sa stala mamou! 

Porodila „princa“ RadoslavaPorodila „princa“ Radoslava

Speváčka Kristína sa stala mamou! 

Porodila „princa“ Radoslava
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Snı́vanky. Ako keby sa už vtedy Snı́vanky. Ako keby sa už vtedy 
pripravovala na rolu mamy. „Mala pripravovala na rolu mamy. „Mala 
som takú vıźiu, aby sa deti naladili na som takú vıźiu, aby sa deti naladili na 
prı́ jemný  spánok,  aby cez  t ie prı́ jemný  spánok,  aby cez  t ie 
myšlienky a láskavé prıb́ehy, ktoré myšlienky a láskavé prıb́ehy, ktoré 
spievam, pocıt́ili ten pokoj, radosť a spievam, pocıt́ili ten pokoj, radosť a 
pohodu a aby im to možno prinieslo pohodu a aby im to možno prinieslo 
aj sladké a pekné sny, aby skrátka aj sladké a pekné sny, aby skrátka 
zaspinkali s nejakým pekným, zaspinkali s nejakým pekným, 
rozprávkovým pocitom,“ povedala rozprávkovým pocitom,“ povedala 
Kristı́na o albume na hudobnom Kristı́na o albume na hudobnom 
portáli.portáli.

Snı́vanky. Ako keby sa už vtedy 
pripravovala na rolu mamy. „Mala 
som takú vıźiu, aby sa deti naladili na 
prı́ jemný  spánok,  aby cez  t ie 
myšlienky a láskavé prıb́ehy, ktoré 
spievam, pocıt́ili ten pokoj, radosť a 
pohodu a aby im to možno prinieslo 
aj sladké a pekné sny, aby skrátka 
zaspinkali s nejakým pekným, 
rozprávkovým pocitom,“ povedala 
Kristı́na o albume na hudobnom 
portáli.

MAMOU, narodil sa mi chlapček MAMOU, narodil sa mi chlapček 
Radoslav. Tak Vás všetkých pozdra-Radoslav. Tak Vás všetkých pozdra-
vujem,“ zverejnila radostnú správu vujem,“ zverejnila radostnú správu 
na svojom profile cez sociálne siete na svojom profile cez sociálne siete 
samotná speváčka. Jej muž verejne samotná speváčka. Jej muž verejne 
priznal ich informácie o radostnom priznal ich informácie o radostnom 
očakávanı́ krátko pred termı́nom. očakávanı́ krátko pred termı́nom. 
Tehotenstvo sa im pritom darilo Tehotenstvo sa im pritom darilo 
utajiť takmer do pôrodu synčeka. utajiť takmer do pôrodu synčeka. 
„Do médiı ́sa dostala krásna správa – „Do médiı ́sa dostala krásna správa – 
Kristina čaká bábätko, tehotenstvo Kristina čaká bábätko, tehotenstvo 
sa jej podarilo tajiť 8 mesiacov, sa jej podarilo tajiť 8 mesiacov, 
blahoželáme a blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľa p r a j e m e  v e ľa 
zdravia,“ uvádza zdravia,“ uvádza 
sa na faceboo-sa na faceboo-
kovkej stránke kovkej stránke 
jej fanklubu.jej fanklubu.

DO	BÁBÄTKA	DO	BÁBÄTKA	
SA	ZASNÍVALA	SA	ZASNÍVALA	
AJ	CEZ	HUDBUAJ	CEZ	HUDBU

Darı́ sa jej aj v Darı́ sa jej aj v 
pracovnej oblas-pracovnej oblas-
ti. Hoci i ju, ako ti. Hoci i ju, ako 
všetkých hudob-všetkých hudob-
n ı́ k o v,  b r z d i a n ı́ k o v,  b r z d i a 
súčasné opatre-súčasné opatre-
nia v boji s koro-nia v boji s koro-
n a v ı́ r u s o m , n a v ı́ r u s o m , 
nedávno natá-nedávno natá-
čala nový video-čala nový video-
klip s  českým klip s  českým 
h i t m a k e r o m h i t m a k e r o m 
Michalom Davi-Michalom Davi-
d o m  a  p r e d d o m  a  p r e d 
ro ko m  v yda la ro ko m  v yda la 
album uspáva-album uspáva-
niek s názvom niek s názvom 

MAMOU, narodil sa mi chlapček 
Radoslav. Tak Vás všetkých pozdra-
vujem,“ zverejnila radostnú správu 
na svojom profile cez sociálne siete 
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očakávanı́ krátko pred termı́nom. 
Tehotenstvo sa im pritom darilo 
utajiť takmer do pôrodu synčeka. 
„Do médiı ́sa dostala krásna správa – 
Kristina čaká bábätko, tehotenstvo 
sa jej podarilo tajiť 8 mesiacov, 
blahoželáme a 
p r a j e m e  v e ľa 
zdravia,“ uvádza 
sa na faceboo-
kovkej stránke 
jej fanklubu.

DO	BÁBÄTKA	
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AJ	CEZ	HUDBU

Darı́ sa jej aj v 
pracovnej oblas-
ti. Hoci i ju, ako 
všetkých hudob-
n ı́ k o v,  b r z d i a 
súčasné opatre-
nia v boji s koro-
n a v ı́ r u s o m , 
nedávno natá-
čala nový video-
klip s  českým 
h i t m a k e r o m 
Michalom Davi-
d o m  a  p r e d 
ro ko m  v yda la 
album uspáva-
niek s názvom Martina	Cigľárová,	zdroj	a	foto:	FBMartina	Cigľárová,	zdroj	a	foto:	FBMartina	Cigľárová,	zdroj	a	foto:	FB
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Začı́na sa obdobie, keď nám naše Začı́na sa obdobie, keď nám naše 
záhrady ponúknu vlastné produkty z záhrady ponúknu vlastné produkty z 
ovocia a zeleniny. Medzi prvými ovocia a zeleniny. Medzi prvými 
budú čerešne, preto vám ponúkame budú čerešne, preto vám ponúkame 
recept  na bublaninu,  ktorá  v recept  na bublaninu,  ktorá  v 
mnohých domácnostiach bude v mnohých domácnostiach bude v 
týchto týždňoch často na jedálničku. týchto týždňoch často na jedálničku. 

Potrebujeme:	6 vajec, 30 dag práš-Potrebujeme:	6 vajec, 30 dag práš-
kového cukru, 1,5 dcl oleja, 1,5 dcl kového cukru, 1,5 dcl oleja, 1,5 dcl 
vlažnej vody, 30 dag polohrubej vlažnej vody, 30 dag polohrubej 
múky, ½ prášku do pečiva, čerešne múky, ½ prášku do pečiva, čerešne 
alebo ovocie podľa chuti alebo ovocie podľa chuti 

Začı́na sa obdobie, keď nám naše 
záhrady ponúknu vlastné produkty z 
ovocia a zeleniny. Medzi prvými 
budú čerešne, preto vám ponúkame 
recept  na bublaninu,  ktorá  v 
mnohých domácnostiach bude v 
týchto týždňoch často na jedálničku. 

Potrebujeme:	6 vajec, 30 dag práš-
kového cukru, 1,5 dcl oleja, 1,5 dcl 
vlažnej vody, 30 dag polohrubej 
múky, ½ prášku do pečiva, čerešne 
alebo ovocie podľa chuti 

Postup:	 6 žlt� kov vymiešame s 30 Postup:	 6 žlt� kov vymiešame s 30 
dag práškového cukru, primiešame dag práškového cukru, primiešame 
1,5 dcl oleja a 1,5 dcl vlažnej vody. 1,5 dcl oleja a 1,5 dcl vlažnej vody. 
Potom pridáme 30 dag polohrubej Potom pridáme 30 dag polohrubej 
múky a polovicu prášku do pečiva a múky a polovicu prášku do pečiva a 
nakoniec sneh zo šiestich bielkov. nakoniec sneh zo šiestich bielkov. 
Zmes dáme na vymastený plech a Zmes dáme na vymastený plech a 
poukladáme odkôstkované čerešne poukladáme odkôstkované čerešne 
alebo ovocie podľa chuti. Pečieme alebo ovocie podľa chuti. Pečieme 
pri 180 °C 35 až 40 minút. Upečenú pri 180 °C 35 až 40 minút. Upečenú 
bublaninu posypeme práškovým bublaninu posypeme práškovým 
cukrom.cukrom.

Alenka	Kmecová,																											Alenka	Kmecová,																											
Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

Postup:	 6 žlt� kov vymiešame s 30 
dag práškového cukru, primiešame 
1,5 dcl oleja a 1,5 dcl vlažnej vody. 
Potom pridáme 30 dag polohrubej 
múky a polovicu prášku do pečiva a 
nakoniec sneh zo šiestich bielkov. 
Zmes dáme na vymastený plech a 
poukladáme odkôstkované čerešne 
alebo ovocie podľa chuti. Pečieme 
pri 180 °C 35 až 40 minút. Upečenú 
bublaninu posypeme práškovým 
cukrom.

Alenka	Kmecová,																											
Michaela	Marcinová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

23

V júni kulminuje dlz� ̌ka dňa a stúpa aj V júni kulminuje dlz� ̌ka dňa a stúpa aj 
teplota vzduchu. Začiatok mesiaca je teplota vzduchu. Začiatok mesiaca je 
poslednou prı́ležitosťou na Srbku poslednou prı́ležitosťou na Srbku 
mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, 
vhodne na siatie sú už iba neskoré vhodne na siatie sú už iba neskoré 
odrody. Zimné reďkovky začı́name odrody. Zimné reďkovky začı́name 
vysievať až od polovice júna do polo-vysievať až od polovice júna do polo-
vice augusta.vice augusta.

Siať môžeme špenát na jesenný zber, Siať môžeme špenát na jesenný zber, 
ďalej pór, kel kučeravý šalát, broko-ďalej pór, kel kučeravý šalát, broko-
licu a karfiol na neskorý zber.licu a karfiol na neskorý zber.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

V júni kulminuje dlz� ̌ka dňa a stúpa aj 
teplota vzduchu. Začiatok mesiaca je 
poslednou prı́ležitosťou na Srbku 
mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, 
vhodne na siatie sú už iba neskoré 
odrody. Zimné reďkovky začı́name 
vysievať až od polovice júna do polo-
vice augusta.

Siať môžeme špenát na jesenný zber, 
ďalej pór, kel kučeravý šalát, broko-
licu a karfiol na neskorý zber.

Ľubomír	Krupa

V daždivom počası́ pokračujeme v V daždivom počası́ pokračujeme v 
ošetrovanı́ jablonı́ a hrušiek proti ošetrovanı́ jablonı́ a hrušiek proti 
chrastavitosti. Naopak, za suchého chrastavitosti. Naopak, za suchého 
počasia proti múčnatke. Ak sme v počasia proti múčnatke. Ak sme v 
máji proti obaľovačovi nepoužili inhi-máji proti obaľovačovi nepoužili inhi-
bıt́ory tvorby chitıńu, tak začiatkom bıt́ory tvorby chitıńu, tak začiatkom 
júna použijeme klasické prıṕravky.júna použijeme klasické prıṕravky.

Tesne pred kvitnutıḿ ošetrıḿe vinič Tesne pred kvitnutıḿ ošetrıḿe vinič 
proti perenospóre a múčnatke bez proti perenospóre a múčnatke bez 
ohľadu na priebeh počasia. Druhý ohľadu na priebeh počasia. Druhý 
preventıv́ny postrek urobıḿe ihneď preventıv́ny postrek urobıḿe ihneď 
po odkvitnutı́, ale najneskôr dva po odkvitnutı́, ale najneskôr dva 
týždne po predchádzajúcom postre-týždne po predchádzajúcom postre-
ku.ku.

Od polovice mesiaca začı-́Od polovice mesiaca začı-́
name s postrekmi rajčiakov name s postrekmi rajčiakov 
proti plesni. Proti plesni proti plesni. Proti plesni 
ošetrujeme tiež  najmä ošetrujeme tiež  najmä 
p o l o s k o r é  a  n e s k o r é p o l o s k o r é  a  n e s k o r é 
odrody zemiakov. Postrek odrody zemiakov. Postrek 
opakujeme v 14-dňových opakujeme v 14-dňových 
intervaloch.intervaloch.

V daždivom počası́ pokračujeme v 
ošetrovanı́ jablonı́ a hrušiek proti 
chrastavitosti. Naopak, za suchého 
počasia proti múčnatke. Ak sme v 
máji proti obaľovačovi nepoužili inhi-
bıt́ory tvorby chitıńu, tak začiatkom 
júna použijeme klasické prıṕravky.

Tesne pred kvitnutıḿ ošetrıḿe vinič 
proti perenospóre a múčnatke bez 
ohľadu na priebeh počasia. Druhý 
preventıv́ny postrek urobıḿe ihneď 
po odkvitnutı́, ale najneskôr dva 
týždne po predchádzajúcom postre-
ku.

Od polovice mesiaca začı-́
name s postrekmi rajčiakov 
proti plesni. Proti plesni 
ošetrujeme tiež  najmä 
p o l o s k o r é  a  n e s k o r é 
odrody zemiakov. Postrek 
opakujeme v 14-dňových 
intervaloch.

Jún v záhradke Jún v záhradke Jún v záhradke 
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Svoje	životné	jubileá	oslávia:		Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

85	rokov85	rokov Martin Cihoň;  Martin Cihoň; 

75	rokov75	rokov Mária Hliboká, Vladimıŕ  S� amko;  Mária Hliboká, Vladimıŕ  S� amko; 

70	rokov70	rokov Helena Ciganová, Magdaléna Jacková, Irena Jurčová;  Helena Ciganová, Magdaléna Jacková, Irena Jurčová; 

65	rokov65	rokov Jozef Janoško, Božena Kmecová, Juraj Kopecký , Božena Pavuková,  Jozef Janoško, Božena Kmecová, Juraj Kopecký , Božena Pavuková, 
Mária Zorská; Mária Zorská; 

60	rokov60	rokov Ing. Bc. Cecıĺia Bahnová,                                                                             Ing. Bc. Cecıĺia Bahnová,                                                                            
Tibor Daňo, Jozef Hvozdovič,     Tibor Daňo, Jozef Hvozdovič,     
Edita Katriňaková, Milan Kurečaj, Edita Katriňaková, Milan Kurečaj, 
Mária Miheličová, Anna S� tincıḱová, Mária Miheličová, Anna S� tincıḱová, 
Ing. Ladislav Tomko, Jaroslav Vajda, Ing. Ladislav Tomko, Jaroslav Vajda, 
Peter Voj; Peter Voj; 

55	rokov55	rokov Anna Bakaľárová,             Anna Bakaľárová,            
Marta Cigánová, Alena Digoňová, Marta Cigánová, Alena Digoňová, 
Ing. Miloslav Kurča, Ing. Miloslav Kurča, 
Jaroslav  Majernıḱ, Iveta Mikulová,            Jaroslav  Majernıḱ, Iveta Mikulová,            
Jozef Mitráš, František Palian; Jozef Mitráš, František Palian; 

50	rokov50	rokov MUDr. Shaukat Ali,  MUDr. Shaukat Ali, 
Ladislav Dreveňak, Ján Jankuv a Ladislav Dreveňak, Ján Jankuv a 
Peter Tomaško. Peter Tomaško. 

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Ing. Peter Liga  a  Ing. Mária ZorskáIng. Peter Liga  a  Ing. Mária Zorská

Vratko Hudák  a  Mgr. Kamila JendroľováVratko Hudák  a  Mgr. Kamila Jendroľová

Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

85	rokov Martin Cihoň; 

75	rokov Mária Hliboká, Vladimıŕ  S� amko; 

70	rokov Helena Ciganová, Magdaléna Jacková, Irena Jurčová; 

65	rokov Jozef Janoško, Božena Kmecová, Juraj Kopecký , Božena Pavuková, 
Mária Zorská; 

60	rokov Ing. Bc. Cecıĺia Bahnová,                                                                            
Tibor Daňo, Jozef Hvozdovič,     
Edita Katriňaková, Milan Kurečaj, 
Mária Miheličová, Anna S� tincıḱová, 
Ing. Ladislav Tomko, Jaroslav Vajda, 
Peter Voj; 

55	rokov Anna Bakaľárová,            
Marta Cigánová, Alena Digoňová, 
Ing. Miloslav Kurča, 
Jaroslav  Majernıḱ, Iveta Mikulová,            
Jozef Mitráš, František Palian; 

50	rokov MUDr. Shaukat Ali, 
Ladislav Dreveňak, Ján Jankuv a 
Peter Tomaško. 

Manželstvo	uzavreli:	

Ing. Peter Liga  a  Ing. Mária Zorská

Vratko Hudák  a  Mgr. Kamila Jendroľová

Spoločenská rubrika
Navždy	nás	opustili:Navždy	nás	opustili:

02.05.2021 Darina Pancuráková (1957), 02.05.2021 Darina Pancuráková (1957), 

05.05.2021 Ján Orečný (1956),05.05.2021 Ján Orečný (1956),

12.05.2021 S� tefan Fedák (1953), 12.05.2021 S� tefan Fedák (1953), 

24.05.2021 Margita Palovičová (1934).24.05.2021 Margita Palovičová (1934).

Navždy	nás	opustili:

02.05.2021 Darina Pancuráková (1957), 

05.05.2021 Ján Orečný (1956),

12.05.2021 S� tefan Fedák (1953), 

24.05.2021 Margita Palovičová (1934).

RedakciaRedakciaRedakcia
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Je vedecky dokázané, že rodičovstvo Je vedecky dokázané, že rodičovstvo 
ozaj dokáže ženu zmeniť. Ale aj ozaj dokáže ženu zmeniť. Ale aj 
samotné rodičovstvo sa s každým samotné rodičovstvo sa s každým 
ďalšıḿ dieťaťom menı ́tiež. Neverıt́e? ďalšıḿ dieťaťom menı ́tiež. Neverıt́e? 
Ponúkame niekoľko prı́k ladov Ponúkame niekoľko prı́k ladov 
priamo zo života.priamo zo života.

Váš	šatníkVáš	šatník

1. dieťa: Začı́nate nosiť tehotenské 1. dieťa: Začı́nate nosiť tehotenské 
šaty hneď, ako vám lekár potvrdı,́ že šaty hneď, ako vám lekár potvrdı,́ že 
ste tehotná.ste tehotná.

2. dieťa: Nosıt́ e normálne oblečenie 2. dieťa: Nosıt́ e normálne oblečenie 
tak dlho, ako je to možné.tak dlho, ako je to možné.

3. dieťa: Tehotenské šaty sú vašı́m 3. dieťa: Tehotenské šaty sú vašı́m 
bežným oblečenıḿ.bežným oblečenıḿ.

Meno	dieťaťaMeno	dieťaťa

1 .  d i e ťa :  S� t u d u j e t e  z o z n a m y 1 .  d i e ťa :  S� t u d u j e t e  z o z n a m y 
obvyklých aj exotických mien, trénu-obvyklých aj exotických mien, trénu-
jete ich výslovnosť aj pıśanie v kombi-jete ich výslovnosť aj pıśanie v kombi-
nácii s vašıḿ priezviskom.  nácii s vašıḿ priezviskom.  

2. dieťa: Niekto predsa musı́ dať 2. dieťa: Niekto predsa musı́ dať 
svojmu dieťaťu meno po pratete svojmu dieťaťu meno po pratete 
Alfonzii. Tak prečo nie vy?Alfonzii. Tak prečo nie vy?

3. dieťa: Otvorıt́e zoznam mien, pich-3. dieťa: Otvorıt́e zoznam mien, pich-
nete doň prst a prečıt́ate meno, ktoré nete doň prst a prečıt́ate meno, ktoré 
ste trafili.ste trafili.

Príprava	na	pôrodPríprava	na	pôrod

1. dieťa: Pravidelne trénujete dýcha-1. dieťa: Pravidelne trénujete dýcha-
nie.nie.

2. dieťa: Nestrácate čas trénovanıḿ 2. dieťa: Nestrácate čas trénovanıḿ 
dýchania, pretože sa veľmi dobre dýchania, pretože sa veľmi dobre 
pamätáte, že naposledy vám dýchanie pamätáte, že naposledy vám dýchanie 
bolo na prd.bolo na prd.

3. dieťa: Požiadate o epidurálku už v 3. dieťa: Požiadate o epidurálku už v 
piatom mesiaci.piatom mesiaci.

VýbavičkaVýbavička

1. dieťa: Oblečenie pre batoľa máte 1. dieťa: Oblečenie pre batoľa máte 

Je vedecky dokázané, že rodičovstvo 
ozaj dokáže ženu zmeniť. Ale aj 
samotné rodičovstvo sa s každým 
ďalšıḿ dieťaťom menı ́tiež. Neverıt́e? 
Ponúkame niekoľko prı́k ladov 
priamo zo života.

Váš	šatník

1. dieťa: Začı́nate nosiť tehotenské 
šaty hneď, ako vám lekár potvrdı,́ že 
ste tehotná.

2. dieťa: Nosıt́ e normálne oblečenie 
tak dlho, ako je to možné.

3. dieťa: Tehotenské šaty sú vašı́m 
bežným oblečenıḿ.

Meno	dieťaťa

1 .  d i e ťa :  S� t u d u j e t e  z o z n a m y 
obvyklých aj exotických mien, trénu-
jete ich výslovnosť aj pıśanie v kombi-
nácii s vašıḿ priezviskom.  

2. dieťa: Niekto predsa musı́ dať 
svojmu dieťaťu meno po pratete 
Alfonzii. Tak prečo nie vy?

3. dieťa: Otvorıt́e zoznam mien, pich-
nete doň prst a prečıt́ate meno, ktoré 
ste trafili.

Príprava	na	pôrod

1. dieťa: Pravidelne trénujete dýcha-
nie.

2. dieťa: Nestrácate čas trénovanıḿ 
dýchania, pretože sa veľmi dobre 
pamätáte, že naposledy vám dýchanie 
bolo na prd.

3. dieťa: Požiadate o epidurálku už v 
piatom mesiaci.

Výbavička

1. dieťa: Oblečenie pre batoľa máte 

mesiac pred pôrodom vyprané, mesiac pred pôrodom vyprané, 
zladené podľa farieb a pekne vyrov-zladené podľa farieb a pekne vyrov-
nané v skrini.nané v skrini.

2. dieťa: Skontrolujete, či je oblečenie 2. dieťa: Skontrolujete, či je oblečenie 
čisté a vyradıt́e kusy s najtmavšıḿi čisté a vyradıt́e kusy s najtmavšıḿi 
škvrnami.škvrnami.

3. dieťa: Veď aj chlapček môže nosiť 3. dieťa: Veď aj chlapček môže nosiť 
ružovú. C� i?ružovú. C� i?

StarostlivosťStarostlivosť

1. dieťa: Pri prvom zamrnčanı́ či 1. dieťa: Pri prvom zamrnčanı́ či 
zamračenı ́beriete dieťa na ruky.zamračenı ́beriete dieťa na ruky.

2. dieťa: Beriete dieťa na ruky v 2. dieťa: Beriete dieťa na ruky v 
okamihu, keď začne hroziť, že plačom okamihu, keď začne hroziť, že plačom 
zobudı ́to staršie.zobudı ́to staršie.

3. dieťa: Naučı́te trojročné dieťa 3. dieťa: Naučı́te trojročné dieťa 
púšťať uspávanky z mobilu.púšťať uspávanky z mobilu.

AktivityAktivity

1. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-1. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-
čov s deťmi, na čıt́anie rozprávok v čov s deťmi, na čıt́anie rozprávok v 
knižnici či do bábkového divadla.knižnici či do bábkového divadla.

2. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-2. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-
čov s deťmi.čov s deťmi.

3. dieťa: Beriete dieťa do super-3. dieťa: Beriete dieťa do super-
marketu a do čistiarne.marketu a do čistiarne.

Keď	ste	mimo	domuKeď	ste	mimo	domu

1. dieťa: Keď prvýkrát necháte dieťa 1. dieťa: Keď prvýkrát necháte dieťa 
doma s niekým iným, voláte mu doma s niekým iným, voláte mu 
päťkrát za hodinu.päťkrát za hodinu.

2. dieťa: Skôr než odıd́ete, poviete, 2. dieťa: Skôr než odıd́ete, poviete, 
kam idete, pre prıṕad, keby sa vám kam idete, pre prıṕad, keby sa vám 
vybil mobil.vybil mobil.

3. dieťa: Zanecháte jasné inštrukcie: 3. dieťa: Zanecháte jasné inštrukcie: 
Volať, až keď sa objavı ́prvá krv!Volať, až keď sa objavı ́prvá krv!

DomaDoma

1. dieťa: Strávite skoro celý deň sledo-1. dieťa: Strávite skoro celý deň sledo-
vanıḿ dieťaťa.vanıḿ dieťaťa.

mesiac pred pôrodom vyprané, 
zladené podľa farieb a pekne vyrov-
nané v skrini.

2. dieťa: Skontrolujete, či je oblečenie 
čisté a vyradıt́e kusy s najtmavšıḿi 
škvrnami.

3. dieťa: Veď aj chlapček môže nosiť 
ružovú. C� i?

Starostlivosť

1. dieťa: Pri prvom zamrnčanı́ či 
zamračenı ́beriete dieťa na ruky.

2. dieťa: Beriete dieťa na ruky v 
okamihu, keď začne hroziť, že plačom 
zobudı ́to staršie.

3. dieťa: Naučı́te trojročné dieťa 
púšťať uspávanky z mobilu.

Aktivity

1. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-
čov s deťmi, na čıt́anie rozprávok v 
knižnici či do bábkového divadla.

2. dieťa: Beriete dieťa na cvičenie rodi-
čov s deťmi.

3. dieťa: Beriete dieťa do super-
marketu a do čistiarne.

Keď	ste	mimo	domu

1. dieťa: Keď prvýkrát necháte dieťa 
doma s niekým iným, voláte mu 
päťkrát za hodinu.

2. dieťa: Skôr než odıd́ete, poviete, 
kam idete, pre prıṕad, keby sa vám 
vybil mobil.

3. dieťa: Zanecháte jasné inštrukcie: 
Volať, až keď sa objavı ́prvá krv!

Doma

1. dieťa: Strávite skoro celý deň sledo-
vanıḿ dieťaťa.

RODIČOVSTVO VŠETKO ZMENÍRODIČOVSTVO VŠETKO ZMENÍRODIČOVSTVO VŠETKO ZMENÍ



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

26

päť minút.päť minút.

7. Lego je schopné prejsť zažıv́acıḿ 7. Lego je schopné prejsť zažıv́acıḿ 
traktom štvorročného dieťaťa.traktom štvorročného dieťaťa.

8. Slanina s tým má problém.8. Slanina s tým má problém.

9. Slová modelıń a a mikrovlnka by sa 9. Slová modelıń a a mikrovlnka by sa 
nemali vyslovovať v jednej vete.nemali vyslovovať v jednej vete.

10. Videoprehrávač nevyhadzuje 10. Videoprehrávač nevyhadzuje 
sendviče s nutelou.sendviče s nutelou.

11. Z vrecka do koša na smeti sa 11. Z vrecka do koša na smeti sa 
kvalitný padák vyrobiť nedá.kvalitný padák vyrobiť nedá.

12. Guličky v nádrži auta = rachot aj 12. Guličky v nádrži auta = rachot aj 
na rovnej ceste.na rovnej ceste.

13. Odstreďovacı ́režim automatickej 13. Odstreďovacı ́režim automatickej 
práčky dážďovkám točenie hlavy práčky dážďovkám točenie hlavy 
nespôsobı.́nespôsobı.́

14. Ale mačke áno.14. Ale mačke áno.

15. Ticho vždy neznamená, že je 15. Ticho vždy neznamená, že je 
všetko O. K.všetko O. K.

	(texty.vychytane.sk,																							(texty.vychytane.sk,																						
Daniel	Lednický)Daniel	Lednický)

päť minút.

7. Lego je schopné prejsť zažıv́acıḿ 
traktom štvorročného dieťaťa.

8. Slanina s tým má problém.

9. Slová modelıń a a mikrovlnka by sa 
nemali vyslovovať v jednej vete.

10. Videoprehrávač nevyhadzuje 
sendviče s nutelou.

11. Z vrecka do koša na smeti sa 
kvalitný padák vyrobiť nedá.

12. Guličky v nádrži auta = rachot aj 
na rovnej ceste.

13. Odstreďovacı ́režim automatickej 
práčky dážďovkám točenie hlavy 
nespôsobı.́

14. Ale mačke áno.

15. Ticho vždy neznamená, že je 
všetko O. K.

	(texty.vychytane.sk,																						
Daniel	Lednický)

2. dieťa: Strávite časť dňa sledovanıḿ, 2. dieťa: Strávite časť dňa sledovanıḿ, 
aby staršie dieťa to mladšie nesotilo, aby staršie dieťa to mladšie nesotilo, 
neudrelo alebo neuhryzlo.neudrelo alebo neuhryzlo.

3. dieťa: Strávite časť dňa skrývanıḿ 3. dieťa: Strávite časť dňa skrývanıḿ 
sa pred deťmi.sa pred deťmi.

A	 pozor!	 Vaše	 dieťa	 vás	môže	 naučiť	A	 pozor!	 Vaše	 dieťa	 vás	môže	 naučiť	
mnoho	užitočného:mnoho	užitočného:

1. Brzdová kvapalina zmiešaná so 1. Brzdová kvapalina zmiešaná so 
Savom dymı.́ Veľmi dymı.́Savom dymı.́ Veľmi dymı.́

2. S� esťročné dieťa dokáže založiť 2. S� esťročné dieťa dokáže založiť 
oheň trenám kusa dreva, aj keď oheň trenám kusa dreva, aj keď 
dospelı ́ tvrdia, že je to možné len vo dospelı ́ tvrdia, že je to možné len vo 
filme.filme.

3. Lupou sa dá oheň založiť, aj keď je 3. Lupou sa dá oheň založiť, aj keď je 
zamračené.zamračené.

4. Pred zapnutıḿ rúry na pečenie je 4. Pred zapnutıḿ rúry na pečenie je 
vhodné pozrieť sa do nej. vhodné pozrieť sa do nej. 

5. Rúry na pečenie nemajú rady plas-5. Rúry na pečenie nemajú rady plas-
tové hračky.tové hračky.

6. Hasiči nedokážu prıśť skôr než za 6. Hasiči nedokážu prıśť skôr než za 

2. dieťa: Strávite časť dňa sledovanıḿ, 
aby staršie dieťa to mladšie nesotilo, 
neudrelo alebo neuhryzlo.

3. dieťa: Strávite časť dňa skrývanıḿ 
sa pred deťmi.

A	 pozor!	 Vaše	 dieťa	 vás	môže	 naučiť	
mnoho	užitočného:

1. Brzdová kvapalina zmiešaná so 
Savom dymı.́ Veľmi dymı.́

2. S� esťročné dieťa dokáže založiť 
oheň trenám kusa dreva, aj keď 
dospelı ́ tvrdia, že je to možné len vo 
filme.

3. Lupou sa dá oheň založiť, aj keď je 
zamračené.

4. Pred zapnutıḿ rúry na pečenie je 
vhodné pozrieť sa do nej. 

5. Rúry na pečenie nemajú rady plas-
tové hračky.

6. Hasiči nedokážu prıśť skôr než za 
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ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1ŠTVRŤSTOROČIE OD CHALLENGE DAY 1
A	čo	tak	obrátiť	raz	mestečko	naruby?A	čo	tak	obrátiť	raz	mestečko	naruby?A	čo	tak	obrátiť	raz	mestečko	naruby?

Ten čas ale letı.́ Od prvého vydania  	Ten čas ale letı.́ Od prvého vydania  	
ktorý sa konal v roku 1996 uplynie ktorý sa konal v roku 1996 uplynie 
5.júna už 25 rokov. Do tejto globálnej 5.júna už 25 rokov. Do tejto globálnej 
masovej akcie sa Giraltovce celkovo masovej akcie sa Giraltovce celkovo 
zapojili päťkrát v rade, ale všetkým zapojili päťkrát v rade, ale všetkým 
akosi utkvel v pamäti ten prvý Chal-akosi utkvel v pamäti ten prvý Chal-
lenge	 Day z roku 1996. Možno aj lenge	 Day z roku 1996. Možno aj 
preto, že dovtedy sme tu podobné preto, že dovtedy sme tu podobné 
podujatie nemali. podujatie nemali. 

Cieľom tejto celodňovej akcie bolo Cieľom tejto celodňovej akcie bolo 
zapojiť do akejkoľvek kultivovanej zapojiť do akejkoľvek kultivovanej 
pohybovej činnosti čo najviac obyva-pohybovej činnosti čo najviac obyva-
teľov nášho mestečka a tromfnúť na teľov nášho mestečka a tromfnúť na 
diaľku nášho súpera, v tomto prıṕade diaľku nášho súpera, v tomto prıṕade 
to bolo podtatranské mestečko Svit s to bolo podtatranské mestečko Svit s 
približne rovnakým počtom obyvate-približne rovnakým počtom obyvate-
ľov ako majú Giraltovce.ľov ako majú Giraltovce.

Celé podujatie začalo už deň predtým Celé podujatie začalo už deň predtým 
utorok 4. júna megadiskotékou v	bare	utorok 4. júna megadiskotékou v	bare	
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akosi utkvel v pamäti ten prvý Chal-
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na	Letisku.	Už tam sa registrovali prvı ́na	Letisku.	Už tam sa registrovali prvı ́
cvičenci do súťaže. S úderom polnoci cvičenci do súťaže. S úderom polnoci 
vypochodovali na nočnú turistiku s vypochodovali na nočnú turistiku s 
Helenkou	 Sušinkovou mladı ́ turisti Helenkou	 Sušinkovou mladı ́ turisti 
pod hlavičkou nášho CVČ. T�ažiskom pod hlavičkou nášho CVČ. T�ažiskom 
celého programu však bola streda. celého programu však bola streda. 
Ráno zaznela v pouličných amplió-Ráno zaznela v pouličných amplió-
noch celosvetová zvučka Vyzývacieho	noch celosvetová zvučka Vyzývacieho	
dňa	 a	 v	 Giraltovciach	 sa začali diať dňa	 a	 v	 Giraltovciach	 sa začali diať 
veci.veci.

Dopoludňajšı́ program patril našim Dopoludňajšı́ program patril našim 
školákom a študentom, ktorı́ sa s školákom a študentom, ktorı́ sa s 
učiteľmi vyrojili do parku, kde mali učiteľmi vyrojili do parku, kde mali 
svoje súťaže rôzneho druhu. Tı ́menšı ́svoje súťaže rôzneho druhu. Tı ́menšı ́
pretekali ako o život v skákanı́ vo pretekali ako o život v skákanı́ vo 
vreciach, triafanı́m na rôzne terče, vreciach, triafanı́m na rôzne terče, 
behoch na krátke trate, preťahovanı ́behoch na krátke trate, preťahovanı ́
sa lanom. Staršı ́ mali na mestskom sa lanom. Staršı ́ mali na mestskom 
štadióne na hlavnej ploche svoje štadióne na hlavnej ploche svoje 
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turnaje vo futbale a na škvarovom turnaje vo futbale a na škvarovom 
ihrisku usporiadalo naše SOU	 SZSD ihrisku usporiadalo naše SOU	 SZSD 
Jednota Olympijský	 športový	 deň,	Jednota Olympijský	 športový	 deň,	
ktorému velil Stanislav	 Tomko. Tu ktorému velil Stanislav	 Tomko. Tu 
nechýbal ani olympijský oheň, ktorý nechýbal ani olympijský oheň, ktorý 
odštartoval atletické súťaže. Zároveň odštartoval atletické súťaže. Zároveň 
sa spustili volejbalové	turnaje staršıćh sa spustili volejbalové	turnaje staršıćh 
ž i a kov,  ž i a č o k ,  d o ra s t e n i e k  a ž i a kov,  ž i a č o k ,  d o ra s t e n i e k  a 
dorastencov v oboch telocvičniach – dorastencov v oboch telocvičniach – 
na ZŠ	a	Gymnáziu a taktiež na asfalto-na ZŠ	a	Gymnáziu a taktiež na asfalto-
vom ihrisku Iskra. Paralelne s nimi sa vom ihrisku Iskra. Paralelne s nimi sa 
do pohybových aktivıt́ zapojili aj deti do pohybových aktivıt́ zapojili aj deti 
z Domova	sociálnych	služieb, rovnako z Domova	sociálnych	služieb, rovnako 
tak aj žiaci Špeciálnej	základnej	školy,	tak aj žiaci Špeciálnej	základnej	školy,	
ktoré mali svoje súťaže na ihrisku pri ktoré mali svoje súťaže na ihrisku pri 
Radomke, kde dnes smutne chátra Radomke, kde dnes smutne chátra 
ihrisko na hokejbal. V ten deň sa ihrisko na hokejbal. V ten deň sa 
cvičilo doslova všade, dokonca aj vo cvičilo doslova všade, dokonca aj vo 
výrobných halách našich súkromných výrobných halách našich súkromných 
firiem, kde s pracovnıḱmi pri magne-firiem, kde s pracovnıḱmi pri magne-
tofóne precvičovala zostavy pani tofóne precvičovala zostavy pani 
Viera	Čižeková. A pracovnıč́kam sa to Viera	Čižeková. A pracovnıč́kam sa to 
tak páčilo, že si pani Vierku objednali tak páčilo, že si pani Vierku objednali 
ak nabudúce.ak nabudúce.

Popoludňajšı ́program sa presunul na Popoludňajšı ́program sa presunul na 
trávnatú plochu pri Mestskom	úrade, trávnatú plochu pri Mestskom	úrade, 
kam sa valili davy zvedavcov a do kam sa valili davy zvedavcov a do 
pohybových aktivı́t sa zapájali aj pohybových aktivı́t sa zapájali aj 
náhodnı́ okoloidúci, ktorı́ sa práve náhodnı́ okoloidúci, ktorı́ sa práve 
vracali z práce domov.vracali z práce domov.

Pri Mestskom	úrade	sa hrala vybıj́aná, Pri Mestskom	úrade	sa hrala vybıj́aná, 
prebiehali súťaže v rôznych  netradič-prebiehali súťaže v rôznych  netradič-
ných disciplıń ach ako pıĺenie dreva a ných disciplıń ach ako pıĺenie dreva a 
dvı́hanie poriadne ťažkých závažı́. dvı́hanie poriadne ťažkých závažı́. 
Skutočnou adrenalı́novou perličkou Skutočnou adrenalı́novou perličkou 
bol Beh	 hore	 schodmi na Tehelnú	bol Beh	 hore	 schodmi na Tehelnú	
ulicu.	Najlepšıḿ bežcom sa „Pod	Druž-ulicu.	Najlepšıḿ bežcom sa „Pod	Druž-
bou“	 čapovalo pivo grátis, takže o bou“	 čapovalo pivo grátis, takže o 
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ihrisku usporiadalo naše SOU	 SZSD 
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ných disciplıń ach ako pıĺenie dreva a 
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bol Beh	 hore	 schodmi na Tehelnú	
ulicu.	Najlepšıḿ bežcom sa „Pod	Druž-
bou“	 čapovalo pivo grátis, takže o 

záujemcov nebola núdza a nakoniec z záujemcov nebola núdza a nakoniec z 
toho boli krkolomné preteky aj s toho boli krkolomné preteky aj s 
neprıj́emnými pádmi na schodoch.neprıj́emnými pádmi na schodoch.

Na futbalovom štadióne si to podve-Na futbalovom štadióne si to podve-
čer rozdali bývalı ́hráči Slovana	Giral-čer rozdali bývalı ́hráči Slovana	Giral-
tovce a ako správni internacionáli tovce a ako správni internacionáli 
ukázali, že ani po rokoch nestratili nič ukázali, že ani po rokoch nestratili nič 
zo svojho futbalového kumštu.zo svojho futbalového kumštu.

Svoje umenie predviedli aj členovia Svoje umenie predviedli aj členovia 
giraltovského	DHZ s ukážkou požiar-giraltovského	DHZ s ukážkou požiar-
neho útoku a zo všetkého čo sa v neho útoku a zo všetkého čo sa v 
Giraltovciach dialo boli priame živé Giraltovciach dialo boli priame živé 
vstupy do mestského, ale aj sloven-vstupy do mestského, ale aj sloven-
ského rozhlasu.ského rozhlasu.

S�portové aktivity sa prepletali aj s S�portové aktivity sa prepletali aj s 
výstupmi žiakov našej Základnej	výstupmi žiakov našej Základnej	
umeleckej	školy, takže kultúra a šport umeleckej	školy, takže kultúra a šport 
sa navzájom výborne dopl� ňali . sa navzájom výborne dopl� ňali . 
Program prvého ročnıḱa	 Challenge	Program prvého ročnıḱa	 Challenge	
Day	bol pripravený rámcovo a veľa sa Day	bol pripravený rámcovo a veľa sa 
aj improvizovalo, čo dodávalo poduja-aj improvizovalo, čo dodávalo poduja-
tiu svoje čaro. Všetci organizačnom tiu svoje čaro. Všetci organizačnom 
štábe pristúpili k svojim úlohám štábe pristúpili k svojim úlohám 
zodpovedne a podujatie naozaj zodpovedne a podujatie naozaj 
perfektne a energicky pulzovalo. O perfektne a energicky pulzovalo. O 
hudobnú kulisu sa postaral DJ	Róbert	hudobnú kulisu sa postaral DJ	Róbert	
Koreň	 a moderovania súťažı ́ sa ujal Koreň	 a moderovania súťažı ́ sa ujal 
autor tohto prıśpevku a bola to veľká autor tohto prıśpevku a bola to veľká 
zodpovednosť, celé to dirigovať pred zodpovednosť, celé to dirigovať pred 
toľkým národom. A ak nás pamäť toľkým národom. A ak nás pamäť 
neklame, aj počasie vtedy vyšlo na neklame, aj počasie vtedy vyšlo na 
jednotku.jednotku.

Dušou celého projektu bola Alena	Dušou celého projektu bola Alena	
Tolinová, ktorá si pri tohtoročnom Tolinová, ktorá si pri tohtoročnom 
jubileu zaspomıńala:“Zo	začiatku	som	jubileu zaspomıńala:“Zo	začiatku	som	
mala	obavy,	že	niečo	nebude	fungovať,	mala	obavy,	že	niečo	nebude	fungovať,	
alebo	sa	niekto	pri	cvičení zraní,	ale	nič alebo	sa	niekto	pri	cvičení zraní,	ale	nič 
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celé zaplnené námestie. Svit sme v celé zaplnené námestie. Svit sme v 
percentách zapojenosti obyvateľov percentách zapojenosti obyvateľov 
tesne porazili, takže sme si všetci na tesne porazili, takže sme si všetci na 
záver zakrepčili od radosti a dohodli záver zakrepčili od radosti a dohodli 
sa, že do toho pôjdeme aj nabudúce. A sa, že do toho pôjdeme aj nabudúce. A 
stalo sa. Challenge	Day sa v Giraltov-stalo sa. Challenge	Day sa v Giraltov-
ciach konal ešte štyrikrát. Aj keď ruku ciach konal ešte štyrikrát. Aj keď ruku 
na srdce - o vı́ťazstvo zase až tak na srdce - o vı́ťazstvo zase až tak 
nešlo. Dôležitejšie bolo aspoň na nešlo. Dôležitejšie bolo aspoň na 
jeden deň prevrátiť naše mestečko jeden deň prevrátiť naše mestečko 
naruby a to sa nám dokonale podari-naruby a to sa nám dokonale podari-
lo. lo. 

Za tých posledných 25 rokov sa veľa Za tých posledných 25 rokov sa veľa 
vecı ́zmenilo. Podmienky na športové vecı ́zmenilo. Podmienky na športové 
vyžitie v Giraltovciach sa sıće odvtedy vyžitie v Giraltovciach sa sıće odvtedy 
podstatne zlepšili, pribudli nám špor-podstatne zlepšili, pribudli nám špor-
tovská a otvorili sa nové možnosti na tovská a otvorili sa nové možnosti na 
každodenné športovanie, avšak s každodenné športovanie, avšak s 
prıćhodom internetu a smartfónov sa prıćhodom internetu a smartfónov sa 
záujem mládeže o zdravý pohyb záujem mládeže o zdravý pohyb 
dramaticky znıž́il. Súčasnı ́„mileniáli“ dramaticky znıž́il. Súčasnı ́„mileniáli“ 
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tovská a otvorili sa nové možnosti na 
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také	sa	nestalo.	Celé	podujatie	vypálilo	také	sa	nestalo.	Celé	podujatie	vypálilo	
ako	 skutočná	 bomba,	 aká	 dovtedy	ako	 skutočná	 bomba,	 aká	 dovtedy	
nemala	u	nás	obdoby.	Dobre	sa	na	to	po	nemala	u	nás	obdoby.	Dobre	sa	na	to	po	
toľkých	 rokoch	 spomína.	 Užili	 sme	 si	toľkých	 rokoch	 spomína.	 Užili	 sme	 si	
vrchovatý	kopec	zábavy.	Aj	po	rokoch	vrchovatý	kopec	zábavy.	Aj	po	rokoch	
sa	musím	smiať,	ako	naši	cvičenci	na	sa	musím	smiať,	ako	naši	cvičenci	na	
autobusovej	zastávke	roztláčali	auto-autobusovej	zastávke	roztláčali	auto-
bus	s	cestujúcimi.	A	podobných	srandi-bus	s	cestujúcimi.	A	podobných	srandi-
čiek	sme	tu	v	ten	deň	zažili	neúrekom.	čiek	sme	tu	v	ten	deň	zažili	neúrekom.	
Som	veľmi	rada,	že	sme	to	celé	dali	s	Som	veľmi	rada,	že	sme	to	celé	dali	s	
organizačným	štábom	dokopy,	ale	do	organizačným	štábom	dokopy,	ale	do	
podobného	podujatia	by	som	teraz	šla	podobného	podujatia	by	som	teraz	šla	
už	len	ako	účastník	nejakej	súťaže.	Aj	s	už	len	ako	účastník	nejakej	súťaže.	Aj	s	
odstupom	času	chcem	všetkým	členom	odstupom	času	chcem	všetkým	členom	
organizačného	štábu	ešte	raz	poďako-organizačného	štábu	ešte	raz	poďako-
vať,	 lebo	 sa	 nám	 v	 tej	 dobe	 podarila	vať,	 lebo	 sa	 nám	 v	 tej	 dobe	 podarila	
naozaj	veľká	vec,	na	akú	sa	nezabúda.“naozaj	veľká	vec,	na	akú	sa	nezabúda.“
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hodili na propagáciu zdravého pohy-
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šıćh štadiónoch v	Taliansku,	Dánsku,	
Rusku, 	 Azerbajdžane, 	 Anglicku,	
Rumunsku,	 Maďarsku,	 Holandsku,	
Škótsku,	Írsku,	Španielsku	a	Nemecku.

Euro	 2020	má 24 účastnıḱov, ktorı ́
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Hapala.	Decembrový žreb nás posu-
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Poľsku a dá sa očakávať, že to bude aj s 
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ten najťažšı ́kaliber – Robe	rta	 Lewan-
dowského,	 ktorý práve prekonal 
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zahrá, je zatiaľ vo hviezdach, favori-zahrá, je zatiaľ vo hviezdach, favori-
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Amsterdame,  veľké finále je na 
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