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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
Rôzne historické obdobia, rôzne Rôzne historické obdobia, rôzne 
udalosti, ľudia, krajiny, miesta, ale udalosti, ľudia, krajiny, miesta, ale 
jedno spoločné: jasný cieľ a pevná jedno spoločné: jasný cieľ a pevná 
vôľa, slovné spojenie Prebijem sa! vôľa, slovné spojenie Prebijem sa! 
Myslıḿ  si, že mnohı ́z nás sa každo-Myslıḿ  si, že mnohı ́z nás sa každo-
denne boria s malými či veľkými denne boria s malými či veľkými 
starosťami, problémami, prekážkami. starosťami, problémami, prekážkami. 
C� i už sme malı́, veľkı́, starı́, mladı́, C� i už sme malı́, veľkı́, starı́, mladı́, 
každému je to životné dianie určené a každému je to životné dianie určené a 
pre každého je jedinečné. Náš život sa pre každého je jedinečné. Náš život sa 
skladá dielik po dieliku ako mozaika a skladá dielik po dieliku ako mozaika a 
prelıńa sa s inými. Niekto si možno prelıńa sa s inými. Niekto si možno 
povie aj stokrát Prebijem sa...  a povie aj stokrát Prebijem sa...  a 
zvládne to, niekomu to za život stačı ́zvládne to, niekomu to za život stačı ́
povedať dvakrát.  Na počte nezáležı,́ povedať dvakrát.  Na počte nezáležı,́ 
dôležité je, že to dokážeme. dôležité je, že to dokážeme. 

Dokážeme to. Inšpiráciu nájdeme Dokážeme to. Inšpiráciu nájdeme 
práve tento mesiac určite aj v knihách. práve tento mesiac určite aj v knihách. 
My, ženy oslavujúce medzinárodne My, ženy oslavujúce medzinárodne 
svoj sviatok 8. 3., ale aj vy muži,  ktorı ́svoj sviatok 8. 3., ale aj vy muži,  ktorı ́
ho oslávite – že vraj 19. 3., tak nepı-́ho oslávite – že vraj 19. 3., tak nepı-́
sane – ako sviatok mužov. sane – ako sviatok mužov. 
Prajem	nám	všetko	najlepšie!Prajem	nám	všetko	najlepšie!

Rôzne historické obdobia, rôzne 
udalosti, ľudia, krajiny, miesta, ale 
jedno spoločné: jasný cieľ a pevná 
vôľa, slovné spojenie Prebijem sa! 
Myslıḿ  si, že mnohı ́z nás sa každo-
denne boria s malými či veľkými 
starosťami, problémami, prekážkami. 
C� i už sme malı́, veľkı́, starı́, mladı́, 
každému je to životné dianie určené a 
pre každého je jedinečné. Náš život sa 
skladá dielik po dieliku ako mozaika a 
prelıńa sa s inými. Niekto si možno 
povie aj stokrát Prebijem sa...  a 
zvládne to, niekomu to za život stačı ́
povedať dvakrát.  Na počte nezáležı,́ 
dôležité je, že to dokážeme. 

Dokážeme to. Inšpiráciu nájdeme 
práve tento mesiac určite aj v knihách. 
My, ženy oslavujúce medzinárodne 
svoj sviatok 8. 3., ale aj vy muži,  ktorı ́
ho oslávite – že vraj 19. 3., tak nepı-́
sane – ako sviatok mužov. 
Prajem	nám	všetko	najlepšie!

nedávno som dočıt́ala knihu Jozefa nedávno som dočıt́ala knihu Jozefa 
Banáša Prebijem sa. Je o našom Banáša Prebijem sa. Je o našom 
n á r o d n o m  h r d i n o v i  M i l a n o v i n á r o d n o m  h r d i n o v i  M i l a n o v i 
Rastislavovi S� tefánikovi, o ťažkej Rastislavovi S� tefánikovi, o ťažkej 
ceste k vzniku C�SR. Bola som prekva-ceste k vzniku C�SR. Bola som prekva-
pená, čo všetko M.R. S� tefánik dokázal pená, čo všetko M.R. S� tefánik dokázal 
za taký krátky život a so zdravotnými za taký krátky život a so zdravotnými 
ťažkosťami, ktoré ho väčšinu jeho ťažkosťami, ktoré ho väčšinu jeho 
bytia trápili. Išiel jasne, priamo za bytia trápili. Išiel jasne, priamo za 
svojıḿ cieľom. Jeho železná vôľa bola svojıḿ cieľom. Jeho železná vôľa bola 
neprekonateľná. Dokonca ochorel aj neprekonateľná. Dokonca ochorel aj 
na španielsku chrıṕku, ktorá bola v na španielsku chrıṕku, ktorá bola v 
tom čase veľkou epidémiou ľudstva.   tom čase veľkou epidémiou ľudstva.   

Potom som siahla po Listoch z Gulagu, Potom som siahla po Listoch z Gulagu, 
knihe, ktorá rozpráva prıb́eh dvoch knihe, ktorá rozpráva prıb́eh dvoch 
mladých ľudı́ žijúcich v Rusku. Po mladých ľudı́ žijúcich v Rusku. Po 
druhej svetovej vojne ich nespravod-druhej svetovej vojne ich nespravod-
livý trest rozdelil. 10-ročné väzenie livý trest rozdelil. 10-ročné väzenie 
muža, ktoré si musel odpracovať v muža, ktoré si musel odpracovať v 
Gulagu, však nezlomilo ich železný a Gulagu, však nezlomilo ich železný a 
pevný vzťah. Upevňovali ho viac než    pevný vzťah. Upevňovali ho viac než    
1 500 listami. Nakoniec sa ich cesty 1 500 listami. Nakoniec sa ich cesty 
spojili a oni žili šťastne.... spojili a oni žili šťastne.... 

nedávno som dočıt́ala knihu Jozefa 
Banáša Prebijem sa. Je o našom 
n á r o d n o m  h r d i n o v i  M i l a n o v i 
Rastislavovi S� tefánikovi, o ťažkej 
ceste k vzniku C�SR. Bola som prekva-
pená, čo všetko M.R. S� tefánik dokázal 
za taký krátky život a so zdravotnými 
ťažkosťami, ktoré ho väčšinu jeho 
bytia trápili. Išiel jasne, priamo za 
svojıḿ cieľom. Jeho železná vôľa bola 
neprekonateľná. Dokonca ochorel aj 
na španielsku chrıṕku, ktorá bola v 
tom čase veľkou epidémiou ľudstva.   

Potom som siahla po Listoch z Gulagu, 
knihe, ktorá rozpráva prıb́eh dvoch 
mladých ľudı́ žijúcich v Rusku. Po 
druhej svetovej vojne ich nespravod-
livý trest rozdelil. 10-ročné väzenie 
muža, ktoré si musel odpracovať v 
Gulagu, však nezlomilo ich železný a 
pevný vzťah. Upevňovali ho viac než    
1 500 listami. Nakoniec sa ich cesty 
spojili a oni žili šťastne.... 

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	
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Mnohı́ ľudia v súčasnosti považujú Mnohı́ ľudia v súčasnosti považujú 
manželstvo za prežitok minulých dôb. manželstvo za prežitok minulých dôb. 
Moderným sa stáva partnerské spolu-Moderným sa stáva partnerské spolu-
žitie a aj pri tohtoročnom sčı́tanı ́žitie a aj pri tohtoročnom sčı́tanı ́
obyvateľov sa stretávame s novými obyvateľov sa stretávame s novými 
pojmami, ako sú kohabitujúci partner pojmami, ako sú kohabitujúci partner 
– druh, či kohabitujúca partnerka – – druh, či kohabitujúca partnerka – 
družka. No manželstvo stále zostáva družka. No manželstvo stále zostáva 
spoločenským a aj právnym zákla-spoločenským a aj právnym zákla-
dom rodiny a je nie ľudským výtvo-dom rodiny a je nie ľudským výtvo-
rom a výmyslom, ale Božıḿ ustanove-rom a výmyslom, ale Božıḿ ustanove-
nıḿ. nıḿ. 

Bezpečne v manželstve – v tomto Bezpečne v manželstve – v tomto 
znamenı ́sa niesol aj Národný týždeň znamenı ́sa niesol aj Národný týždeň 
manželstva 2021, ktorý sa každo-manželstva 2021, ktorý sa každo-
ročne koná počas druhého februáro-ročne koná počas druhého februáro-
vého týždňa. Tohtoročný sa končil 14. vého týždňa. Tohtoročný sa končil 14. 
februára televı́znym prenosom februára televı́znym prenosom 
služieb Božıćh z nášho Evanjelického služieb Božıćh z nášho Evanjelického 
chrámu Božieho v Giraltovciach. chrámu Božieho v Giraltovciach. 

V sobotu predpoludnıḿ  prišiel tele-V sobotu predpoludnıḿ  prišiel tele-
vıźny štáb RTVS, ktorý zabezpečoval vıźny štáb RTVS, ktorý zabezpečoval 
plynulý priebeh online vysielania. plynulý priebeh online vysielania. 
Kostol zaplnili kamery, mikrofóny, Kostol zaplnili kamery, mikrofóny, 
reflektory, káble... Všetko bolo pripra-reflektory, káble... Všetko bolo pripra-
vené a my sme boli vďačnı́, že aj              vené a my sme boli vďačnı́, že aj              
v sobotu večer nám bolo umožnené v sobotu večer nám bolo umožnené 
vysielať bohoslužby a to zvlášť               vysielať bohoslužby a to zvlášť               
v týchto neľahkých časoch, keď sú v týchto neľahkých časoch, keď sú 
kostoly zatvorené. Božie slovo, kostoly zatvorené. Božie slovo, 
modlitby, piesne a ich hudobný sprie-modlitby, piesne a ich hudobný sprie-
vod, ako aj krátky historický prierez vod, ako aj krátky historický prierez 
nášho cirkevného zboru, to všetko nášho cirkevného zboru, to všetko 
nás povzbudilo a posilnilo k službe na nás povzbudilo a posilnilo k službe na 
druhý deň. druhý deň. 

Mnohı́ ľudia v súčasnosti považujú 
manželstvo za prežitok minulých dôb. 
Moderným sa stáva partnerské spolu-
žitie a aj pri tohtoročnom sčı́tanı ́
obyvateľov sa stretávame s novými 
pojmami, ako sú kohabitujúci partner 
– druh, či kohabitujúca partnerka – 
družka. No manželstvo stále zostáva 
spoločenským a aj právnym zákla-
dom rodiny a je nie ľudským výtvo-
rom a výmyslom, ale Božıḿ ustanove-
nıḿ. 

Bezpečne v manželstve – v tomto 
znamenı ́sa niesol aj Národný týždeň 
manželstva 2021, ktorý sa každo-
ročne koná počas druhého februáro-
vého týždňa. Tohtoročný sa končil 14. 
februára televı́znym prenosom 
služieb Božıćh z nášho Evanjelického 
chrámu Božieho v Giraltovciach. 

V sobotu predpoludnıḿ  prišiel tele-
vıźny štáb RTVS, ktorý zabezpečoval 
plynulý priebeh online vysielania. 
Kostol zaplnili kamery, mikrofóny, 
reflektory, káble... Všetko bolo pripra-
vené a my sme boli vďačnı́, že aj              
v sobotu večer nám bolo umožnené 
vysielať bohoslužby a to zvlášť               
v týchto neľahkých časoch, keď sú 
kostoly zatvorené. Božie slovo, 
modlitby, piesne a ich hudobný sprie-
vod, ako aj krátky historický prierez 
nášho cirkevného zboru, to všetko 
nás povzbudilo a posilnilo k službe na 
druhý deň. 

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

Nedeľné služby Božie boli v réžii Nedeľné služby Božie boli v réžii 
Východného dištriktu ECAV a niesli sa Východného dištriktu ECAV a niesli sa 
v duchu témy predpôstnej nedele, v duchu témy predpôstnej nedele, 
ktorá nám hovorı́ o vzácnom dare ktorá nám hovorı́ o vzácnom dare 
Božej lásky. Taktiež boli záverom Božej lásky. Taktiež boli záverom 
Národného týždňa manželstva a Národného týždňa manželstva a 
pripomenutı́m pravého významu pripomenutı́m pravého významu 
Valentıńa, dňa zamilovaných. V úvode Valentıńa, dňa zamilovaných. V úvode 
všetkých prı́tomných a televı́znych všetkých prı́tomných a televı́znych 
divákov privıt́al domáci zborový farár divákov privıt́al domáci zborový farár 
Martin Fečko. Kázal biskup VD ECAV Martin Fečko. Kázal biskup VD ECAV 
Peter Mihoč. Bohoslužby hudobne Peter Mihoč. Bohoslužby hudobne 
sprevádzali kapela KVD a hudobná sprevádzali kapela KVD a hudobná 
skupina domáceho cirkevného zboru. skupina domáceho cirkevného zboru. 
Slávnostný rámec bohoslužieb umoc-Slávnostný rámec bohoslužieb umoc-
nili báseň, modlitby a Hymna lásky v nili báseň, modlitby a Hymna lásky v 
podanı ́ manželských párov. Sviežim podanı ́ manželských párov. Sviežim 
obohatenıḿ programu boli aj video obohatenıḿ programu boli aj video 
rozhovory s troma manželskými rozhovory s troma manželskými 
pármi z nášho zboru, ktoré sa podelili pármi z nášho zboru, ktoré sa podelili 
o svoje skúsenosti ,  múdrosť a o svoje skúsenosti ,  múdrosť a 
vzájomnú lásku. Asi najsilnejšı́m vzájomnú lásku. Asi najsilnejšı́m 
okamihom služieb Božıćh pre tých, čo okamihom služieb Božıćh pre tých, čo 
boli v chráme Božom, ale aj pre tých, boli v chráme Božom, ale aj pre tých, 
čo sedeli pri televıźnych obrazovkách, čo sedeli pri televıźnych obrazovkách, 
bolo pripomenutie si manželského bolo pripomenutie si manželského 
sľubu a symbolické prijatie požehna-sľubu a symbolické prijatie požehna-
nia do ďalšı́ch rokov manželského nia do ďalšı́ch rokov manželského 
života. života. 

Stredobodom  každých evanjelických Stredobodom  každých evanjelických 
bohoslužieb je kázeň slova Božieho. bohoslužieb je kázeň slova Božieho. 
Pre mnohých bola veľkým požehna-Pre mnohých bola veľkým požehna-
nıḿ v tento deň práve kázeň brata nıḿ v tento deň práve kázeň brata 
biskupa, ktorý poukázal na to, že biskupa, ktorý poukázal na to, že 
láska má stáť na základoch nesebec-láska má stáť na základoch nesebec-
kej obetavej lásky a na základoch kej obetavej lásky a na základoch 

Nedeľné služby Božie boli v réžii 
Východného dištriktu ECAV a niesli sa 
v duchu témy predpôstnej nedele, 
ktorá nám hovorı́ o vzácnom dare 
Božej lásky. Taktiež boli záverom 
Národného týždňa manželstva a 
pripomenutı́m pravého významu 
Valentıńa, dňa zamilovaných. V úvode 
všetkých prı́tomných a televı́znych 
divákov privıt́al domáci zborový farár 
Martin Fečko. Kázal biskup VD ECAV 
Peter Mihoč. Bohoslužby hudobne 
sprevádzali kapela KVD a hudobná 
skupina domáceho cirkevného zboru. 
Slávnostný rámec bohoslužieb umoc-
nili báseň, modlitby a Hymna lásky v 
podanı ́ manželských párov. Sviežim 
obohatenıḿ programu boli aj video 
rozhovory s troma manželskými 
pármi z nášho zboru, ktoré sa podelili 
o svoje skúsenosti ,  múdrosť a 
vzájomnú lásku. Asi najsilnejšı́m 
okamihom služieb Božıćh pre tých, čo 
boli v chráme Božom, ale aj pre tých, 
čo sedeli pri televıźnych obrazovkách, 
bolo pripomenutie si manželského 
sľubu a symbolické prijatie požehna-
nia do ďalšı́ch rokov manželského 
života. 

Stredobodom  každých evanjelických 
bohoslužieb je kázeň slova Božieho. 
Pre mnohých bola veľkým požehna-
nıḿ v tento deň práve kázeň brata 
biskupa, ktorý poukázal na to, že 
láska má stáť na základoch nesebec-
kej obetavej lásky a na základoch 
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bezpečia. Pripomenul, že bezpečne sa bezpečia. Pripomenul, že bezpečne sa 
nielen v manželstve, ale aj v celej nielen v manželstve, ale aj v celej 
rodine cı́time len vtedy, ak sme si rodine cı́time len vtedy, ak sme si 
navzájom darom a oporou, ak si navzájom darom a oporou, ak si 
uvedomujeme potreby našich blı́z-uvedomujeme potreby našich blı́z-
kych, nielen tie svoje. Bezpečne je kych, nielen tie svoje. Bezpečne je 
tam, kde sme k sebe empatickı,́ vieme tam, kde sme k sebe empatickı,́ vieme 
si odpúšťať, vieme viac dávať ako si odpúšťať, vieme viac dávať ako 

bezpečia. Pripomenul, že bezpečne sa 
nielen v manželstve, ale aj v celej 
rodine cı́time len vtedy, ak sme si 
navzájom darom a oporou, ak si 
uvedomujeme potreby našich blı́z-
kych, nielen tie svoje. Bezpečne je 
tam, kde sme k sebe empatickı,́ vieme 
si odpúšťať, vieme viac dávať ako 

brať. Bezpečne sa v manželstve cıt́ia brať. Bezpečne sa v manželstve cıt́ia 
manželia iba vtedy, keď sa nepozerajú manželia iba vtedy, keď sa nepozerajú 
len na seba navzájom, ale pozerajú len na seba navzájom, ale pozerajú 
hlavne rovnakým smerom a sú hlavne rovnakým smerom a sú 
jednotnı ́aj pri výchove svojich detı.́jednotnı ́aj pri výchove svojich detı.́

Túžbou všetkých zúčastnených boli Túžbou všetkých zúčastnených boli 
oslava daru lásky a vďačnosť za oslava daru lásky a vďačnosť za 
možnosť slúžiť Pánu Bohu i svojim možnosť slúžiť Pánu Bohu i svojim 

brať. Bezpečne sa v manželstve cıt́ia 
manželia iba vtedy, keď sa nepozerajú 
len na seba navzájom, ale pozerajú 
hlavne rovnakým smerom a sú 
jednotnı ́aj pri výchove svojich detı.́

Túžbou všetkých zúčastnených boli 
oslava daru lásky a vďačnosť za 
možnosť slúžiť Pánu Bohu i svojim 
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Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Stav	Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Stav	
miestnych	komunikácií	rieši	mest-miestnych	komunikácií	rieši	mest-

ský	podnik	služieb.ský	podnik	služieb.

Druhý februárový týždeň sa začal Druhý februárový týždeň sa začal 
ľadovo. A to doslova. Kto chcel v ľadovo. A to doslova. Kto chcel v 
pondelok do práce vykročiť pevnou pondelok do práce vykročiť pevnou 
nohou, zneistel. Cesty – a všetko nohou, zneistel. Cesty – a všetko 
naokolo – boli pokryté vrstvou ľadu a naokolo – boli pokryté vrstvou ľadu a 
neustály dážď a mı́nusové teploty neustály dážď a mı́nusové teploty 
naznačovali ,  že  to tak bude aj naznačovali ,  že  to tak bude aj 
niekoľko dnı́. Matka prı́roda nás niekoľko dnı́. Matka prı́roda nás 
počas lockdownu chcela asi trochu počas lockdownu chcela asi trochu 
pobaviť, žiaci prvýkrát po dlhom čase pobaviť, žiaci prvýkrát po dlhom čase 
vyšli do škôl a len klz� avým krokom sa vyšli do škôl a len klz� avým krokom sa 
dostali k svojej škole. Na ďalšı ́deň sa dostali k svojej škole. Na ďalšı ́deň sa 
v š a k  v š e t ko  z m e n i l o .  Ľ a d ov ú v š a k  v š e t ko  z m e n i l o .  Ľ a d ov ú 
kráľovnú vystriedala Perinbaba a kráľovnú vystriedala Perinbaba a 
naše mesto ostalo zasypané niekoľ-naše mesto ostalo zasypané niekoľ-
kocentimetrovou vrstvou snehu. Ten kocentimetrovou vrstvou snehu. Ten 
sa neprestával sypať niekoľko nasle-sa neprestával sypať niekoľko nasle-
dujúcich dnı ́a tak sa začal nekonečný dujúcich dnı ́a tak sa začal nekonečný 
kolotoč jeho odhŕňania. Mestský kolotoč jeho odhŕňania. Mestský 
podnik služieb sa nepretržite staral o podnik služieb sa nepretržite staral o 
to, aby sme sa v našom kopcovitom to, aby sme sa v našom kopcovitom 
mestečku všade  bezpečne dostali.mestečku všade  bezpečne dostali.

Ako sa darı́ Mestskému podniku Ako sa darı́ Mestskému podniku 

Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Stav	
miestnych	komunikácií	rieši	mest-

ský	podnik	služieb.

Druhý februárový týždeň sa začal 
ľadovo. A to doslova. Kto chcel v 
pondelok do práce vykročiť pevnou 
nohou, zneistel. Cesty – a všetko 
naokolo – boli pokryté vrstvou ľadu a 
neustály dážď a mı́nusové teploty 
naznačovali ,  že  to tak bude aj 
niekoľko dnı́. Matka prı́roda nás 
počas lockdownu chcela asi trochu 
pobaviť, žiaci prvýkrát po dlhom čase 
vyšli do škôl a len klz� avým krokom sa 
dostali k svojej škole. Na ďalšı ́deň sa 
v š a k  v š e t ko  z m e n i l o .  Ľ a d ov ú 
kráľovnú vystriedala Perinbaba a 
naše mesto ostalo zasypané niekoľ-
kocentimetrovou vrstvou snehu. Ten 
sa neprestával sypať niekoľko nasle-
dujúcich dnı ́a tak sa začal nekonečný 
kolotoč jeho odhŕňania. Mestský 
podnik služieb sa nepretržite staral o 
to, aby sme sa v našom kopcovitom 
mestečku všade  bezpečne dostali.

Ako sa darı́ Mestskému podniku 

služieb plniť si úlohy, sme sa opýtali služieb plniť si úlohy, sme sa opýtali 
primátora mesta Mgr. Jána Rubisa.primátora mesta Mgr. Jána Rubisa.

Ako	sa	po	odstúpení	konateľa	Ako	sa	po	odstúpení	konateľa	
Matúša	Štofka	darí	MsP	a		ako	si	Matúša	Štofka	darí	MsP	a		ako	si	

poradil	s	návalom	snehu?poradil	s	návalom	snehu?

Od 1. októbra som poverený vykoná-Od 1. októbra som poverený vykoná-
vanı́m funkcie konateľa podniku. vanı́m funkcie konateľa podniku. 
Mestský podnik služieb zabezpečuje Mestský podnik služieb zabezpečuje 
údržbu miestnych komunikáciı́ a údržbu miestnych komunikáciı́ a 
zimnú údržbu, prevádzku pohrebıśk zimnú údržbu, prevádzku pohrebıśk 
a pohrebné služby a stavebné práce a pohrebné služby a stavebné práce 
pre občanov alebo pre mesto. Naprı-́pre občanov alebo pre mesto. Naprı-́
klad v roku 2020 sme robili požiarnu klad v roku 2020 sme robili požiarnu 
zbrojnicu pre DHZ a rekonštrukciu a zbrojnicu pre DHZ a rekonštrukciu a 
výstavbu chodnıḱov na Tehelnej ulici. výstavbu chodnıḱov na Tehelnej ulici. 
V roku 2021 máme v pláne dokončiť V roku 2021 máme v pláne dokončiť 
chodnıḱ na tejto ulici a práce podľa chodnıḱ na tejto ulici a práce podľa 
rozpočtu mesta na údržbe bytového rozpočtu mesta na údržbe bytového 
fondu, rekonštrukciu a opravu chod-fondu, rekonštrukciu a opravu chod-
nıḱov v meste, výstavbu parkovıśk pri nıḱov v meste, výstavbu parkovıśk pri 
bloku V. MsP prišiel v roku 2020 o bloku V. MsP prišiel v roku 2020 o 
svoju hlavnú činnosť – vývoz TKO. svoju hlavnú činnosť – vývoz TKO. 
Túto službu zabezpečuje firma Kosit, Túto službu zabezpečuje firma Kosit, 
s. r. o., čo viedlo k oslabeniu ekonomi-s. r. o., čo viedlo k oslabeniu ekonomi-
ky. Na jej udržanie si mestský podnik ky. Na jej udržanie si mestský podnik 
musı ́ zháňať práce aj mimo mesta.       musı ́ zháňať práce aj mimo mesta.       
K celkovej situácii neprispeli ani K celkovej situácii neprispeli ani 
pandemické opatrenia.pandemické opatrenia.

služieb plniť si úlohy, sme sa opýtali 
primátora mesta Mgr. Jána Rubisa.

Ako	sa	po	odstúpení	konateľa	
Matúša	Štofka	darí	MsP	a		ako	si	

poradil	s	návalom	snehu?

Od 1. októbra som poverený vykoná-
vanı́m funkcie konateľa podniku. 
Mestský podnik služieb zabezpečuje 
údržbu miestnych komunikáciı́ a 
zimnú údržbu, prevádzku pohrebıśk 
a pohrebné služby a stavebné práce 
pre občanov alebo pre mesto. Naprı-́
klad v roku 2020 sme robili požiarnu 
zbrojnicu pre DHZ a rekonštrukciu a 
výstavbu chodnıḱov na Tehelnej ulici. 
V roku 2021 máme v pláne dokončiť 
chodnıḱ na tejto ulici a práce podľa 
rozpočtu mesta na údržbe bytového 
fondu, rekonštrukciu a opravu chod-
nıḱov v meste, výstavbu parkovıśk pri 
bloku V. MsP prišiel v roku 2020 o 
svoju hlavnú činnosť – vývoz TKO. 
Túto službu zabezpečuje firma Kosit, 
s. r. o., čo viedlo k oslabeniu ekonomi-
ky. Na jej udržanie si mestský podnik 
musı ́ zháňať práce aj mimo mesta.       
K celkovej situácii neprispeli ani 
pandemické opatrenia.

blıž́nym. Verıḿe, že aj touto formou blıž́nym. Verıḿe, že aj touto formou 
sme mohli byť prıḱladom pre tých, sme mohli byť prıḱladom pre tých, 
ktorı ́ešte váhajú uzavrieť kresťanské ktorı ́ešte váhajú uzavrieť kresťanské 
manželstvo a odvážia sa vstúpiť do manželstvo a odvážia sa vstúpiť do 
bezpečného prı́stavu, ktorý nazý-bezpečného prı́stavu, ktorý nazý-
vame manželstvom. vame manželstvom. 

D� akujeme všetkým, čo akýmkoľvek D� akujeme všetkým, čo akýmkoľvek 

blıž́nym. Verıḿe, že aj touto formou 
sme mohli byť prıḱladom pre tých, 
ktorı ́ešte váhajú uzavrieť kresťanské 
manželstvo a odvážia sa vstúpiť do 
bezpečného prı́stavu, ktorý nazý-
vame manželstvom. 

D� akujeme všetkým, čo akýmkoľvek 

spôsobom pomohli pri televı́znom spôsobom pomohli pri televı́znom 
prenose bohoslužieb z Giraltoviec, prenose bohoslužieb z Giraltoviec, 
najmä Mestu Giraltovce a Poliklinike najmä Mestu Giraltovce a Poliklinike 
ILB za zabezpečenie antigénového ILB za zabezpečenie antigénového 
testovania všetkých účinkujúcich na testovania všetkých účinkujúcich na 
covid-19.covid-19.

Text	a	foto:	Júlia	KmecováText	a	foto:	Júlia	Kmecová

spôsobom pomohli pri televı́znom 
prenose bohoslužieb z Giraltoviec, 
najmä Mestu Giraltovce a Poliklinike 
ILB za zabezpečenie antigénového 
testovania všetkých účinkujúcich na 
covid-19.

Text	a	foto:	Júlia	Kmecová
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Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Zasko-Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Zasko-
čení	snehovou	nádielkou	sú	čení	snehovou	nádielkou	sú	

najskôr	len	nepripravení	vodiči.najskôr	len	nepripravení	vodiči.

Zimnú údržbu vykonávajú zamest-Zimnú údržbu vykonávajú zamest-
nanci aktivačných a malých obecných nanci aktivačných a malých obecných 
služieb a zamestnanci MsP. Na údržbu služieb a zamestnanci MsP. Na údržbu 
im slúžia mechanizmy ako multikár, im slúžia mechanizmy ako multikár, 

Sneh	a	ľad	k	zime	patria.	Zasko-
čení	snehovou	nádielkou	sú	

najskôr	len	nepripravení	vodiči.

Zimnú údržbu vykonávajú zamest-
nanci aktivačných a malých obecných 
služieb a zamestnanci MsP. Na údržbu 
im slúžia mechanizmy ako multikár, 

sypač, malotraktor, dva traktory              sypač, malotraktor, dva traktory              
s radlicami, sme zásobenı ́posypovou s radlicami, sme zásobenı ́posypovou 
soľou a drobným kamenivom. Do soľou a drobným kamenivom. Do 
pohotovostnej služby sú zaradenı ́pohotovostnej služby sú zaradenı ́
štyria až šiesti zamestnanci  podľa štyria až šiesti zamestnanci  podľa 
potreby a aj s malým počtom ľudı ́si potreby a aj s malým počtom ľudı ́si 
dokážeme so snehom poradiť.dokážeme so snehom poradiť.

sypač, malotraktor, dva traktory              
s radlicami, sme zásobenı ́posypovou 
soľou a drobným kamenivom. Do 
pohotovostnej služby sú zaradenı ́
štyria až šiesti zamestnanci  podľa 
potreby a aj s malým počtom ľudı ́si 
dokážeme so snehom poradiť.
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Giraltovciam	patrí	viac	ako	12	km	Giraltovciam	patrí	viac	ako	12	km	
chodníkov.	 Väčšia	 časť	 lemuje	chodníkov.	 Väčšia	 časť	 lemuje	
štátnu	cestu.	Po	silných	mrazoch	a	štátnu	cestu.	Po	silných	mrazoch	a	
neutíchajúcom	 snežení	 nastupujú	neutíchajúcom	 snežení	 nastupujú	
na	 toto	 obdobie	 dosť	 vysoké	na	 toto	 obdobie	 dosť	 vysoké	
teploty	a	spôsobujú	rýchle	topenie	teploty	a	spôsobujú	rýchle	topenie	
sa	snehu.sa	snehu.

Veľké množstvo odhrnutého snehu zo Veľké množstvo odhrnutého snehu zo 
štátnej cesty vytvára pri chodnıḱoch štátnej cesty vytvára pri chodnıḱoch 
mantinely snehu a pri oteplenı ́hrozı,́ mantinely snehu a pri oteplenı ́hrozı,́ 
že sa chodnı́ky ocitnú pod vodou. že sa chodnı́ky ocitnú pod vodou. 
Preto chceme tento sneh začať       Preto chceme tento sneh začať       

Giraltovciam	patrí	viac	ako	12	km	
chodníkov.	 Väčšia	 časť	 lemuje	
štátnu	cestu.	Po	silných	mrazoch	a	
neutíchajúcom	 snežení	 nastupujú	
na	 toto	 obdobie	 dosť	 vysoké	
teploty	a	spôsobujú	rýchle	topenie	
sa	snehu.

Veľké množstvo odhrnutého snehu zo 
štátnej cesty vytvára pri chodnıḱoch 
mantinely snehu a pri oteplenı ́hrozı,́ 
že sa chodnı́ky ocitnú pod vodou. 
Preto chceme tento sneh začať       

odvážať. odvážať. 

MsP	 do	 budúcna	 plánuje	 doplniť		MsP	 do	 budúcna	 plánuje	 doplniť		
stav	svojich	mechanizmov.stav	svojich	mechanizmov.

„Na poslednom mestskom zastupiteľ-„Na poslednom mestskom zastupiteľ-
stve bol schválený predaj motoro-stve bol schválený predaj motoro-
vého vozidla MAN, ktorý zabezpečo-vého vozidla MAN, ktorý zabezpečo-
val vývoz TKO. Za predajom zıśkané val vývoz TKO. Za predajom zıśkané 
peniaze chceme dokúpiť nový multi-peniaze chceme dokúpiť nový multi-
funkčný traktor  s prıd́avnými zaria-funkčný traktor  s prıd́avnými zaria-
deniami využıv́aný nielen na zimnú deniami využıv́aný nielen na zimnú 
údržbu, ale v lete aj na kosbu a zvoz.“ údržbu, ale v lete aj na kosbu a zvoz.“ 
prezradil na záver primátor mesta. prezradil na záver primátor mesta. 

odvážať. 

MsP	 do	 budúcna	 plánuje	 doplniť		
stav	svojich	mechanizmov.

„Na poslednom mestskom zastupiteľ-
stve bol schválený predaj motoro-
vého vozidla MAN, ktorý zabezpečo-
val vývoz TKO. Za predajom zıśkané 
peniaze chceme dokúpiť nový multi-
funkčný traktor  s prıd́avnými zaria-
deniami využıv́aný nielen na zimnú 
údržbu, ale v lete aj na kosbu a zvoz.“ 
prezradil na záver primátor mesta. 

Vo svidníckej nemocnici sa už Vo svidníckej nemocnici sa už 
„vo veľkom“ očkuje proti covidu-19„vo veľkom“ očkuje proti covidu-19

Vo svidníckej nemocnici sa už 
„vo veľkom“ očkuje proti covidu-19

Pavol	Svač	podnikovú	techniku	zvláda	bravúrne.Pavol	Svač	podnikovú	techniku	zvláda	bravúrne.Pavol	Svač	podnikovú	techniku	zvláda	bravúrne.

„Svoju službu začıńame o štvrtej ráno „Svoju službu začıńame o štvrtej ráno 
a traktorom s radlicou odhŕňame a traktorom s radlicou odhŕňame 
sneh dovtedy, kým cesty nie sú sneh dovtedy, kým cesty nie sú 
vyčistené. Najviac ma vedia rozčúliť vyčistené. Najviac ma vedia rozčúliť 
vodiči, ktorı ́už aj pri malom množstve vodiči, ktorı ́už aj pri malom množstve 
napadaného snehu nedokážu ovládať napadaného snehu nedokážu ovládať 
svoje vozidlo a vinu hádžu na nás. svoje vozidlo a vinu hádžu na nás. 
Takáto kritická situácia nastáva Takáto kritická situácia nastáva 

„Svoju službu začıńame o štvrtej ráno 
a traktorom s radlicou odhŕňame 
sneh dovtedy, kým cesty nie sú 
vyčistené. Najviac ma vedia rozčúliť 
vodiči, ktorı ́už aj pri malom množstve 
napadaného snehu nedokážu ovládať 
svoje vozidlo a vinu hádžu na nás. 
Takáto kritická situácia nastáva 

hlavne pri základnej škole. Taktiež je hlavne pri základnej škole. Taktiež je 
problém s údržbou ciest tam, kde problém s údržbou ciest tam, kde 
permanentne parkuj ú  aut á  na permanentne parkuj ú  aut á  na 
cestách, ako je to na Družstevnej a cestách, ako je to na Družstevnej a 
Budovateľskej ulici.Budovateľskej ulici.

	Text:Mária	Osifová,		Text:Mária	Osifová,	

foto:	autor,	P.	Švačfoto:	autor,	P.	Švač

hlavne pri základnej škole. Taktiež je 
problém s údržbou ciest tam, kde 
permanentne parkuj ú  aut á  na 
cestách, ako je to na Družstevnej a 
Budovateľskej ulici.

	Text:Mária	Osifová,	

foto:	autor,	P.	Švač
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Podľa	 informácií	 PSK	 samospráva	Podľa	 informácií	 PSK	 samospráva	
apeluje	 na	 nevyhnutnosť	 dobudo-apeluje	 na	 nevyhnutnosť	 dobudo-
vať	 rýchlostnú	 komunikáciu	 R4												vať	 rýchlostnú	 komunikáciu	 R4												
v	 úseku	 Prešov	 –	 štátna	 hranica										v	 úseku	 Prešov	 –	 štátna	 hranica										
s	Poľskom	pre	rozvoj	severovýchod-s	Poľskom	pre	rozvoj	severovýchod-
ného	 Slovenska.	 Na	 dokončenie	ného	 Slovenska.	 Na	 dokončenie	
prvej	 a	 začatie	 druhej	 etapy	 Via	prvej	 a	 začatie	 druhej	 etapy	 Via	
Carpatia	sa	už	rozbehla	petícia.Carpatia	sa	už	rozbehla	petícia.

Občania Prešovského a Košického Občania Prešovského a Košického 
kraja v petıćii žiadajú vládu SR, aby kraja v petıćii žiadajú vládu SR, aby 
ihneď začala konať v súvislosti s ou 2. ihneď začala konať v súvislosti s ou 2. 
etapou výstavby rýchlostnej cesty R4 – etapou výstavby rýchlostnej cesty R4 – 
severný obchvat mesta Prešov a severný obchvat mesta Prešov a 
následne až k hranici s Poľskom.  Dobu-následne až k hranici s Poľskom.  Dobu-
dovanie rýchlostnej komunikácie R4 s dovanie rýchlostnej komunikácie R4 s 

Podľa	 informácií	 PSK	 samospráva	
apeluje	 na	 nevyhnutnosť	 dobudo-
vať	 rýchlostnú	 komunikáciu	 R4												
v	 úseku	 Prešov	 –	 štátna	 hranica										
s	Poľskom	pre	rozvoj	severovýchod-
ného	 Slovenska.	 Na	 dokončenie	
prvej	 a	 začatie	 druhej	 etapy	 Via	
Carpatia	sa	už	rozbehla	petícia.

Občania Prešovského a Košického 
kraja v petıćii žiadajú vládu SR, aby 
ihneď začala konať v súvislosti s ou 2. 
etapou výstavby rýchlostnej cesty R4 – 
severný obchvat mesta Prešov a 
následne až k hranici s Poľskom.  Dobu-
dovanie rýchlostnej komunikácie R4 s 

napojenı́m na diaľnicu D1 považuje napojenı́m na diaľnicu D1 považuje 
Prešovský samosprávny kraj za Prešovský samosprávny kraj za 
kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest 
severovýchodu Slovenska od tranzit-severovýchodu Slovenska od tranzit-
nej dopravy. Krajskı ́ poslanci apelujú nej dopravy. Krajskı ́ poslanci apelujú 
na štát uznesenıḿ, ktorými chcú akce-na štát uznesenıḿ, ktorými chcú akce-
lerovať rozhodnutia kompetentných lerovať rozhodnutia kompetentných 
ministerstiev. Informovalo o tom Odde-ministerstiev. Informovalo o tom Odde-
lenie komunikácie a propagácie PSK.lenie komunikácie a propagácie PSK.

NAJVÝZNAMNEJŠIA	VÝCHODOEU-NAJVÝZNAMNEJŠIA	VÝCHODOEU-
RÓPSKA	KOMUNIKÁCIA	RÓPSKA	KOMUNIKÁCIA	

Rýchlostná cesta R4 je rozdelená do Rýchlostná cesta R4 je rozdelená do 
desiatich stavebných úsekov s dlz� ̌kou desiatich stavebných úsekov s dlz� ̌kou 
takmer 70 kilometrov. Výstavba            takmer 70 kilometrov. Výstavba            
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VÍZIA GIRALTOVČANOV ZNOVA OŽÍVA:VÍZIA GIRALTOVČANOV ZNOVA OŽÍVA:
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2. etapy – desaťkilometrového úseku 2. etapy – desaťkilometrového úseku 
Prešov Sever – Kapušany sa stále Prešov Sever – Kapušany sa stále 
odkladá. Aktuálne je vo výstavbe 1. odkladá. Aktuálne je vo výstavbe 1. 
etapa severného obchvatu mesta etapa severného obchvatu mesta 
Prešov.  Druhá etapa severného Prešov.  Druhá etapa severného 
obchvatu R4 sa už mala súťažiť, no obchvatu R4 sa už mala súťažiť, no 
verejné obstarávanie kvôli zmene verejné obstarávanie kvôli zmene 
kritériı ́pozastavili. „Hlavný problém – kritériı ́pozastavili. „Hlavný problém – 
odklon tranzitnej kamiónovej a odklon tranzitnej kamiónovej a 
nákladnej dopravy z mesta Prešov tak nákladnej dopravy z mesta Prešov tak 
zostáva naďalej nevyriešený. Dobudo-zostáva naďalej nevyriešený. Dobudo-
vanie rýchlostnej cesty R4 na územı ́vanie rýchlostnej cesty R4 na územı ́
PSK je o to dôležitejšie, že ide o  medzi-PSK je o to dôležitejšie, že ide o  medzi-
národný cestný koridor Via Carpatia, národný cestný koridor Via Carpatia, 
ktorý spája Baltické a Egejské more. ktorý spája Baltické a Egejské more. 
Rýchlostná cesta pritom nadväzuje na Rýchlostná cesta pritom nadväzuje na 
poľskú rýchlostnú cestu S19 s termı-́poľskú rýchlostnú cestu S19 s termı-́
nom ukončenia výstavby do roku 2024 nom ukončenia výstavby do roku 2024 
a maďarskú diaľnicu M30, ktorá má a maďarskú diaľnicu M30, ktorá má 
byť dokončená už budúci rok,“ infor-byť dokončená už budúci rok,“ infor-
movala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. movala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 
Z� upan je presvedčený, že táto cesta má Z� upan je presvedčený, že táto cesta má 
byť budovaná v plnom rozsahu.           byť budovaná v plnom rozsahu.           
„V plnom profile – po dva jazdné pruhy „V plnom profile – po dva jazdné pruhy 
v každom smere jazdy, tak ako bolo        v každom smere jazdy, tak ako bolo        
v pláne. Na význam rýchlostnej cesty v pláne. Na význam rýchlostnej cesty 
upozorňujeme už dlhšı́ čas. Chcem upozorňujeme už dlhšı́ čas. Chcem 
naozaj poprosiť a vyzvať ministerstvo naozaj poprosiť a vyzvať ministerstvo 
dopravy a ministerstvo financiı,́ aby dopravy a ministerstvo financiı,́ aby 
akcelerovali svoju činnosť, lebo akcelerovali svoju činnosť, lebo 
Slovensko bude naozaj zaostávať. Slovensko bude naozaj zaostávať. 
Hovorıḿe tu totiž o najvýznamnejšej Hovorıḿe tu totiž o najvýznamnejšej 
komunikácii na východe Európy,“ uvie-komunikácii na východe Európy,“ uvie-
dol predseda PSK Milan Majerský. dol predseda PSK Milan Majerský. 
Ministrovi financiı́ poslal predseda Ministrovi financiı́ poslal predseda 
PSK list s prosbou o uvoľnenie finanč-PSK list s prosbou o uvoľnenie finanč-
ných prostriedkov na prıṕravu ďalšıćh ných prostriedkov na prıṕravu ďalšıćh 
úsekov stavby R4. „Maďari a Poliaci úsekov stavby R4. „Maďari a Poliaci 
stavajú, len Slováci ako keby zaspali. stavajú, len Slováci ako keby zaspali. 
Obávam sa, že nám hrozı́ medziná-Obávam sa, že nám hrozı́ medziná-
rodná blamáž, lebo cesty znamenajú aj rodná blamáž, lebo cesty znamenajú aj 

2. etapy – desaťkilometrového úseku 
Prešov Sever – Kapušany sa stále 
odkladá. Aktuálne je vo výstavbe 1. 
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Prešov.  Druhá etapa severného 
obchvatu R4 sa už mala súťažiť, no 
verejné obstarávanie kvôli zmene 
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byť dokončená už budúci rok,“ infor-
movala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 
Z� upan je presvedčený, že táto cesta má 
byť budovaná v plnom rozsahu.           
„V plnom profile – po dva jazdné pruhy 
v každom smere jazdy, tak ako bolo        
v pláne. Na význam rýchlostnej cesty 
upozorňujeme už dlhšı́ čas. Chcem 
naozaj poprosiť a vyzvať ministerstvo 
dopravy a ministerstvo financiı,́ aby 
akcelerovali svoju činnosť, lebo 
Slovensko bude naozaj zaostávať. 
Hovorıḿe tu totiž o najvýznamnejšej 
komunikácii na východe Európy,“ uvie-
dol predseda PSK Milan Majerský. 
Ministrovi financiı́ poslal predseda 
PSK list s prosbou o uvoľnenie finanč-
ných prostriedkov na prıṕravu ďalšıćh 
úsekov stavby R4. „Maďari a Poliaci 
stavajú, len Slováci ako keby zaspali. 
Obávam sa, že nám hrozı́ medziná-
rodná blamáž, lebo cesty znamenajú aj 

pracovné prıĺežitosti, cestovný ruch a, pracovné prıĺežitosti, cestovný ruch a, 
samozrejme, rozvoj regiónov,“ tvrdı.́ samozrejme, rozvoj regiónov,“ tvrdı.́ 

INÍ	STAVAJÚ,	SLOVÁCI	„SPIA“INÍ	STAVAJÚ,	SLOVÁCI	„SPIA“

Podporu výstavby rýchlostnej cesty Podporu výstavby rýchlostnej cesty 
R4, konkrétne úseku Prešov Sever – R4, konkrétne úseku Prešov Sever – 
Kapušany, deklarujú aj aktivisti z Kapušany, deklarujú aj aktivisti z 
občianskeho združenia Náš Prešov. občianskeho združenia Náš Prešov. 
Spustili petıćiu za začatie výstavby a Spustili petıćiu za začatie výstavby a 
dokončenie 2. etapy rýchlostnej cesty dokončenie 2. etapy rýchlostnej cesty 
R4 a následne až k hranici s Poľskom. R4 a následne až k hranici s Poľskom. 
Petıćie sa spisovali aj v rokoch 2014 či Petıćie sa spisovali aj v rokoch 2014 či 
2017. Súčasnú petıćiu je možné podpı-́2017. Súčasnú petıćiu je možné podpı-́
sať aj online. Nielen samosprávny kraj, sať aj online. Nielen samosprávny kraj, 
ale aj mesto Prešov ju podporuje. ale aj mesto Prešov ju podporuje. 
Druhá časť severného obchvatu R4 je Druhá časť severného obchvatu R4 je 
pre Prešov nesmierne dôležitá . pre Prešov nesmierne dôležitá . 
Osobne podporujem petı́ciu občian-Osobne podporujem petı́ciu občian-
skeho združenia Náš Prešov. Sama skeho združenia Náš Prešov. Sama 
som však Primátorka mesta Prešov som však Primátorka mesta Prešov 
Andrea Turčanová oslovila ministra Andrea Turčanová oslovila ministra 
dopravy a výstavby SR Andreja Dole-dopravy a výstavby SR Andreja Dole-
žalaa požiadala ho o osobné stretnutie žalaa požiadala ho o osobné stretnutie 
najmä vo veci dostavby R4.najmä vo veci dostavby R4.

Ako sa uvádza v médiách, aktivisti Ako sa uvádza v médiách, aktivisti 
upozornili aj na ďalšie dva úseky, ktoré upozornili aj na ďalšie dva úseky, ktoré 
mali byť v rámci štúdie realizovateľ-mali byť v rámci štúdie realizovateľ-
nosti z roku 2017 dobudované do roku nosti z roku 2017 dobudované do roku 
2020. „Máme február 2021 a ani jeden 2020. „Máme február 2021 a ani jeden 
z nich nie že nebol zrealizovaný, nebol z nich nie že nebol zrealizovaný, nebol 
dokonca ani pustený na verejné obsta-dokonca ani pustený na verejné obsta-
rávanie. Prvým úsekom je úsek Kapu-rávanie. Prvým úsekom je úsek Kapu-
šany – Lipnıḱy. Druhým je intravilán šany – Lipnıḱy. Druhým je intravilán 
mesta Giraltovce,“ upozornil člen zdru-mesta Giraltovce,“ upozornil člen zdru-
ženia Náš Prešov Ján Benko.ženia Náš Prešov Ján Benko.

SPUSTILI	PETÍCIUSPUSTILI	PETÍCIU

Dokončenie prvej etapy rýchlostnej Dokončenie prvej etapy rýchlostnej 
cesty R4 a diaľničného úseku D1 – cesty R4 a diaľničného úseku D1 – 
západný obchvat mesta Prešov podľa západný obchvat mesta Prešov podľa 
petičiarov pomôže len čiastočne. „Výs-petičiarov pomôže len čiastočne. „Výs-
tavba druhej etapy je strategická aj tavba druhej etapy je strategická aj 
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INÍ	STAVAJÚ,	SLOVÁCI	„SPIA“
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Osobne podporujem petı́ciu občian-
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z nich nie že nebol zrealizovaný, nebol 
dokonca ani pustený na verejné obsta-
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šany – Lipnıḱy. Druhým je intravilán 
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západný obchvat mesta Prešov podľa 
petičiarov pomôže len čiastočne. „Výs-
tavba druhej etapy je strategická aj 
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vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu 
a podporuje vyhlásenia o znižovanı ́a podporuje vyhlásenia o znižovanı ́
regionálnych rozdielov z inštitúciı ́EU� , regionálnych rozdielov z inštitúciı ́EU� , 
vlády SR aj politických strán. Sme vlády SR aj politických strán. Sme 
jediné krajské mesto, ktoré nemá  jediné krajské mesto, ktoré nemá  
obchvat mesta. Odklad výstavby obchvat mesta. Odklad výstavby 
spôsobı ́ ďalšie zaostávanie v rozvoji spôsobı ́ ďalšie zaostávanie v rozvoji 
Prešovského kraja,” tvrdia petičiari. Prešovského kraja,” tvrdia petičiari. 
Listom oslovili i prezidentku SR Listom oslovili i prezidentku SR 
Zuzanu C�aputovú a predsedu vlády SR Zuzanu C�aputovú a predsedu vlády SR 
Igora Matoviča (OĽANO). „V posled-Igora Matoviča (OĽANO). „V posled-
nom obdobı ́so znepokojenıḿ sleduje-nom obdobı ́so znepokojenıḿ sleduje-
me, že pripravovaná výstavba druhej me, že pripravovaná výstavba druhej 
etapy v úseku Prešov Sever – Kapu-etapy v úseku Prešov Sever – Kapu-
šany sa odďaľuje. Stavba je pripravená šany sa odďaľuje. Stavba je pripravená 
na realizáciu a má všetky potrebné na realizáciu a má všetky potrebné 
povolenia,“ uviedol pre TASR za povolenia,“ uviedol pre TASR za 
petičný výbor René Polačok. Intenzita petičný výbor René Polačok. Intenzita 
dopravy je v obytných zónach neustále dopravy je v obytných zónach neustále 
prekračovaná v rozmedzı ́ 8- až 58-tisıć  prekračovaná v rozmedzı ́ 8- až 58-tisıć  
vozidiel za deň. vozidiel za deň. 

vzhľadom na rozvoj okresov a regiónu 
a podporuje vyhlásenia o znižovanı ́
regionálnych rozdielov z inštitúciı ́EU� , 
vlády SR aj politických strán. Sme 
jediné krajské mesto, ktoré nemá  
obchvat mesta. Odklad výstavby 
spôsobı ́ ďalšie zaostávanie v rozvoji 
Prešovského kraja,” tvrdia petičiari. 
Listom oslovili i prezidentku SR 
Zuzanu C�aputovú a predsedu vlády SR 
Igora Matoviča (OĽANO). „V posled-
nom obdobı ́so znepokojenıḿ sleduje-
me, že pripravovaná výstavba druhej 
etapy v úseku Prešov Sever – Kapu-
šany sa odďaľuje. Stavba je pripravená 
na realizáciu a má všetky potrebné 
povolenia,“ uviedol pre TASR za 
petičný výbor René Polačok. Intenzita 
dopravy je v obytných zónach neustále 
prekračovaná v rozmedzı ́ 8- až 58-tisıć  
vozidiel za deň. 

PRIVEĽA	ÁUT	A	MÁLO	MOŽNOSTÍPRIVEĽA	ÁUT	A	MÁLO	MOŽNOSTÍ

Giraltovský primátor sa už aj v minu-Giraltovský primátor sa už aj v minu-
lých rokoch na túto tému niekoľkokrát  lých rokoch na túto tému niekoľkokrát  
vyjadroval. „Viac to znevýhodňuje náš vyjadroval. „Viac to znevýhodňuje náš 
región oproti ostatnej časti Slovenska, región oproti ostatnej časti Slovenska, 
pretože je tu slabý prıĺiv investorov a pretože je tu slabý prıĺiv investorov a 
zhoršujú sa sociálne postavenie, zhoršujú sa sociálne postavenie, 
dostupnosť vzdelania, prepojenia k dostupnosť vzdelania, prepojenia k 
väčšıḿ mestám, možnostiam či už za väčšıḿ mestám, možnostiam či už za 
kultúrou alebo prácou. Máme rapıd́ny kultúrou alebo prácou. Máme rapıd́ny 
odliv mladých, práca tu chýba a kraj odliv mladých, práca tu chýba a kraj 
pod Duklou sa pomaličky vyľudňuje. pod Duklou sa pomaličky vyľudňuje. 
Vláda SR si musı́ uvedomiť, že s Vláda SR si musı́ uvedomiť, že s 
Poľskom máme najdlhšiu hranicu a iba Poľskom máme najdlhšiu hranicu a iba 
dva hraničné priechody pre nákladnú dva hraničné priechody pre nákladnú 
a kamiónovú dopravu, čiže tá sa veľmi a kamiónovú dopravu, čiže tá sa veľmi 
zhusťuje. Hraničné priechody by mali zhusťuje. Hraničné priechody by mali 
by byť vybavené rýchlostnou cestou, by byť vybavené rýchlostnou cestou, 
aby sa tu netvorili kolóny a nezdržia-aby sa tu netvorili kolóny a nezdržia-
valo to našu premávku,“ povedal už valo to našu premávku,“ povedal už 
dávnejšie Ján Rubis.dávnejšie Ján Rubis.

Martina	Cigľárová,	Martina	Cigľárová,	
info:	po-kraj.sk,	pis.sk,	tasr.skinfo:	po-kraj.sk,	pis.sk,	tasr.sk

PRIVEĽA	ÁUT	A	MÁLO	MOŽNOSTÍ
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lých rokoch na túto tému niekoľkokrát  
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zhoršujú sa sociálne postavenie, 
dostupnosť vzdelania, prepojenia k 
väčšıḿ mestám, možnostiam či už za 
kultúrou alebo prácou. Máme rapıd́ny 
odliv mladých, práca tu chýba a kraj 
pod Duklou sa pomaličky vyľudňuje. 
Vláda SR si musı́ uvedomiť, že s 
Poľskom máme najdlhšiu hranicu a iba 
dva hraničné priechody pre nákladnú 
a kamiónovú dopravu, čiže tá sa veľmi 
zhusťuje. Hraničné priechody by mali 
by byť vybavené rýchlostnou cestou, 
aby sa tu netvorili kolóny a nezdržia-
valo to našu premávku,“ povedal už 
dávnejšie Ján Rubis.

Martina	Cigľárová,	
info:	po-kraj.sk,	pis.sk,	tasr.sk

COVID AUTOMAT V OKRESECOVID AUTOMAT V OKRESECOVID AUTOMAT V OKRESE
vekovo vážená denná incidencia za 14 vekovo vážená denná incidencia za 14 
dnı ́(prıṕad nad a vrátane 65 rokov sa dnı ́(prıṕad nad a vrátane 65 rokov sa 
počıt́a za 4 prıṕady), dynamika v 7-počıt́a za 4 prıṕady), dynamika v 7-
dňovej incidencii z týždňa na týždeň, dňovej incidencii z týždňa na týždeň, 
počet hospitalizovaných na 100 000 počet hospitalizovaných na 100 000 
obyvateľov z daného okresu, lokálne obyvateľov z daného okresu, lokálne 
zhodnotenie epidemiologickej situá-zhodnotenie epidemiologickej situá-
cie epidemiológmi RU� VZ (napr. cie epidemiológmi RU� VZ (napr. 
superšı́renie v populácii, charakter superšı́renie v populácii, charakter 
ohnıśk, vekovo špecifická dynamika a ohnıśk, vekovo špecifická dynamika a 
podobne). Zásadný vplyv na epide-podobne). Zásadný vplyv na epide-
miologický stav majú inštitucionálne miologický stav majú inštitucionálne 
vybavenie daného regiónu, kapacita vybavenie daného regiónu, kapacita 

vekovo vážená denná incidencia za 14 
dnı ́(prıṕad nad a vrátane 65 rokov sa 
počıt́a za 4 prıṕady), dynamika v 7-
dňovej incidencii z týždňa na týždeň, 
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obyvateľov z daného okresu, lokálne 
zhodnotenie epidemiologickej situá-
cie epidemiológmi RU� VZ (napr. 
superšı́renie v populácii, charakter 
ohnıśk, vekovo špecifická dynamika a 
podobne). Zásadný vplyv na epide-
miologický stav majú inštitucionálne 
vybavenie daného regiónu, kapacita 

Epidemiologická	situácia	 je	podľa	Epidemiologická	situácia	 je	podľa	
regionálnej	 hygieničky	 a	 tajom-regionálnej	 hygieničky	 a	 tajom-
níčky	 RÚVZ	 Svidník	 na	 Slovensku	níčky	 RÚVZ	 Svidník	 na	 Slovensku	
naďalej	vážna.	Od	8.	februára	vstú-naďalej	vážna.	Od	8.	februára	vstú-
pil	 do	 platnosti	 covid	 automat	pil	 do	 platnosti	 covid	 automat	
schválený	 vládou.	 Okresy	 rozde-schválený	 vládou.	 Okresy	 rozde-
ľuje	 podľa	 aktuálnej	 rizikovosti	 s	ľuje	 podľa	 aktuálnej	 rizikovosti	 s	
ohľadom	na	šírenie	ochorenia.	ohľadom	na	šírenie	ochorenia.	

Covid automat zohľadňuje celoná-Covid automat zohľadňuje celoná-
rodné a regionálne kritériá. V regió-rodné a regionálne kritériá. V regió-
noch sa hodnotı ́epidemiologická situ-noch sa hodnotı ́epidemiologická situ-
ácia, ktorá vyjadruje dynamiku ocho-ácia, ktorá vyjadruje dynamiku ocho-
renia. Použıv́ajú sa na to kumulatıv́na renia. Použıv́ajú sa na to kumulatıv́na 
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ohľadom	na	šírenie	ochorenia.	
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renia. Použıv́ajú sa na to kumulatıv́na 
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najskôr na 8. deň od posledného najskôr na 8. deň od posledného 
kontaktu. Karanténa trvá minimálne kontaktu. Karanténa trvá minimálne 
14 dnı.́ Závisı ́to od výsledku testu, od 14 dnı.́ Závisı ́to od výsledku testu, od 
klinických prı́znakov. Karanténu klinických prı́znakov. Karanténu 
ukončuje všeobecný lekár.ukončuje všeobecný lekár.

NEBEZPEČENSTVO	BRITSKEJ	NEBEZPEČENSTVO	BRITSKEJ	
MUTÁCIEMUTÁCIE

Netreba zabúdať, že nám na Sloven-Netreba zabúdať, že nám na Sloven-
sku šarapatı ́ britská mutácia vıŕusu, sku šarapatı ́ britská mutácia vıŕusu, 
ktorá je oveľa nákazlivejšia. Jej ktorá je oveľa nákazlivejšia. Jej 
prıt́omnosť bola zistená aj v našich prıt́omnosť bola zistená aj v našich 
okresoch. V obidvoch okresoch sa okresoch. V obidvoch okresoch sa 
zvyšuje pozitivita testov, aktuálne sa zvyšuje pozitivita testov, aktuálne sa 
pri RT-PCR testoch pohybuje v rozme-pri RT-PCR testoch pohybuje v rozme-
dzı ́od 20 do 30 %, pri antigénových dzı ́od 20 do 30 %, pri antigénových 
testoch od 0,6 do 1,7 %. Vyššia poziti-testoch od 0,6 do 1,7 %. Vyššia poziti-
vita je v okrese Stropkov.vita je v okrese Stropkov.

Najlepšie, čo môžeme pre seba a svoje Najlepšie, čo môžeme pre seba a svoje 
okolie urobiť, je, že budeme zodpo-okolie urobiť, je, že budeme zodpo-
vednı ́a ohľaduplnı,́ obmedzıḿe mobi-vednı ́a ohľaduplnı,́ obmedzıḿe mobi-
litu a budeme dodržiavať nariadené litu a budeme dodržiavať nariadené 
opatrenia. Chorobám je vždy lepšie a opatrenia. Chorobám je vždy lepšie a 
ľahšie predchádzať ako ich liečiť. ľahšie predchádzať ako ich liečiť. 

(Mgr.	Helena	Hrebeňaková,	MPH,	(Mgr.	Helena	Hrebeňaková,	MPH,	
MHA	–	regionálna	hygienička)MHA	–	regionálna	hygienička)
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zdravotnıćkych zariadenı,́ zaočkova-zdravotnıćkych zariadenı,́ zaočkova-
nosť a mobilita ľudı.́nosť a mobilita ľudı.́

SME	„ČERVENÍ“SME	„ČERVENÍ“

Okresy Svidnı́k a Stropkov sú v 2. Okresy Svidnı́k a Stropkov sú v 2. 
stupni varovania = červený (Sloven-stupni varovania = červený (Sloven-
sko – 4. st. varovania = čierne). Auto-sko – 4. st. varovania = čierne). Auto-
mat sa aktualizuje vždy v pondelok, mat sa aktualizuje vždy v pondelok, 
mapa regiónov je publikovaná v mapa regiónov je publikovaná v 
utorok s platnosťou od nasledujúceho utorok s platnosťou od nasledujúceho 
pondelka (pri zlepšenı ́sa čaká ešte 1 pondelka (pri zlepšenı ́sa čaká ešte 1 
týždeň na potvrdenie pozitı́vneho týždeň na potvrdenie pozitı́vneho 
trendu). Na cestu do práce v súčas-trendu). Na cestu do práce v súčas-
nosti v okresoch Svidnıḱ a Stropkov  nosti v okresoch Svidnıḱ a Stropkov  
(a nielen tam) je potrebný negatıv́ny (a nielen tam) je potrebný negatıv́ny 
test na ochorenie covid-19. Zamest-test na ochorenie covid-19. Zamest-
nanci škôl a školských zariadenı ́nanci škôl a školských zariadenı ́
potrebujú do práce test nie staršı ́ako potrebujú do práce test nie staršı ́ako 
7 dnı,́ ostatnı ́zamestnanci nie staršı ́7 dnı,́ ostatnı ́zamestnanci nie staršı ́
ako 14 dnı.́ Aký test a kde potrebuje-ako 14 dnı.́ Aký test a kde potrebuje-
me, ale aj kedy test nepotrebujeme, je me, ale aj kedy test nepotrebujeme, je 
presne stanovené v Uznesenı ́vlády č. presne stanovené v Uznesenı ́vlády č. 
77/2021 a Vyhlá ške U� VZ SR č . 77/2021 a Vyhlá ške U� VZ SR č . 
47/2021.47/2021.
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nia vzorky biologic-nia vzorky biologic-
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osobou pozit ı́vne osobou pozit ı́vne 
testovanou na ocho-testovanou na ocho-
renie covid-19, sa renie covid-19, sa 
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týždeň na potvrdenie pozitı́vneho 
trendu). Na cestu do práce v súčas-
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47/2021.

DVOJTÝŽDŇOVÁ	IZOLÁCIA
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1. 	 marec	 2004	 Okres Svidnı́k 1. 	 marec	 2004	 Okres Svidnı́k 
navš t ı́v i l  prezident  SR Rudol f navš t ı́v i l  prezident  SR Rudol f 
Schuster. Schuster. 

3.	marec	1991 Uskutočnilo sa sčıt́a-3.	marec	1991 Uskutočnilo sa sčıt́a-
nie obyvateľov domov a bytov. Počet nie obyvateľov domov a bytov. Počet 
obyvateľov v okrese Svidnıḱ bol 44 obyvateľov v okrese Svidnıḱ bol 44 
209. 209. 

6.	 marec	 1793  V Párnici (okres 6.	 marec	 1793  V Párnici (okres 
Dolný Kubıń) sa narodil Adam Hlovıḱ, Dolný Kubıń) sa narodil Adam Hlovıḱ, 
evanjelický kňaz, literát a zberateľ evanjelický kňaz, literát a zberateľ 
ľudových a duchovných piesnı́. Od ľudových a duchovných piesnı́. Od 
roku 1832 až do smrti pôsobil v Giral-roku 1832 až do smrti pôsobil v Giral-
tovciach. Jeho najvýznamnejšı́m tovciach. Jeho najvýznamnejšı́m 
dielom je zbierka šarišských ľudo-dielom je zbierka šarišských ľudo-
vých piesnı ́z rokov 1831 – 1834. Pri vých piesnı ́z rokov 1831 – 1834. Pri 
prıĺežitosti 145. výročia úmrtia  mu prıĺežitosti 145. výročia úmrtia  mu 
bola  v  našom meste odhalená bola  v  našom meste odhalená 
pamätná tabuľa. Zomrel 29. marca pamätná tabuľa. Zomrel 29. marca 
1851 v Giraltovciach. 1851 v Giraltovciach. 

6.	 marec	 1907	 V Giraltovciach sa 6.	 marec	 1907	 V Giraltovciach sa 
n a r o d i l  A d o l f  O l i v é r  H o r v á t , n a r o d i l  A d o l f  O l i v é r  H o r v á t , 
významný botanik, katolı́cky kňaz, významný botanik, katolı́cky kňaz, 
cisterciánsky mnıćh, gymnaziálny a cisterciánsky mnıćh, gymnaziálny a 
univerzitný učiteľ. Je po ňom pome-univerzitný učiteľ. Je po ňom pome-
novaná rastlina z čeľade orchideı́. novaná rastlina z čeľade orchideı́. 
Zomrel v maďarskom meste Zirc Zomrel v maďarskom meste Zirc 
(+2006). (+2006). 

7.	marec	1986 V Pittsburghu zomrel 7.	marec	1986 V Pittsburghu zomrel 
Rudolf Dilong. Pochádzal z Trstenej Rudolf Dilong. Pochádzal z Trstenej 
na Orave. Bol známym slovenským na Orave. Bol známym slovenským 
básnikom, predstaviteľom literárnej básnikom, predstaviteľom literárnej 
skupiny katolıćka moderna, prıśluš-skupiny katolıćka moderna, prıśluš-
nıḱom františkánskeho rádu a kato-nıḱom františkánskeho rádu a kato-
lıćkym kňazom. V Giraltovciach pôso-lıćkym kňazom. V Giraltovciach pôso-
bil krátko počas druhej svetovej vojny bil krátko počas druhej svetovej vojny 
ako vojenský duchovný. ako vojenský duchovný. 

1. 	 marec	 2004	 Okres Svidnı́k 
navš t ı́v i l  prezident  SR Rudol f 
Schuster. 

3.	marec	1991 Uskutočnilo sa sčıt́a-
nie obyvateľov domov a bytov. Počet 
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209. 
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dielom je zbierka šarišských ľudo-
vých piesnı ́z rokov 1831 – 1834. Pri 
prıĺežitosti 145. výročia úmrtia  mu 
bola  v  našom meste odhalená 
pamätná tabuľa. Zomrel 29. marca 
1851 v Giraltovciach. 

6.	 marec	 1907	 V Giraltovciach sa 
n a r o d i l  A d o l f  O l i v é r  H o r v á t , 
významný botanik, katolı́cky kňaz, 
cisterciánsky mnıćh, gymnaziálny a 
univerzitný učiteľ. Je po ňom pome-
novaná rastlina z čeľade orchideı́. 
Zomrel v maďarskom meste Zirc 
(+2006). 

7.	marec	1986 V Pittsburghu zomrel 
Rudolf Dilong. Pochádzal z Trstenej 
na Orave. Bol známym slovenským 
básnikom, predstaviteľom literárnej 
skupiny katolıćka moderna, prıśluš-
nıḱom františkánskeho rádu a kato-
lıćkym kňazom. V Giraltovciach pôso-
bil krátko počas druhej svetovej vojny 
ako vojenský duchovný. 

12.	 marec	 2009 Mesto Svidnı́k 12.	 marec	 2009 Mesto Svidnı́k 
navštıv́il prezident SR Ivan Gašparo-navštıv́il prezident SR Ivan Gašparo-
vič.vič.

18.	marec	1854	V obci Kobylnice sa 18.	marec	1854	V obci Kobylnice sa 
narodil Alexij Tóth. Pôsobil ako pravo-narodil Alexij Tóth. Pôsobil ako pravo-
slávny kňaz v rôznych štátoch USA. slávny kňaz v rôznych štátoch USA. 
Zomrel 7. mája 1909 vo Wilkes-Barre Zomrel 7. mája 1909 vo Wilkes-Barre 
(USA). Sedem rokov po smrti našli (USA). Sedem rokov po smrti našli 
jeho telo neporušené. 29. mája 1994 jeho telo neporušené. 29. mája 1994 
vyhlásila Pravoslávna cirkev v vyhlásila Pravoslávna cirkev v 
Amerike kňaza Alexia Tótha za sväté-Amerike kňaza Alexia Tótha za sväté-
ho. ho. 

26.	marec	1954 V Modrom Kameni 26.	marec	1954 V Modrom Kameni 
zomrel Ľudovı́t Medvecký. V roku zomrel Ľudovı́t Medvecký. V roku 
1906 sa rozhodol kandidovať za 1906 sa rozhodol kandidovať za 
poslanca Uhorského snemu vo voleb-poslanca Uhorského snemu vo voleb-
nom okrese Giraltovce. Voľby vtedy nom okrese Giraltovce. Voľby vtedy 
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poslanca Uhorského snemu vo voleb-
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KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 
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V tomto obdobı́ práve prebieha v V tomto obdobı́ práve prebieha v 
online priestore sčıt́anie ľudu, už jede-online priestore sčıt́anie ľudu, už jede-
náste v poradı́. Redaktor Vladimı́r náste v poradı́. Redaktor Vladimı́r 
Jancura v dennıḱu Pravda sa pozrel na Jancura v dennıḱu Pravda sa pozrel na 
tento štatistický obraz aj z historic-tento štatistický obraz aj z historic-
kého hľadiska a mňa zaujalo zopár kého hľadiska a mňa zaujalo zopár 
faktov o minulých sčı́taniach nás faktov o minulých sčı́taniach nás 
Slovákov. Slovákov. 

Prvé sčıt́anie ľudu sa uskutočnilo 15. Prvé sčıt́anie ľudu sa uskutočnilo 15. 
februára 1921, čiže pred sto rokmi. februára 1921, čiže pred sto rokmi. 
Malo veľmi skreslené výsledky, keďže Malo veľmi skreslené výsledky, keďže 
sa robilo len v 28 aglomeráciách, sa robilo len v 28 aglomeráciách, 
ktoré mali aspoň 20-tisıć  obyvateľov. ktoré mali aspoň 20-tisıć  obyvateľov. 
Najdôležitejšie v takomto sčıt́anı ́bolo Najdôležitejšie v takomto sčıt́anı ́bolo 
spoznať národnostné zloženie obyva-spoznať národnostné zloženie obyva-
teľstva. Prvé pokusy o sčıt́anie sa obja-teľstva. Prvé pokusy o sčıt́anie sa obja-
vili už v roku 1919 s tzv. heslom – vili už v roku 1919 s tzv. heslom – 
Pozor, ide sčıt́acı ́komisár! Niekde sa Pozor, ide sčıt́acı ́komisár! Niekde sa 
ľudia pred komisármi ukrývali, ľudia pred komisármi ukrývali, 
pretože si mysleli, že ten, kto nevie pretože si mysleli, že ten, kto nevie 
pıśať ani čıt́ať a nahlási to komisárovi, pıśať ani čıt́ať a nahlási to komisárovi, 
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Prvé sčıt́anie ľudu sa uskutočnilo 15. 
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Najdôležitejšie v takomto sčıt́anı ́bolo 
spoznať národnostné zloženie obyva-
teľstva. Prvé pokusy o sčıt́anie sa obja-
vili už v roku 1919 s tzv. heslom – 
Pozor, ide sčıt́acı ́komisár! Niekde sa 
ľudia pred komisármi ukrývali, 
pretože si mysleli, že ten, kto nevie 
pıśať ani čıt́ať a nahlási to komisárovi, 

bude prinútený navštevovať školu. V bude prinútený navštevovať školu. V 
30. rokoch sa sčıt́anie zaujıḿalo aj o 30. rokoch sa sčıt́anie zaujıḿalo aj o 
plodnosť žien, v 40. rokoch zasa plodnosť žien, v 40. rokoch zasa 
riešilo rasovú otázku, správne vypl-riešilo rasovú otázku, správne vypl-
nenie tejto kolónky rozhodovalo o nenie tejto kolónky rozhodovalo o 
budúcom živote mnohých národnos-budúcom živote mnohých národnos-
tı.́ V roku 1950 sa sčıt́anie rozšıŕilo o tı.́ V roku 1950 sa sčıt́anie rozšıŕilo o 
kompletné údaje o bytoch a domoch kompletné údaje o bytoch a domoch 
obyvateľov a v 60. rokoch aj o obyvateľov a v 60. rokoch aj o 
pracovnú otázku. V roku 1970 bolo pracovnú otázku. V roku 1970 bolo 
prvýkrát spracované aj veľkokapacit-prvýkrát spracované aj veľkokapacit-
ným sálovým počıt́ačom. ným sálovým počıt́ačom. 

A aké je to tohtoročné? A aké je to tohtoročné? 

 „Aj vzhľadom na pandémiu je sčıt́anie  „Aj vzhľadom na pandémiu je sčıt́anie 
absolútne bezpečné, pretože samo-absolútne bezpečné, pretože samo-
sčıt́anie sa deje z pohodlia domova sčıt́anie sa deje z pohodlia domova 
obyvateľa, nikto neprı́de k nemu obyvateľa, nikto neprı́de k nemu 
domov a nikto ho svojou prıt́omnos-domov a nikto ho svojou prıt́omnos-
ťou neohrozı ́ na zdravı,́“ uviedla pre ťou neohrozı ́ na zdravı,́“ uviedla pre 
TASR hovorkyňa pre Sčıt́anie obyva-TASR hovorkyňa pre Sčıt́anie obyva-
teľov, domov a bytov (SODB) 2021 teľov, domov a bytov (SODB) 2021 
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prvýkrát spracované aj veľkokapacit-
ným sálovým počıt́ačom. 

A aké je to tohtoročné? 

 „Aj vzhľadom na pandémiu je sčıt́anie 
absolútne bezpečné, pretože samo-
sčıt́anie sa deje z pohodlia domova 
obyvateľa, nikto neprı́de k nemu 
domov a nikto ho svojou prıt́omnos-
ťou neohrozı ́ na zdravı,́“ uviedla pre 
TASR hovorkyňa pre Sčıt́anie obyva-
teľov, domov a bytov (SODB) 2021 

prebiehali tak, že všetci voliči museli prebiehali tak, že všetci voliči museli 
prıśť odovzdať hlas svojmu kandidá-prıśť odovzdať hlas svojmu kandidá-
tovi len do miesta sıd́la okresu. Do tovi len do miesta sıd́la okresu. Do 
Giraltoviec tak prichádzali šarišskı ́Giraltoviec tak prichádzali šarišskı ́
sedliaci podporiť slovenského kandi-sedliaci podporiť slovenského kandi-
dáta z viacerých, aj vzdialenejšı́ch dáta z viacerých, aj vzdialenejšı́ch 
obcı ́okresu. Uhorské úrady však dali obcı ́okresu. Uhorské úrady však dali 
pred mestečkom vytvoriť vojenský pred mestečkom vytvoriť vojenský 
kordón, čıḿ došlo k vedomej manipu-kordón, čıḿ došlo k vedomej manipu-
lácii výsledku volieb v prospech lácii výsledku volieb v prospech 
maďarského kandidáta. Medvecký sa maďarského kandidáta. Medvecký sa 
v tejto situácii vzdal kandidatúry. Na v tejto situácii vzdal kandidatúry. Na 
konci prvej svetovej vojny sa spolupo-konci prvej svetovej vojny sa spolupo-
dieľal na prıṕrave založenia Sloven-dieľal na prıṕrave založenia Sloven-
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v tejto situácii vzdal kandidatúry. Na 
konci prvej svetovej vojny sa spolupo-
dieľal na prıṕrave založenia Sloven-

skej národnej rady v Martine, po jej skej národnej rady v Martine, po jej 
skončenı́  pôsobil  ako poslanec skončenı́  pôsobil  ako poslanec 
Národného zhromaždenia v Prahe a Národného zhromaždenia v Prahe a 
člen bankovej rady Národnej banky člen bankovej rady Národnej banky 
československej. Bol odbornıḱom na československej. Bol odbornıḱom na 
ekonomickú legislatıv́u.ekonomickú legislatıv́u.

29.	marec	1962 Svoju činnosť začal 29.	marec	1962 Svoju činnosť začal 
Domov sociálnych služieb v Giraltov-Domov sociálnych služieb v Giraltov-
ciach.ciach.

31.	 marec	 1991 V Giraltovciach 31.	 marec	 1991 V Giraltovciach 
vzniká Mestský podnik služieb – vzniká Mestský podnik služieb – 
vedie ho Ing. Dušan C�orba. vedie ho Ing. Dušan C�orba. 

Alenka	Kmecová	Alenka	Kmecová	
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Národného zhromaždenia v Prahe a 
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SČÍTANIE ĽUDU V MINULOSTI A DNES SČÍTANIE ĽUDU V MINULOSTI A DNES SČÍTANIE ĽUDU V MINULOSTI A DNES 
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kych, môže využiť asistované sčıt́a-kych, môže využiť asistované sčıt́a-
nie. To znamená, že buď navštı́vi nie. To znamená, že buď navštı́vi 
kontaktné miesto zriadené obcou, kontaktné miesto zriadené obcou, 
kde ho sčı́ta stacionárny asistent, kde ho sčı́ta stacionárny asistent, 
alebo môže telefonicky požiadať o alebo môže telefonicky požiadať o 
mobilného asistenta,  ktorý  ho mobilného asistenta,  ktorý  ho 
navštıv́i doma a sčıt́a ho. navštıv́i doma a sčıt́a ho. 

Pri vypl�ňanı́ elektronického sčı́ta-Pri vypl�ňanı́ elektronického sčı́ta-
cieho formulára budú ľudia odpove-cieho formulára budú ľudia odpove-

dať na 14 otázok. Týkajú sa miesta dať na 14 otázok. Týkajú sa miesta 
pobytu, rodiny, vzdelania, zamestna-pobytu, rodiny, vzdelania, zamestna-
nia, národnosti i náboženstva. Formu-nia, národnosti i náboženstva. Formu-
láre aj vysvetlivky sú v slovenskom láre aj vysvetlivky sú v slovenskom 
jazyku a v jazyku národnostných jazyku a v jazyku národnostných 
menšı́n (maďarčina, rómčina, ukra-menšı́n (maďarčina, rómčina, ukra-
jinčina, rusıń čina), v nemčine, anglič-jinčina, rusıń čina), v nemčine, anglič-
tine a francúzštine. „Sú prispôsobené tine a francúzštine. „Sú prispôsobené 
aj pre nevidiacich a slabozrakých,“ aj pre nevidiacich a slabozrakých,“ 
poznamenala Stauder.poznamenala Stauder.

Z	denníka	Pravda	spracovala	Z	denníka	Pravda	spracovala	
Michaela	Marcinová Michaela	Marcinová 
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alebo môže telefonicky požiadať o 
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Michaela	Marcinová 

Jasmı́na Stauder. Ak bude niekto Jasmı́na Stauder. Ak bude niekto 
potrebovať poradiť, informácie potrebovať poradiť, informácie 
dostane na telefónnom čıśle 02 20 92 dostane na telefónnom čıśle 02 20 92 
49 19 alebo v obci, či na stránke 49 19 alebo v obci, či na stránke 
S� tatistického úradu pre sčı́tanie v S� tatistického úradu pre sčı́tanie v 
časti najčastejšie otázky.časti najčastejšie otázky.

Všetci obyvatelia Slovenska sú v Všetci obyvatelia Slovenska sú v 
súlade so zákonom o sčıt́anı ́povinnı ́súlade so zákonom o sčıt́anı ́povinnı ́
sa sčıt́ať. Pod pojmom obyvateľ sa v sa sčıt́ať. Pod pojmom obyvateľ sa v 
tomto prıṕade tomto prıṕade 
r o z u m i e r o z u m i e 
každý, kto má každý, kto má 
na Slovensku na Slovensku 
t r v a l ý , t r v a l ý , 
prechodný, ale prechodný, ale 
aj tolerovaný aj tolerovaný 
pobyt. „Sčı́tať pobyt. „Sčı́tať 
sa je povinný sa je povinný 
a j  o b č a n a j  o b č a n 
E u r ó p s k e j E u r ó p s k e j 
únie, ktorý má únie, ktorý má 
n a  ú z e m ı ́n a  ú z e m ı ́
S l o v e n s k a S l o v e n s k a 
obvyklý pobyt. obvyklý pobyt. 
Sčıt́ať neplno-Sčıt́ať neplno-
l e t é  o s o b y, l e t é  o s o b y, 
teda deti,  je teda deti,  je 
povinný rodič, respektıv́e zákonný povinný rodič, respektıv́e zákonný 
zástupca,“ spresnila Stauder. Zákon zástupca,“ spresnila Stauder. Zákon 
definuje aj sankcie za nesplnenie si definuje aj sankcie za nesplnenie si 
zákonnej povinnosti sčıt́ať sa. Obec zákonnej povinnosti sčıt́ať sa. Obec 
môže uložiť pokutu vo výške od 25 do môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 
250 eur. „Našıḿ cieľom však nie je 250 eur. „Našıḿ cieľom však nie je 
pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich 
k sčıt́aniu. To, že sa niekto nezúčastnil k sčıt́aniu. To, že sa niekto nezúčastnil 
sčı́tania, vyhodnotı́me na základe sčı́tania, vyhodnotı́me na základe 
iných zdrojov,“ podotkla hovorkyňa.iných zdrojov,“ podotkla hovorkyňa.

Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčıt́ať Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčıt́ať 
sám alebo s pomocou svojich blı́z-sám alebo s pomocou svojich blı́z-

Jasmı́na Stauder. Ak bude niekto 
potrebovať poradiť, informácie 
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r o z u m i e 
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Sčıt́ať neplno-
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Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčıt́ať 
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Súťaže a olympiády majú svoje čaro. Súťaže a olympiády majú svoje čaro. 
Dávajú študentom možnosť rozvıj́ať sa v Dávajú študentom možnosť rozvıj́ať sa v 
predmetoch a tak rozširovať svoje vedo-predmetoch a tak rozširovať svoje vedo-
mosti i zručnosti. Takúto možnosť mali mosti i zručnosti. Takúto možnosť mali 
študenti nášho gymnázia aj v tomto škol-študenti nášho gymnázia aj v tomto škol-
skom roku a to aj napriek nepriaznivej skom roku a to aj napriek nepriaznivej 
epidemiologickej situácii.epidemiologickej situácii.

ŠKOLSKÉ	KOLOŠKOLSKÉ	KOLO

V stredu 2. 12. 2020 sa za dodržania prıś-V stredu 2. 12. 2020 sa za dodržania prıś-
nych opatrenı ́v priestoroch školy konalo nych opatrenı ́v priestoroch školy konalo 
školské kolo 31. ročnı́ka olympiády v školské kolo 31. ročnı́ka olympiády v 
anglickom jazyku. Súťažiaci si svoje vedo-anglickom jazyku. Súťažiaci si svoje vedo-
mosti preverili v krátkom teste pozostá-mosti preverili v krátkom teste pozostá-
vajúcom z niekoľkých zložiek. S� tudenti s vajúcom z niekoľkých zložiek. S� tudenti s 
vyššı́m počtom bodov postúpili aj do vyššı́m počtom bodov postúpili aj do 
druhého, ústneho kola. Výsledky sú druhého, ústneho kola. Výsledky sú 
nasledovné:nasledovné:

 Kategória 2A Kategória 2A

1.	miesto:	Tamara	Jurčenková	(1. A)1.	miesto:	Tamara	Jurčenková	(1. A)

2.  miesto: Ján Sukovský (2. A)2.  miesto: Ján Sukovský (2. A)

3.  miesto: Matej Liháni (1. A)3.  miesto: Matej Liháni (1. A)

 Kategória 2B Kategória 2B

1.	miesto:	Daniela	Ondusková (3. A)1.	miesto:	Daniela	Ondusková (3. A)

Ocenenı́m pre obe vı́ťazky neboli len Ocenenı́m pre obe vı́ťazky neboli len 
diplomy a vecné ceny, ale aj postup do diplomy a vecné ceny, ale aj postup do 
obvodného kola.obvodného kola.

OBVODNÉ	KOLOOBVODNÉ	KOLO

P r o t i p a n d e m i c k é P r o t i p a n d e m i c k é 
opatrenia spôsobili, že opatrenia spôsobili, že 
o b v o d n é  k o l o  s a o b v o d n é  k o l o  s a 
muselo konať dištanč-muselo konať dištanč-
nou, online formou.  nou, online formou.  
Deň pred samotnou Deň pred samotnou 
súťažou si mohli súťa-súťažou si mohli súťa-
žiaci vyskúšať priebeh žiaci vyskúšať priebeh 
olympiády v skúšob-olympiády v skúšob-
nom online teste. Bolo nom online teste. Bolo 
to stresujúce. C� o ak to stresujúce. C� o ak 
dôjde k výpadku inter-dôjde k výpadku inter-
netu, prúdu, zlyhaniu netu, prúdu, zlyhaniu 
počı́tača....? Našťastie počı́tača....? Našťastie 
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Dávajú študentom možnosť rozvıj́ať sa v 
predmetoch a tak rozširovať svoje vedo-
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vyššı́m počtom bodov postúpili aj do 
druhého, ústneho kola. Výsledky sú 
nasledovné:

 Kategória 2A

1.	miesto:	Tamara	Jurčenková	(1. A)

2.  miesto: Ján Sukovský (2. A)

3.  miesto: Matej Liháni (1. A)

 Kategória 2B

1.	miesto:	Daniela	Ondusková (3. A)

Ocenenı́m pre obe vı́ťazky neboli len 
diplomy a vecné ceny, ale aj postup do 
obvodného kola.

OBVODNÉ	KOLO

P r o t i p a n d e m i c k é 
opatrenia spôsobili, že 
o b v o d n é  k o l o  s a 
muselo konať dištanč-
nou, online formou.  
Deň pred samotnou 
súťažou si mohli súťa-
žiaci vyskúšať priebeh 
olympiády v skúšob-
nom online teste. Bolo 
to stresujúce. C� o ak 
dôjde k výpadku inter-
netu, prúdu, zlyhaniu 
počı́tača....? Našťastie 

sa nič také nestalo. Súťažiace z oboch sa nič také nestalo. Súťažiace z oboch 
kategóriı ́sa 13. 1. 2021 stali úspešnými kategóriı ́sa 13. 1. 2021 stali úspešnými 
riešiteľkami. Do krajského kola však riešiteľkami. Do krajského kola však 
môže postúpiť len jeden žiak v danej kate-môže postúpiť len jeden žiak v danej kate-
górii. Daniela	Ondusková	zıśkala najvy-górii. Daniela	Ondusková	zıśkala najvy-
ššı ́počet bodov v kategórii 2B v obvode ššı ́počet bodov v kategórii 2B v obvode 
(zastúpené boli okresy Bardejov, Svidnıḱ (zastúpené boli okresy Bardejov, Svidnıḱ 
a Stará Ľubovňa) a jednoznačne postú-a Stará Ľubovňa) a jednoznačne postú-
pila do krajského kola.   pila do krajského kola.   

KRAJSKÉ	KOLOKRAJSKÉ	KOLO

Takýto úspech je aj pre súťažiacu, aj pre Takýto úspech je aj pre súťažiacu, aj pre 
jej vyučujúcu úspechom a zároveň aj jej vyučujúcu úspechom a zároveň aj 
výzvou. Daniela využila svoj čas naplno a výzvou. Daniela využila svoj čas naplno a 
v spolupráci so svojou vyučujúcou, Mgr. v spolupráci so svojou vyučujúcou, Mgr. 
Jankou C� orbovou, svoje vedomosti Jankou C� orbovou, svoje vedomosti 
svedomito prehlbovala. Krajské kolo svedomito prehlbovala. Krajské kolo 
prebehlo 10. 2. 2021 v online prostredı ́prebehlo 10. 2. 2021 v online prostredı ́
dištančnou formou. Daniela Ondusková dištančnou formou. Daniela Ondusková 
sa v silnej konkurencii škôl z Prešov-sa v silnej konkurencii škôl z Prešov-
ského kraja umiestnila na krásnom 4. ského kraja umiestnila na krásnom 4. 
mieste.mieste.

Daniele srdečne blahoželáme a prajeme Daniele srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa chuti na sebe pracovať a zdokonaľo-veľa chuti na sebe pracovať a zdokonaľo-
vať sa  v angličtine aj naďalej.vať sa  v angličtine aj naďalej.

Anna	Zuzana	Dzurišová,																				Anna	Zuzana	Dzurišová,																				
Tamara	JurčenkováTamara	Jurčenková

sa nič také nestalo. Súťažiace z oboch 
kategóriı ́sa 13. 1. 2021 stali úspešnými 
riešiteľkami. Do krajského kola však 
môže postúpiť len jeden žiak v danej kate-
górii. Daniela	Ondusková	zıśkala najvy-
ššı ́počet bodov v kategórii 2B v obvode 
(zastúpené boli okresy Bardejov, Svidnıḱ 
a Stará Ľubovňa) a jednoznačne postú-
pila do krajského kola.   

KRAJSKÉ	KOLO

Takýto úspech je aj pre súťažiacu, aj pre 
jej vyučujúcu úspechom a zároveň aj 
výzvou. Daniela využila svoj čas naplno a 
v spolupráci so svojou vyučujúcou, Mgr. 
Jankou C� orbovou, svoje vedomosti 
svedomito prehlbovala. Krajské kolo 
prebehlo 10. 2. 2021 v online prostredı ́
dištančnou formou. Daniela Ondusková 
sa v silnej konkurencii škôl z Prešov-
ského kraja umiestnila na krásnom 4. 
mieste.

Daniele srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa chuti na sebe pracovať a zdokonaľo-
vať sa  v angličtine aj naďalej.

Anna	Zuzana	Dzurišová,																				
Tamara	Jurčenková

Naša gymnazistka opäť najlepšia v obvodnom kole troch okresovNaša gymnazistka opäť najlepšia v obvodnom kole troch okresovNaša gymnazistka opäť najlepšia v obvodnom kole troch okresov

31. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU31. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU31. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Foto:	Janka	ČorbováFoto:	Janka	ČorbováFoto:	Janka	Čorbová
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To, že študenti nášho gymnázia sa To, že študenti nášho gymnázia sa 
aktıv́ne zapájajú do európskych projek-aktıv́ne zapájajú do európskych projek-
tov, je dobre známe. V súčasnej epide-tov, je dobre známe. V súčasnej epide-
miologickej situácii sú však mladı ́ľudia        miologickej situácii sú však mladı ́ľudia        
v mnohom limitovanı,́ preto sa Kancelá-v mnohom limitovanı,́ preto sa Kancelá-
ria Európskeho parlamentu rozhodla ria Európskeho parlamentu rozhodla 
zorganizovať online diskusné fórum na zorganizovať online diskusné fórum na 
tému Európa v klimatickej pohotovosti. tému Európa v klimatickej pohotovosti. 
Vyše dvojhodinové podujatie vysielané aj Vyše dvojhodinové podujatie vysielané aj 
na kanáli Youtube bolo určené stre-na kanáli Youtube bolo určené stre-
doškolákom z mnohých slovenských doškolákom z mnohých slovenských 
škôl. O to viac nás tešı,́ že sme sa ho mohli škôl. O to viac nás tešı,́ že sme sa ho mohli 
zúčastniť aj my, prváci gymnázia, v koor-zúčastniť aj my, prváci gymnázia, v koor-
dinácii s pani učiteľkou Mgr. J. C�orbovou. dinácii s pani učiteľkou Mgr. J. C�orbovou. 
Okrem riaditeľa Kancelárie EP Roberta Okrem riaditeľa Kancelárie EP Roberta 
Sermeka boli prı́tomnı́ štyria europo-Sermeka boli prı́tomnı́ štyria europo-
slanci: Robert Hajšel, Martin Hojsıḱ , Ivan slanci: Robert Hajšel, Martin Hojsıḱ , Ivan 
S� tefanec a Michal Wiezik, ktorı ́informo-S� tefanec a Michal Wiezik, ktorı ́informo-
vali o tom, aké opatrenia prijıḿa Európ-vali o tom, aké opatrenia prijıḿa Európ-
sky parlament v oblasti ekologickej krıźy.sky parlament v oblasti ekologickej krıźy.

Je veľmi dôležité komunikovať o život-Je veľmi dôležité komunikovať o život-
nom prostredı,́ veď sa priamo týka našej nom prostredı,́ veď sa priamo týka našej 
planéty a našich životov. Práve mladá planéty a našich životov. Práve mladá 
generácia by mala byť informovaná o generácia by mala byť informovaná o 
hrozbách, ktoré môžu nastať v budúd-hrozbách, ktoré môžu nastať v budúd-
nosti, ak si prıŕodu a klıḿu nezačneme nosti, ak si prıŕodu a klıḿu nezačneme 
viac vážiť. Najviac sa nám páčilo to, že viac vážiť. Najviac sa nám páčilo to, že 
sme mali možnosť byť pria-sme mali možnosť byť pria-
mymi aktérmi tejto online mymi aktérmi tejto online 
diskusie. Naše otázky, návrhy a  diskusie. Naše otázky, návrhy a  
podnety sme mohli klásť cez podnety sme mohli klásť cez 
aplikáciu slido. Otázok kolo-aplikáciu slido. Otázok kolo-
valo neskutočne veľa, preto valo neskutočne veľa, preto 
politici mohli zodpovedať len politici mohli zodpovedať len 
niektoré z nich. Aj na naše niektoré z nich. Aj na naše 
otázky prišiel rad a dostali sme otázky prišiel rad a dostali sme 
na nich odpovede, z čoho na nich odpovede, z čoho 
máme veľkú radosť. Recenzie máme veľkú radosť. Recenzie 
študentov po skončenı ́ disku-študentov po skončenı ́ disku-
sie boli veľmi pozitıv́ne. Všet-sie boli veľmi pozitıv́ne. Všet-
kým sa to veľmi páčilo a dozve-kým sa to veľmi páčilo a dozve-

To, že študenti nášho gymnázia sa 
aktıv́ne zapájajú do európskych projek-
tov, je dobre známe. V súčasnej epide-
miologickej situácii sú však mladı ́ľudia        
v mnohom limitovanı,́ preto sa Kancelá-
ria Európskeho parlamentu rozhodla 
zorganizovať online diskusné fórum na 
tému Európa v klimatickej pohotovosti. 
Vyše dvojhodinové podujatie vysielané aj 
na kanáli Youtube bolo určené stre-
doškolákom z mnohých slovenských 
škôl. O to viac nás tešı,́ že sme sa ho mohli 
zúčastniť aj my, prváci gymnázia, v koor-
dinácii s pani učiteľkou Mgr. J. C�orbovou. 
Okrem riaditeľa Kancelárie EP Roberta 
Sermeka boli prı́tomnı́ štyria europo-
slanci: Robert Hajšel, Martin Hojsıḱ , Ivan 
S� tefanec a Michal Wiezik, ktorı ́informo-
vali o tom, aké opatrenia prijıḿa Európ-
sky parlament v oblasti ekologickej krıźy.

Je veľmi dôležité komunikovať o život-
nom prostredı,́ veď sa priamo týka našej 
planéty a našich životov. Práve mladá 
generácia by mala byť informovaná o 
hrozbách, ktoré môžu nastať v budúd-
nosti, ak si prıŕodu a klıḿu nezačneme 
viac vážiť. Najviac sa nám páčilo to, že 
sme mali možnosť byť pria-
mymi aktérmi tejto online 
diskusie. Naše otázky, návrhy a  
podnety sme mohli klásť cez 
aplikáciu slido. Otázok kolo-
valo neskutočne veľa, preto 
politici mohli zodpovedať len 
niektoré z nich. Aj na naše 
otázky prišiel rad a dostali sme 
na nich odpovede, z čoho 
máme veľkú radosť. Recenzie 
študentov po skončenı ́ disku-
sie boli veľmi pozitıv́ne. Všet-
kým sa to veľmi páčilo a dozve-

deli sa veľa nových a zaujıḿavých vecı.́ deli sa veľa nových a zaujıḿavých vecı.́ 
Určite to stálo za to. Určite to stálo za to. 

Diskusia na aktuálnu tému bola zaujıḿa-Diskusia na aktuálnu tému bola zaujıḿa-
vá. Páčilo sa mi, že aj oslovenı ́ študenti vá. Páčilo sa mi, že aj oslovenı ́ študenti 
mohli dávať otázky, na ktoré dostali odpo-mohli dávať otázky, na ktoré dostali odpo-
vede od ľudı́, ktorı́ sa o to zaujı́majú. vede od ľudı́, ktorı́ sa o to zaujı́majú. 
Dozvedela som sa nové informácie. (Mar-Dozvedela som sa nové informácie. (Mar-
tina Knišová)tina Knišová)

Dnešná diskusia bola veľmi obohacujúca Dnešná diskusia bola veľmi obohacujúca 
a zaujıḿavá. Aj napriek faktu, že to bolo a zaujıḿavá. Aj napriek faktu, že to bolo 
online. Riešili sa podľa mňa tie najdôleži-online. Riešili sa podľa mňa tie najdôleži-
tejšie problémy. Od poslancov sme tejšie problémy. Od poslancov sme 
dostali odpovede aj na naše konkrétne dostali odpovede aj na naše konkrétne 
otázky, ktoré nás zaujıḿali. (Anna Dzuri-otázky, ktoré nás zaujıḿali. (Anna Dzuri-
šová)šová)

Na diskusii sa mi najviac páčilo, že Na diskusii sa mi najviac páčilo, že 
odborné názory všetkých poslancov ma odborné názory všetkých poslancov ma 
značne obohatili. Pochopil som prob-značne obohatili. Pochopil som prob-
lémy klimatickej krıźy a dozvedel som sa lémy klimatickej krıźy a dozvedel som sa 
veľa závažných informáciı.́ Veľmi sa mi to veľa závažných informáciı.́ Veľmi sa mi to 
páčilo a určite by som si to ešte zopako-páčilo a určite by som si to ešte zopako-
val. (Oliver Lapčák)val. (Oliver Lapčák)

Takéto diskusie sú pre nás, mladú gene-Takéto diskusie sú pre nás, mladú gene-
ráciu, veľmi dôležité, pretože nás nabá-ráciu, veľmi dôležité, pretože nás nabá-
dajú byť zodpovednými k sebe i k našej dajú byť zodpovednými k sebe i k našej 
krásnej prıŕode. krásnej prıŕode. 

Michaela	LeszczukováMichaela	Leszczuková

deli sa veľa nových a zaujıḿavých vecı.́ 
Určite to stálo za to. 

Diskusia na aktuálnu tému bola zaujıḿa-
vá. Páčilo sa mi, že aj oslovenı ́ študenti 
mohli dávať otázky, na ktoré dostali odpo-
vede od ľudı́, ktorı́ sa o to zaujı́majú. 
Dozvedela som sa nové informácie. (Mar-
tina Knišová)

Dnešná diskusia bola veľmi obohacujúca 
a zaujıḿavá. Aj napriek faktu, že to bolo 
online. Riešili sa podľa mňa tie najdôleži-
tejšie problémy. Od poslancov sme 
dostali odpovede aj na naše konkrétne 
otázky, ktoré nás zaujıḿali. (Anna Dzuri-
šová)

Na diskusii sa mi najviac páčilo, že 
odborné názory všetkých poslancov ma 
značne obohatili. Pochopil som prob-
lémy klimatickej krıźy a dozvedel som sa 
veľa závažných informáciı.́ Veľmi sa mi to 
páčilo a určite by som si to ešte zopako-
val. (Oliver Lapčák)

Takéto diskusie sú pre nás, mladú gene-
ráciu, veľmi dôležité, pretože nás nabá-
dajú byť zodpovednými k sebe i k našej 
krásnej prıŕode. 

Michaela	Leszczuková

Gymnazisti diskutovali v Európskom parlamenteGymnazisti diskutovali v Európskom parlamenteGymnazisti diskutovali v Európskom parlamente
EURÓPA V KL IMAT ICKEJ POHOTOVOST IEURÓPA V KL IMAT ICKEJ POHOTOVOST IEURÓPA V KL IMAT ICKEJ POHOTOVOST I

Foto:	internetFoto:	internetFoto:	internet



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

17

V	lete,		v	zime,	v	búrke,	v	daždi,V	lete,		v	zime,	v	búrke,	v	daždi,

keď	sa	von	nik	neodváži,keď	sa	von	nik	neodváži,

na	horách	sa	stala	beda,na	horách	sa	stala	beda,

horskú	službu	volať	treba!horskú	službu	volať	treba!

Začiatkom decembra Ministerstvo Začiatkom decembra Ministerstvo 
vnútra SR zaslalo výzvu všetkým vnútra SR zaslalo výzvu všetkým 
deťom: ,,Detičky,	 zoberte	 do	 rúk	deťom: ,,Detičky,	 zoberte	 do	 rúk	
farbičky	 a	 nakreslite	 pre	 nás	 tie	farbičky	 a	 nakreslite	 pre	 nás	 tie	
najkrajšie	 zimné	 obrázky,	 zachyťte	najkrajšie	 zimné	 obrázky,	 zachyťte	
vianočnú	 atmosféru.	Motív	môže	 byť	vianočnú	 atmosféru.	Motív	môže	 byť	
spojený	 s	 profesiou	spojený	 s	 profesiou	
p o l í c i e , 	 h a s i č o v ,	p o l í c i e , 	 h a s i č o v ,	
horských	záchranárov	horských	záchranárov	
i	športovcov,	ktorí	nás	i	športovcov,	ktorí	nás	
r ep rezen tu j ú 	 pod	r ep rezen tu j ú 	 pod	
hlavičkou	 Športového	hlavičkou	 Športového	
centra	polície.“	Na túto centra	polície.“	Na túto 
výzvu zareagovali aj výzvu zareagovali aj 
ž i a c i  2 .  B  t r i e d y ž i a c i  2 .  B  t r i e d y 
základnej školy ako základnej školy ako 
organizovanej zložky organizovanej zložky 
spojenej školy s ich spojenej školy s ich 
triednou učiteľkou triednou učiteľkou 
PaedDr. Annou Galı-́PaedDr. Annou Galı-́
kovou. Tá na Minister-kovou. Tá na Minister-
stvo vnútra SR poslala stvo vnútra SR poslala 
výtvarné diela svojich výtvarné diela svojich 
žiakov, ale aj kresby žiakov, ale aj kresby 
s v o j i c h  b ý v a l ý c h s v o j i c h  b ý v a l ý c h 
š t u d e n t o v.  P r á c a š t u d e n t o v.  P r á c a 
vtedy desaťročnej vtedy desaťročnej 
žiačky 4. B triedy Evky žiačky 4. B triedy Evky 
Kollárovej, súčasnej Kollárovej, súčasnej 
študentky Gymnázia v študentky Gymnázia v 
Giraltovciach, komi-Giraltovciach, komi-
siu oslovila natoľko, siu oslovila natoľko, 

V	lete,		v	zime,	v	búrke,	v	daždi,

keď	sa	von	nik	neodváži,

na	horách	sa	stala	beda,

horskú	službu	volať	treba!

Začiatkom decembra Ministerstvo 
vnútra SR zaslalo výzvu všetkým 
deťom: ,,Detičky,	 zoberte	 do	 rúk	
farbičky	 a	 nakreslite	 pre	 nás	 tie	
najkrajšie	 zimné	 obrázky,	 zachyťte	
vianočnú	 atmosféru.	Motív	môže	 byť	
spojený	 s	 profesiou	
p o l í c i e , 	 h a s i č o v ,	
horských	záchranárov	
i	športovcov,	ktorí	nás	
r ep rezen tu j ú 	 pod	
hlavičkou	 Športového	
centra	polície.“	Na túto 
výzvu zareagovali aj 
ž i a c i  2 .  B  t r i e d y 
základnej školy ako 
organizovanej zložky 
spojenej školy s ich 
triednou učiteľkou 
PaedDr. Annou Galı-́
kovou. Tá na Minister-
stvo vnútra SR poslala 
výtvarné diela svojich 
žiakov, ale aj kresby 
s v o j i c h  b ý v a l ý c h 
š t u d e n t o v.  P r á c a 
vtedy desaťročnej 
žiačky 4. B triedy Evky 
Kollárovej, súčasnej 
študentky Gymnázia v 
Giraltovciach, komi-
siu oslovila natoľko, 

že bola vybraná ako úvodná kresba že bola vybraná ako úvodná kresba 
novoročných pozdravov Ministerstva novoročných pozdravov Ministerstva 
vnútra SR. Svojı́m obrázkom Evka vnútra SR. Svojı́m obrázkom Evka 
potešila kolegov, priateľov a známych potešila kolegov, priateľov a známych 
horskej záchrannej služby.horskej záchrannej služby.

Na svojich žiakov s radosťou spomıńa Na svojich žiakov s radosťou spomıńa 
a praje im veľa ďalšı́ch úspechov a praje im veľa ďalšı́ch úspechov 
nielen v ich študentskom, ale aj v osob-nielen v ich študentskom, ale aj v osob-
nom živote. nom živote. 

Veľa	zdravia	a	pocit	bezpečia	vám	želáVeľa	zdravia	a	pocit	bezpečia	vám	želá

	PaedDr.	Anna	Galíková.	PaedDr.	Anna	Galíková.

že bola vybraná ako úvodná kresba 
novoročných pozdravov Ministerstva 
vnútra SR. Svojı́m obrázkom Evka 
potešila kolegov, priateľov a známych 
horskej záchrannej služby.

Na svojich žiakov s radosťou spomıńa 
a praje im veľa ďalšı́ch úspechov 
nielen v ich študentskom, ale aj v osob-
nom živote. 

Veľa	zdravia	a	pocit	bezpečia	vám	želá

	PaedDr.	Anna	Galíková.

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
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V súčasnej dobe sa snažia mnohé V súčasnej dobe sa snažia mnohé 
mestá apelovať na environmentálne mestá apelovať na environmentálne 
povedomie občanov rôznymi spôsob-povedomie občanov rôznymi spôsob-
mi. Recyklácia je jednou z foriem ako mi. Recyklácia je jednou z foriem ako 
prinavrátiť starým veciam nový život. prinavrátiť starým veciam nový život. 
Vidı́me však, že aj v tejto oblasti Vidı́me však, že aj v tejto oblasti 
máme veľké rezervy a nevieme máme veľké rezervy a nevieme 
správne triediť. Zvýšiť povedomie o správne triediť. Zvýšiť povedomie o 
triedenı ́odpadov u mladej generácie triedenı ́odpadov u mladej generácie 
sa snažıḿe aj my v  SZS�  a to školským sa snažıḿe aj my v  SZS�  a to školským 
projektom Recyklohry, do ktorého projektom Recyklohry, do ktorého 
sme sa tento školský rok zapojili.sme sa tento školský rok zapojili.

Recyklohry sú školský recyklačný Recyklohry sú školský recyklačný 
program, ktorého cieľom je prehlb� iť program, ktorého cieľom je prehlb� iť 
znalosti žiakov v oblasti triedenia a znalosti žiakov v oblasti triedenia a 
recyklácie odpadov a umožniť im recyklácie odpadov a umožniť im 
osobnú skúsenosť so spätným odbe-osobnú skúsenosť so spätným odbe-
rom použitých drobných elektroza-rom použitých drobných elektroza-
riadenı ́a batériı.́ Rozvıj́ajú vzťah detı ́riadenı ́a batériı.́ Rozvıj́ajú vzťah detı ́
k životnému prostrediu formou tema-k životnému prostrediu formou tema-
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Tento školský rok je pre všetky školy Tento školský rok je pre všetky školy 
opäť iný a nedarı ́sa nám plniť všetky opäť iný a nedarı ́sa nám plniť všetky 
ciele, no aj napriek tomu, že sa v škole ciele, no aj napriek tomu, že sa v škole 
učil iba 1. stupeň, podarilo sa nám učil iba 1. stupeň, podarilo sa nám 
vyzbierať 34 kg drobného odpadu a vyzbierať 34 kg drobného odpadu a 
20 kg batériı.́ V októbri sme sa zapojili 20 kg batériı.́ V októbri sme sa zapojili 
aj do súťaže v zbere mobilov – Starý aj do súťaže v zbere mobilov – Starý 
mobil sem! V priebehu dvoch týždňov mobil sem! V priebehu dvoch týždňov 
sme vyzbierali až 145 mobilov. sme vyzbierali až 145 mobilov. 
Obrovskú radosť nám urobila správa Obrovskú radosť nám urobila správa 
o našom úspechu. Najlepšıḿ v zbere o našom úspechu. Najlepšıḿ v zbere 
sa stal Michal Mašlej z 2. A a tak ho sa stal Michal Mašlej z 2. A a tak ho 
spoločnosť Orange odmenila novým spoločnosť Orange odmenila novým 
tabletom Huawei. Knihe Zberný dvor tabletom Huawei. Knihe Zberný dvor 
sa potešili E. Ivanková a D. Harčarıḱ z sa potešili E. Ivanková a D. Harčarıḱ z 
3. A. Verıḿ, že aj to je jedna z ciest, ako 3. A. Verıḿ, že aj to je jedna z ciest, ako 
odbremeňovať životné prostredie od odbremeňovať životné prostredie od 
potenciálneho odpadu. potenciálneho odpadu. 

Rodičia, ktorým záležı ́ na životnom Rodičia, ktorým záležı ́ na životnom 
prostredı,́ nám môžu pomôcť v zbie-prostredı,́ nám môžu pomôcť v zbie-
ranı ́drobných elektrozariadenı ́ a baté-ranı ́drobných elektrozariadenı ́ a baté-
riı.́ V škole máme umiestnené nádoby riı.́ V škole máme umiestnené nádoby 
práve na tento účel. Ak sa nám podarı ́práve na tento účel. Ak sa nám podarı ́
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Fašiangové obdobie trvalo od Troch Fašiangové obdobie trvalo od Troch 
kráľov do Popolcovej  stredy a kráľov do Popolcovej  stredy a 
zvyčajne sa končilo okolo Gregora, ale zvyčajne sa končilo okolo Gregora, ale 
presný termıń nemalo. Jeden rok boli presný termıń nemalo. Jeden rok boli 
fašiangy dlhšie, iný rok kratšie. fašiangy dlhšie, iný rok kratšie. 
Všetko záviselo od dátumu Veľkej Všetko záviselo od dátumu Veľkej 
noci a ten od vzájomného vzťahu noci a ten od vzájomného vzťahu 
jarnej rovnodennosti a lunárneho jarnej rovnodennosti a lunárneho 
cyklu. S� tyridsať dnı́ pred Veľkou cyklu. S� tyridsať dnı́ pred Veľkou 
nocou sa fašiangy skončili troma nocou sa fašiangy skončili troma 
dňami, čiže krátkym fašiangom, ktorý dňami, čiže krátkym fašiangom, ktorý 
sa začal v nedeľu a trval do utorka.sa začal v nedeľu a trval do utorka.

Do fašiangov sa včlenili aj obrady súvi-Do fašiangov sa včlenili aj obrady súvi-
siace so svadbami. Na fašiangy sa siace so svadbami. Na fašiangy sa 
preto najviac tešili vydajachtivé preto najviac tešili vydajachtivé 
dievky a slečny, veď po obdobı ́pôstu dievky a slečny, veď po obdobı ́pôstu 
sa konečne mohli konať svadby a sa konečne mohli konať svadby a 
mladučkým aj postaršıḿ nevestám sa mladučkým aj postaršıḿ nevestám sa 
splnil ich sen, dostali sa pod čepiec. splnil ich sen, dostali sa pod čepiec. 
Rodičia často naliehali na svojich Rodičia často naliehali na svojich 
nerozhodných synov, ktorı ́ si neboli nerozhodných synov, ktorı ́ si neboli 
istı́ výberom nevesty. Aj preto sa istı́ výberom nevesty. Aj preto sa 
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dievky a slečny, veď po obdobı ́pôstu 
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istı́ výberom nevesty. Aj preto sa 

zvyklo hovoriť, že cez kratšie trvajúce zvyklo hovoriť, že cez kratšie trvajúce 
fašiangy sa dievky skôr vydajú, fašiangy sa dievky skôr vydajú, 
pretože mládenci majú menej času na pretože mládenci majú menej času na 
vyberanie, kým pri dlhých fašiangoch vyberanie, kým pri dlhých fašiangoch 
si preberanie mohli dovoliť. K svad-si preberanie mohli dovoliť. K svad-
bám patrili zakáľačky, výroba chut-bám patrili zakáľačky, výroba chut-
ných mäsových špecialıt́, ktoré sa jedá-ných mäsových špecialıt́, ktoré sa jedá-
vali na svadbách, domácich oslavách, vali na svadbách, domácich oslavách, 
zábavách a pri rôznych iných prıĺeži-zábavách a pri rôznych iných prıĺeži-
tostiach. Zneli hudba a spev, výdatne tostiach. Zneli hudba a spev, výdatne 
sa jedlo aj pilo.sa jedlo aj pilo.

Na konci fašiangov chodili mládenci Na konci fašiangov chodili mládenci 
po domoch, v ktorých mali dievky, po domoch, v ktorých mali dievky, 
vyberať potraviny. Z nich potom vyberať potraviny. Z nich potom 
urobili pre mládež z dediny spoločnú urobili pre mládež z dediny spoločnú 
zábavu. Chodievali aj mládenci s zábavu. Chodievali aj mládenci s 
klátom, so zábavnou hrou o stıńanı ́klátom, so zábavnou hrou o stıńanı ́
kohúta. Predstavovala dlhšie súdne kohúta. Predstavovala dlhšie súdne 
pojednávanie proti chytenému kohú-pojednávanie proti chytenému kohú-
tovi ako previnilému cirkevnému tovi ako previnilému cirkevnému 
kantorovi. Vyčıt́ali mu slabý a krikľavý kantorovi. Vyčıt́ali mu slabý a krikľavý 
hlas, podriemavanie na chóre, leni-hlas, podriemavanie na chóre, leni-
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viesť k recyklovaniu mladú generá-viesť k recyklovaniu mladú generá-
ciu, tak môžeme čakať zlepšenie trie-ciu, tak môžeme čakať zlepšenie trie-
denia aj v meste.denia aj v meste.

Okrem tohto projektu sa už ôsmy rok Okrem tohto projektu sa už ôsmy rok 
zapájame aj do súťaže spoločnosti zapájame aj do súťaže spoločnosti 
MILK-AGRO Recykluj a vyhraj so MILK-AGRO Recykluj a vyhraj so 
SABI. A my sme vyhrali! Celoročné SABI. A my sme vyhrali! Celoročné 
nadšenie mnohých žiakov, učiteľov a nadšenie mnohých žiakov, učiteľov a 
ich rodičov prinieslo ovocie. V zbere ich rodičov prinieslo ovocie. V zbere 
hlinıḱových viečok a tetrapakov sme hlinıḱových viečok a tetrapakov sme 
skončili na 2. mieste. Vďaka učiteľke skončili na 2. mieste. Vďaka učiteľke 
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skončili na 2. mieste. Vďaka učiteľke 

Dominike Suchaničovej, ktorej fantá-Dominike Suchaničovej, ktorej fantá-
zia nepozná hranice, sme do kategó-zia nepozná hranice, sme do kategó-
rie Výtvor z výrobkov SABI prispeli rie Výtvor z výrobkov SABI prispeli 
3D rozprávkovou postavu z takmer 3D rozprávkovou postavu z takmer 
200 tetrapakov. Pomenovali sme ju 200 tetrapakov. Pomenovali sme ju 
Sabterix a Sabelix. Zı́skali sme 1. Sabterix a Sabelix. Zı́skali sme 1. 
miesto a množstvo cien pre školu. miesto a množstvo cien pre školu. 
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láme!láme!
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vosť, záletnıćtvo, chatrný a krikľavý vosť, záletnıćtvo, chatrný a krikľavý 
odev a ďalšie chyby a neresti, za ktoré odev a ďalšie chyby a neresti, za ktoré 
mu zoťali hlavu. Na posledný fašiang mu zoťali hlavu. Na posledný fašiang 
chodili po dedinách rôzne skupiny chodili po dedinách rôzne skupiny 
„fašianguvať“. Sluha a horár vošli do „fašianguvať“. Sluha a horár vošli do 
každého domu, ostatné skupiny len každého domu, ostatné skupiny len 
tam, kde im niečo dali. Krútiac tam, kde im niečo dali. Krútiac 
ražňom zaspievali: ražňom zaspievali: 

Fašiangy,	Turíce,	Veľká	noc	príde,Fašiangy,	Turíce,	Veľká	noc	príde,

kto	nemá	kožúška,	zima	mu	bude.kto	nemá	kožúška,	zima	mu	bude.

Ja	nemám,	ja	nemám,	len	sa	tak	Ja	nemám,	ja	nemám,	len	sa	tak	
trasiem,trasiem,

dajte	mi	slaninky,	nech	sa	vypasiem.dajte	mi	slaninky,	nech	sa	vypasiem.

V posledných dňoch pred Popolcovou V posledných dňoch pred Popolcovou 
stredou sa konali zábavy, chodili stredou sa konali zábavy, chodili 
fašiangové masky, najmä medveď, fašiangové masky, najmä medveď, 
turoň, koza, obilnıḱ, slamenıḱ, sitárik, turoň, koza, obilnıḱ, slamenıḱ, sitárik, 
muži prezlečenı́ za ženy, svadobný muži prezlečenı́ za ženy, svadobný 
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huspenina, piekli mäso a klobásy, huspenina, piekli mäso a klobásy, 
smažili sa šišky. Na celom Slovensku smažili sa šišky. Na celom Slovensku 
sa na posledný fašiang v utorok pred sa na posledný fašiang v utorok pred 
Popolcovou stredou dramatickým a Popolcovou stredou dramatickým a 
veselým spôsobom pochovávala basa. veselým spôsobom pochovávala basa. 
Dojedla sa praženica s klobásami, Dojedla sa praženica s klobásami, 
vyprázdnili sa vıńne poháre i štam-vyprázdnili sa vıńne poháre i štam-
perlıḱy.perlıḱy.

Fašiangovému ošiaľu podliehali v stre-Fašiangovému ošiaľu podliehali v stre-
doveku všetky sociá lne vrstvy doveku všetky sociá lne vrstvy 
vrátane najvznešenejšı́ch, ktorı́ si vrátane najvznešenejšı́ch, ktorı́ si 
objednávali drahé masky, skvostné objednávali drahé masky, skvostné 
šaty, vyberané jedlá, nápoje, uspora-šaty, vyberané jedlá, nápoje, uspora-
dúvali turnaje. Koncom 19. a začiat-dúvali turnaje. Koncom 19. a začiat-
kom 20. storočia v šľachtických kom 20. storočia v šľachtických 
sı́dlach a v bohatom mestskom sı́dlach a v bohatom mestskom 
prostredı́ predstavovali fašiangy prostredı́ predstavovali fašiangy 
sezónu bálov, plesov vrátane obľúbe-sezónu bálov, plesov vrátane obľúbe-
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na ktorý nie sme zvyknutı́. Kvôli na ktorý nie sme zvyknutı́. Kvôli 
pandémii sa s vami nemôžeme stret-pandémii sa s vami nemôžeme stret-
núť v chrámoch, kam ste zvyčajne núť v chrámoch, kam ste zvyčajne 
prichádzali prijať znak popola ako prichádzali prijať znak popola ako 
rozhodnutie konať pokánie a obrátiť rozhodnutie konať pokánie a obrátiť 
sa od hriechov,“ vyjadrili sa biskupi. Aj sa od hriechov,“ vyjadrili sa biskupi. Aj 
keď popolec fyzicky nebolo možné keď popolec fyzicky nebolo možné 
udeliť, veriacich chceli povzbudiť udeliť, veriacich chceli povzbudiť 
slovami. „Zodpovedne chráňte svoje slovami. „Zodpovedne chráňte svoje 
zdravie a zdravie svojich blı́zkych. zdravie a zdravie svojich blı́zkych. 
Neochabujte však ani v duchovnom Neochabujte však ani v duchovnom 
úsilı.́  Veľký Pôst je prıĺežitosťou obno-úsilı.́  Veľký Pôst je prıĺežitosťou obno-
vy, zanechania hriechu a zıśkavania vy, zanechania hriechu a zıśkavania 
milostı.́  Robıḿe, čo je v našich silách, milostı.́  Robıḿe, čo je v našich silách, 
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kom pôstneho obdobia. „Obdobie 
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bu.“  

Text:	Martina	Cigľárová,	

foto:	Ladislav	Lukáč
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v roku 1831, no nepô-v roku 1831, no nepô-
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v Giraltovciach okolo v Giraltovciach okolo 
sedemsto obyvate-sedemsto obyvate-
ľov a aj jeho aktivita ľov a aj jeho aktivita 
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S l ová kov.  O  j e h o S l ová kov.  O  j e h o 
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slovenčinu medzi Kollárom a S� túrom slovenčinu medzi Kollárom a S� túrom 
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ských piesnı́ a v prı́lohe S� túrových ských piesnı́ a v prı́lohe S� túrových 
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čıśle z 8. augusta 1845 uverejnená čıśle z 8. augusta 1845 uverejnená 
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prıŕody na kopci Oblıḱ neďaleko Hanu-prıŕody na kopci Oblıḱ neďaleko Hanu-
šoviec nad Topľou a vyslovil aj úvahu šoviec nad Topľou a vyslovil aj úvahu 
o tom, že tu mohlo byť kultové miesto o tom, že tu mohlo byť kultové miesto 
pohanských Slovanov. Tieto jeho pohanských Slovanov. Tieto jeho 
úvahy sa považujú za jeden z prvých úvahy sa považujú za jeden z prvých 
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prešovského kolégia, z levočského a 
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vať za akéhosi predchodcu Matice 
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slovenčinu medzi Kollárom a S� túrom 
sa Hlovıḱ prikláňal skôr ku Kollárovi, 
ba dokonca mal snahu o presadenie 
šarištiny ako spisovného jazyka. No 
spolupracoval s oboma. Kollárov 
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obsahuje päť Hlovıḱových nábožen-
ských piesnı́ a v prı́lohe S� túrových 
Slovenských národných novıń, ktorá 
mala názov Orol	 tatránski	 bola v 
čıśle z 8. augusta 1845 uverejnená 
Hlovıḱová cestopisná próza Cesta	na	
Oblík .  Tu opisuje pozorovanie 
prıŕody na kopci Oblıḱ neďaleko Hanu-
šoviec nad Topľou a vyslovil aj úvahu 
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pohanských Slovanov. Tieto jeho 
úvahy sa považujú za jeden z prvých 
materiálov u nás z oblasti slovenskej 
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obdobı.́obdobı.́

Veľmi rozsiahlou a osobitnou kapito-Veľmi rozsiahlou a osobitnou kapito-
lou života Adama Hlovıḱa bolo jeho lou života Adama Hlovıḱa bolo jeho 
priateľstvo s	 Jonášom	 Záborským. priateľstvo s	 Jonášom	 Záborským. 
Tu možno spomenúť diela Jonáša Tu možno spomenúť diela Jonáša 
Záborského Rozpráva o básnictve  a  Záborského Rozpráva o básnictve  a  
Básnici, kde okrem seba Záborský Básnici, kde okrem seba Záborský 
spomıńa na debaty s bratmi	Hloví-spomıńa na debaty s bratmi	Hloví-
kovcami	a	gréckokatolíckym	fará-kovcami	a	gréckokatolíckym	fará-
rom	 zo	 Svidníka	 Alexandrom	rom	 zo	 Svidníka	 Alexandrom	
Pavlovičom. No a nezabudnuteľná je Pavlovičom. No a nezabudnuteľná je 
aj Záborského poviedka  Hlovík	aj Záborského poviedka  Hlovík	
medzi	 vzbúreným	 ľudom, kde je medzi	 vzbúreným	 ľudom, kde je 
Adam Hlovıḱ hlavnou postavou.Adam Hlovıḱ hlavnou postavou.

Adam Hlovı́k bol v kontakte aj so Adam Hlovı́k bol v kontakte aj so 
zahraničnými osobnosťami tej doby. zahraničnými osobnosťami tej doby. 
Do Giraltoviec priviedol aj najvýz-Do Giraltoviec priviedol aj najvýz-
namnejšieho	 ruského	 slavistu	namnejšieho	 ruského	 slavistu	
Izmaila	Ivanoviča	Sreznevského.“Izmaila	Ivanoviča	Sreznevského.“

20 rokov pôsobenia Adama Hlovıḱa v 20 rokov pôsobenia Adama Hlovıḱa v 
Giraltovciach prinieslo právom Giraltovciach prinieslo právom 
hrdosť Giraltovčanov, pretože jeho hrdosť Giraltovčanov, pretože jeho 
existencia zanechala trvalý odkaz pre existencia zanechala trvalý odkaz pre 
terajšiu prıt́omnosť, ale aj budúcnosť terajšiu prıt́omnosť, ale aj budúcnosť 
našich generáciı́. Neprehliadnuteľ-našich generáciı́. Neprehliadnuteľ-
nou spomienkou na neho sú v našom nou spomienkou na neho sú v našom 
meste jeho socha v centre a pamätná meste jeho socha v centre a pamätná 
tabuľa inštalovaná na jeho počesť na tabuľa inštalovaná na jeho počesť na 
evanjelickom kostole. Už piaty rok sa evanjelickom kostole. Už piaty rok sa 
aj mestská knižnica snažı ́o pripome-aj mestská knižnica snažı ́o pripome-
nutie si tohto významného človeka nutie si tohto významného človeka 
literárnou súťažou mladých talentov literárnou súťažou mladých talentov 
– spisovateľov. Aj takouto formou – spisovateľov. Aj takouto formou 
spájame históriu so súčasnosťou a spájame históriu so súčasnosťou a 
odovzdávame jeho spomienku do odovzdávame jeho spomienku do 
ďalšıćh rokov. ďalšıćh rokov. 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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Aká	si,	žena?Aká	si,	žena?
Keď Pán stvoril ženu, Keď Pán stvoril ženu, 
b o l  u ž  š i e s t y  d e ň , b o l  u ž  š i e s t y  d e ň , 
neskorá noc. Prišiel k neskorá noc. Prišiel k 
nemu anjel a spýtal sa nemu anjel a spýtal sa 
ho: „Pane, prečo nad ho: „Pane, prečo nad 
tým tráviš toľko času?“ tým tráviš toľko času?“ 
A Pán mu odpovedal: A Pán mu odpovedal: 
„Videl si všetky požia-„Videl si všetky požia-
davky a podmienky, davky a podmienky, 
ktoré som musel splniť, ktoré som musel splniť, 
aby som ju vytvoril? aby som ju vytvoril? 
Musı ́sa dať umývať, ale Musı ́sa dať umývať, ale 
nesmie byť z plastu. nesmie byť z plastu. 
Musı ́mať viac ako dvesto pohyblivých Musı ́mať viac ako dvesto pohyblivých 
častı,́ ktoré musia byť všetky nahradi-častı,́ ktoré musia byť všetky nahradi-
teľné a musı ́fungovať na rôzne druhy teľné a musı ́fungovať na rôzne druhy 
jedál. Musı ́byť schopná postarať sa o jedál. Musı ́byť schopná postarať sa o 
viac detı ́v rovnakom čase, poskytnúť viac detı ́v rovnakom čase, poskytnúť 
objatie, ktoré dokáže vyliečiť všetko objatie, ktoré dokáže vyliečiť všetko 
od modriny až po zlomené srdce a od modriny až po zlomené srdce a 
musı ́ to dokázať iba svojimi dvoma musı ́ to dokázať iba svojimi dvoma 
rukami.“ Anjel bol ohromený.rukami.“ Anjel bol ohromený.

„Iba dvoma rukami... nemožné!„Iba dvoma rukami... nemožné!

„A to je štandardný model!!“„A to je štandardný model!!“

„To je prıĺiš veľa roboty na jeden deň... „To je prıĺiš veľa roboty na jeden deň... 
Oddýchni si, Pane a zajtra ju dokon-Oddýchni si, Pane a zajtra ju dokon-
čıš́.“čıš́.“

„Nechcem,“ odpovedal Pán. „Už som „Nechcem,“ odpovedal Pán. „Už som 
veľmi blı́zko k dokončeniu tohto veľmi blı́zko k dokončeniu tohto 
tvora. Bude totiž  môjmu srdcu tvora. Bude totiž  môjmu srdcu 
najbližšı.́ Sama sa vylieči, keď bude najbližšı.́ Sama sa vylieči, keď bude 
trpieť a bude môcť pracovať osem-trpieť a bude môcť pracovať osem-
násť hodıń denne.“ násť hodıń denne.“ 

Anjel podišiel bližšie, aby sa dotkol Anjel podišiel bližšie, aby sa dotkol 
ženy.ženy.

Aká	si,	žena?
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trpieť a bude môcť pracovať osem-
násť hodıń denne.“ 
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„Ale Pane, spravil si ju „Ale Pane, spravil si ju 
prıĺiš jemnú!“prıĺiš jemnú!“

„Ona je jemná,“ odpove-„Ona je jemná,“ odpove-
dal Pán, „ale rovnako dal Pán, „ale rovnako 
som ju spravil aj silnou. som ju spravil aj silnou. 
Ani si nevieš predsta-Ani si nevieš predsta-
viť, koľko toho znesie a viť, koľko toho znesie a 
koľko toho prekoná.“koľko toho prekoná.“

„Môže myslieť?“ opýtal „Môže myslieť?“ opýtal 
sa anjel. Pán mu odpo-sa anjel. Pán mu odpo-
vedal:vedal:

„ N i e l e n ž e  m ô ž e „ N i e l e n ž e  m ô ž e 
mys l i e ť,  m ô ž e  t i e ž mys l i e ť,  m ô ž e  t i e ž 
uvažovať a realizovať uvažovať a realizovať 

svoje predstavy.“svoje predstavy.“

Anjel sa dotkol ženskej tváre...Anjel sa dotkol ženskej tváre...

„Pane, zdá sa, že ten tvor je slabo utes-„Pane, zdá sa, že ten tvor je slabo utes-
nený! Dal si na ňu prıĺiš veľa breme-nený! Dal si na ňu prıĺiš veľa breme-
na.“na.“

„Ona nie je deravá... to sú slzy,” opravil „Ona nie je deravá... to sú slzy,” opravil 
Pán anjelaPán anjela

„A načo sú?" „A načo sú?" 

„Slzy sú jej vyjadrenıḿ smútku, obáv, „Slzy sú jej vyjadrenıḿ smútku, obáv, 
lásky, osamelosti, jej utrpenia, ale aj lásky, osamelosti, jej utrpenia, ale aj 
šťastia a hrdosti.“šťastia a hrdosti.“

Toto spravilo na anjela obrovský Toto spravilo na anjela obrovský 
dojem. dojem. 

„Pane, ty si génius. Myslel si na všetko. „Pane, ty si génius. Myslel si na všetko. 
Z� ena je skutočne úžasná!“Z� ena je skutočne úžasná!“

A	ona	je	skutočne	úžasná!A	ona	je	skutočne	úžasná!

Žena	má	silu,	ktorou	dokáže	ohromiť	Žena	má	silu,	ktorou	dokáže	ohromiť	
muža.	 Dokáže	 riešiť	 problémy	 a	 tiež	muža.	 Dokáže	 riešiť	 problémy	 a	 tiež	
niesť	ťažké	bremená.niesť	ťažké	bremená.

Prináša	šťastie,	lásku	a	myšlienky.Prináša	šťastie,	lásku	a	myšlienky.

Usmieva	 sa,	 keď	 sa	 cíti	 dobre,	 ale	Usmieva	 sa,	 keď	 sa	 cíti	 dobre,	 ale	
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Andrej	Majer	 odišiel	 do	muzikant-Andrej	Majer	 odišiel	 do	muzikant-
ského	neba	koncom	novembra	minu-ského	neba	koncom	novembra	minu-
lého	 roka,	 ale	 jeho	 bohatstvo	 v	lého	 roka,	 ale	 jeho	 bohatstvo	 v	
podobe	piesní	tu	zostalo.	Vďaka	jeho	podobe	piesní	tu	zostalo.	Vďaka	jeho	
úžasnej	tvorbe	od	nás	ani	neodišiel.	úžasnej	tvorbe	od	nás	ani	neodišiel.	
Stále	však	chýba	svojej	rodine,	ale	aj	Stále	však	chýba	svojej	rodine,	ale	aj	
ľuďom,	 s	 ktorými	 bol	 denne	 v	ľuďom,	 s	 ktorými	 bol	 denne	 v	
kontakte.	Pani	Margita	Gazdičová	si	kontakte.	Pani	Margita	Gazdičová	si	
na	Andreja	Majera	 takto	 zaspomí-na	Andreja	Majera	 takto	 zaspomí-
nala...nala...

SpomienkaSpomienka

Je	taká	chvíľa.Je	taká	chvíľa.

Skončí	sa	život,	začne	sa	spomienka.Skončí	sa	život,	začne	sa	spomienka.

Vytryskne	 zo	 srdca	 ako	 utajený	Vytryskne	 zo	 srdca	 ako	 utajený	
prameň	a	rozlieva	sa	do	dní.prameň	a	rozlieva	sa	do	dní.

Je	taká	chvíľa.Je	taká	chvíľa.

Práve	ktosi	blízky	navždy	odchádza	a	Práve	ktosi	blízky	navždy	odchádza	a	
nepočuje,	ako	vyzváňajú	slzy	v	očiach	nepočuje,	ako	vyzváňajú	slzy	v	očiach	
pozostalých.pozostalých.

Rudolf	ČižmárikRudolf	Čižmárik
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ľuďom,	 s	 ktorými	 bol	 denne	 v	
kontakte.	Pani	Margita	Gazdičová	si	
na	Andreja	Majera	 takto	 zaspomí-
nala...

Spomienka

Je	taká	chvíľa.

Skončí	sa	život,	začne	sa	spomienka.

Vytryskne	 zo	 srdca	 ako	 utajený	
prameň	a	rozlieva	sa	do	dní.

Je	taká	chvíľa.

Práve	ktosi	blízky	navždy	odchádza	a	
nepočuje,	ako	vyzváňajú	slzy	v	očiach	
pozostalých.

Rudolf	Čižmárik

A naše spomienky sa naozaj začıńajú. A naše spomienky sa naozaj začıńajú. 
Z� ijeme, nažıv́ame s ľuďmi, ktorých Z� ijeme, nažıv́ame s ľuďmi, ktorých 
prıt́omnosť je taká samozrejmá, že si prıt́omnosť je taká samozrejmá, že si 
ju často ani neuvedomujeme. Až keď ju často ani neuvedomujeme. Až keď 
smrť navždy odvolá spomedzi nás smrť navždy odvolá spomedzi nás 
blıźkeho človeka, zachváti nás krutá blıźkeho človeka, zachváti nás krutá 
bolesť a náš vlastný život akoby strá-bolesť a náš vlastný život akoby strá-
cal hodnotu. cal hodnotu. 

Pri dôstojnej rozlúčke s Andrejom Pri dôstojnej rozlúčke s Andrejom 
Majerom na cintorıńe v obci Bžany Majerom na cintorıńe v obci Bžany 
zaznela na záver aj jeho obľúbená zaznela na záver aj jeho obľúbená 
pieseň V Z� eleznıḱ u na mosciku. Jeho pieseň V Z� eleznıḱ u na mosciku. Jeho 
život bol naplnený povinnosťami, ale život bol naplnený povinnosťami, ale 
hlavne všetkým, čo súviselo s folkló-hlavne všetkým, čo súviselo s folkló-
rom, hudbou a spevom. Prešiel viace-rom, hudbou a spevom. Prešiel viace-
rými súbormi začıńajúc našıḿ Kožia-rými súbormi začıńajúc našıḿ Kožia-
rom, nejaký čas pôsobil aj v PUL� S-e v rom, nejaký čas pôsobil aj v PUL� S-e v 
Prešove,  v C�erhovčane v Bardejove, Prešove,  v C�erhovčane v Bardejove, 
pracoval aj v našom osvetovom stre-pracoval aj v našom osvetovom stre-
disku, ako aj v kultúrnej oblasti, ale disku, ako aj v kultúrnej oblasti, ale 
n a jv i a c  s a  z a p ı́ s a l  d o  p a m ä te n a jv i a c  s a  z a p ı́ s a l  d o  p a m ä te 

A naše spomienky sa naozaj začıńajú. 
Z� ijeme, nažıv́ame s ľuďmi, ktorých 
prıt́omnosť je taká samozrejmá, že si 
ju často ani neuvedomujeme. Až keď 
smrť navždy odvolá spomedzi nás 
blıźkeho človeka, zachváti nás krutá 
bolesť a náš vlastný život akoby strá-
cal hodnotu. 

Pri dôstojnej rozlúčke s Andrejom 
Majerom na cintorıńe v obci Bžany 
zaznela na záver aj jeho obľúbená 
pieseň V Z� eleznıḱ u na mosciku. Jeho 
život bol naplnený povinnosťami, ale 
hlavne všetkým, čo súviselo s folkló-
rom, hudbou a spevom. Prešiel viace-
rými súbormi začıńajúc našıḿ Kožia-
rom, nejaký čas pôsobil aj v PUL� S-e v 
Prešove,  v C�erhovčane v Bardejove, 
pracoval aj v našom osvetovom stre-
disku, ako aj v kultúrnej oblasti, ale 
n a jv i a c  s a  z a p ı́ s a l  d o  p a m ä te 

keď	sa	jej	priateľom	darí.keď	sa	jej	priateľom	darí.

Jej	 srdce	 je	 zlomené,	 keď	 niekto	 z	 jej	Jej	 srdce	 je	 zlomené,	 keď	 niekto	 z	 jej	
príbuzných	 alebo	 priateľov	 zomrie.	príbuzných	 alebo	 priateľov	 zomrie.	
Vždy	však	nájde	silu	vyrovnať	sa	s	tým	Vždy	však	nájde	silu	vyrovnať	sa	s	tým	
a	žiť	ďalej.a	žiť	ďalej.

Iba	 ona	 vie,	 že	 bozk	 a	 objatie	 môžu	Iba	 ona	 vie,	 že	 bozk	 a	 objatie	 môžu	
vyliečiť	zlomené	srdce.vyliečiť	zlomené	srdce.

Jedna	chyba	sa	však	predsa	len	nájde:	Jedna	chyba	sa	však	predsa	len	nájde:	
Zabúda,	akú	veľkú	má	hodnotu	a	ako	Zabúda,	akú	veľkú	má	hodnotu	a	ako	
veľa	pre	ostatných	znamená.veľa	pre	ostatných	znamená.

Neuvedomuje	si,	aká	je	výnimočná...Neuvedomuje	si,	aká	je	výnimočná...

	(madness.sk,	Daniel	Lednický)	(madness.sk,	Daniel	Lednický)

keď	sa	jej	priateľom	darí.

Jej	 srdce	 je	 zlomené,	 keď	 niekto	 z	 jej	
príbuzných	 alebo	 priateľov	 zomrie.	
Vždy	však	nájde	silu	vyrovnať	sa	s	tým	
a	žiť	ďalej.
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vyliečiť	zlomené	srdce.
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Zabúda,	akú	veľkú	má	hodnotu	a	ako	
veľa	pre	ostatných	znamená.

Neuvedomuje	si,	aká	je	výnimočná...

	(madness.sk,	Daniel	Lednický)

dokáže	sa	usmievať,	aj	keď	sa	trápi.dokáže	sa	usmievať,	aj	keď	sa	trápi.

Spieva,	keď	je	jej	do	plaču,	plače,	keď	je	Spieva,	keď	je	jej	do	plaču,	plače,	keď	je	
šťastná	a	smeje	sa,	keď	je	vystrašená.šťastná	a	smeje	sa,	keď	je	vystrašená.

Bojuje	za	to,	v	čo	verí.Bojuje	za	to,	v	čo	verí.

Postaví	sa	proti	nespravodlivosti.Postaví	sa	proti	nespravodlivosti.

Neodpovie	 Nie	 na	 otázku,	 keď	 môže	Neodpovie	 Nie	 na	 otázku,	 keď	 môže	
ponúknuť	 lepšiu	 odpoveď.	 Nepovie	ponúknuť	 lepšiu	 odpoveď.	 Nepovie	
Nie,	ak	vie	o	ľahšej	možnosti.	Obetuje	Nie,	ak	vie	o	ľahšej	možnosti.	Obetuje	
sa	 pre	 šťastie	 svojej	 rodiny.	 Zoberie	sa	 pre	 šťastie	 svojej	 rodiny.	 Zoberie	
svojho	 priateľa	 k	 doktorovi,	 ak	 sa	svojho	 priateľa	 k	 doktorovi,	 ak	 sa	
obáva	o	jeho	zdravie.obáva	o	jeho	zdravie.

Jej	láska	je	neobmedzená.Jej	láska	je	neobmedzená.

Plače,	 keď	 jej	 deti	 víťazia.	 Je	 šťastná,	Plače,	 keď	 jej	 deti	 víťazia.	 Je	 šťastná,	

dokáže	sa	usmievať,	aj	keď	sa	trápi.

Spieva,	keď	je	jej	do	plaču,	plače,	keď	je	
šťastná	a	smeje	sa,	keď	je	vystrašená.

Bojuje	za	to,	v	čo	verí.

Postaví	sa	proti	nespravodlivosti.

Neodpovie	 Nie	 na	 otázku,	 keď	 môže	
ponúknuť	 lepšiu	 odpoveď.	 Nepovie	
Nie,	ak	vie	o	ľahšej	možnosti.	Obetuje	
sa	 pre	 šťastie	 svojej	 rodiny.	 Zoberie	
svojho	 priateľa	 k	 doktorovi,	 ak	 sa	
obáva	o	jeho	zdravie.

Jej	láska	je	neobmedzená.

Plače,	 keď	 jej	 deti	 víťazia.	 Je	 šťastná,	

VŠETKÝM NÁM ZNÁMA MUZIKANTSKÁ LEGENDA VŠETKÝM NÁM ZNÁMA MUZIKANTSKÁ LEGENDA 
BY ZAČIATKOM MARCA OSLÁVILA 68. NARODENINY BY ZAČIATKOM MARCA OSLÁVILA 68. NARODENINY 
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mnohých spevom a svojou harmoni-mnohých spevom a svojou harmoni-
kou na rôznych miestach, pri rôznych kou na rôznych miestach, pri rôznych 
udalostiach doma aj v iných okresoch udalostiach doma aj v iných okresoch 
východného Slovenska. A boli to východného Slovenska. A boli to 
rôzne rodinné udalosti, oslavy, aj rôzne rodinné udalosti, oslavy, aj 
väč š ie,  ako sú ľudové veselice, väč š ie,  ako sú ľudové veselice, 
folklórne festivaly a rôzne spoločen-folklórne festivaly a rôzne spoločen-
ské prı́ležitosti. Nikdy nechýbal na ské prı́ležitosti. Nikdy nechýbal na 
stretnutiach našich dôchodcov, na stretnutiach našich dôchodcov, na 
mestských slávnostiach v MsU� , na mestských slávnostiach v MsU� , na 
stretnutiach jubilantov a spomıńajú stretnutiach jubilantov a spomıńajú 
aj Topľanky na nespočetné stretnutia aj Topľanky na nespočetné stretnutia 
počas 15 rokov pri nácvikoch, na počas 15 rokov pri nácvikoch, na 
r ô z n e  v y s t ú p e n i a ,  s ú ťa ž e ,  n a r ô z n e  v y s t ú p e n i a ,  s ú ťa ž e ,  n a 
prehliadky FS, aj na celoslovenskú v prehliadky FS, aj na celoslovenskú v 
Pezinku za okres Svidnıḱ.Pezinku za okres Svidnıḱ.

Všade prinášal potešenie, prı́jemnú Všade prinášal potešenie, prı́jemnú 
pohodu, zábavu a radosť zo stretnutı.́ pohodu, zábavu a radosť zo stretnutı.́ 
Košické rádio Regina denne zaradzo-Košické rádio Regina denne zaradzo-
valo jeho piesne do vysielania pre jubi-valo jeho piesne do vysielania pre jubi-

mnohých spevom a svojou harmoni-
kou na rôznych miestach, pri rôznych 
udalostiach doma aj v iných okresoch 
východného Slovenska. A boli to 
rôzne rodinné udalosti, oslavy, aj 
väč š ie,  ako sú ľudové veselice, 
folklórne festivaly a rôzne spoločen-
ské prı́ležitosti. Nikdy nechýbal na 
stretnutiach našich dôchodcov, na 
mestských slávnostiach v MsU� , na 
stretnutiach jubilantov a spomıńajú 
aj Topľanky na nespočetné stretnutia 
počas 15 rokov pri nácvikoch, na 
r ô z n e  v y s t ú p e n i a ,  s ú ťa ž e ,  n a 
prehliadky FS, aj na celoslovenskú v 
Pezinku za okres Svidnıḱ.

Všade prinášal potešenie, prı́jemnú 
pohodu, zábavu a radosť zo stretnutı.́ 
Košické rádio Regina denne zaradzo-
valo jeho piesne do vysielania pre jubi-

lantov, aby tak vyho-lantov, aby tak vyho-
velo želaniam poslu-velo želaniam poslu-
cháčov. A práve rádio cháčov. A práve rádio 
Regina ako prvé ozná-Regina ako prvé ozná-
milo aj túto smutnú milo aj túto smutnú 
správu, ktorú jeho správu, ktorú jeho 
priaznivci po vypočutı ́priaznivci po vypočutı ́
nedokázali prijať a tak nedokázali prijať a tak 
si ju cez známych v si ju cez známych v 
Giraltovciach overova-Giraltovciach overova-
li. Takejto zvesti sa li. Takejto zvesti sa 
nedalo uveriť na prvé nedalo uveriť na prvé 
počutie a rovnako aj počutie a rovnako aj 
naši domáci si ju tiež naši domáci si ju tiež 
išli overiť k miestu, išli overiť k miestu, 
kde čakali oznámenie kde čakali oznámenie 
– parte ale, bohužiaľ, – parte ale, bohužiaľ, 
žiadne nenašli. žiadne nenašli. 

Andrej odišiel, ale jeho Andrej odišiel, ale jeho 
piesne budú znieť naďalej z rôznych piesne budú znieť naďalej z rôznych 
zdrojov, veď nám zanechal svoje zdrojov, veď nám zanechal svoje 
bohatstvo, množstvo piesnı ́a nahrá-bohatstvo, množstvo piesnı ́a nahrá-
vok (Topľanský parobek 1, 2, 3 a iné). vok (Topľanský parobek 1, 2, 3 a iné). 
Andrej má nasledovnıḱov vo svojich Andrej má nasledovnıḱov vo svojich 
deťoch, ktoré boli jeho potešenıḿ a deťoch, ktoré boli jeho potešenıḿ a 
pýchou. Anetka aj Vilko vyštudovali pýchou. Anetka aj Vilko vyštudovali 
hudbu – klavıŕ a harmoniku, žijú a hudbu – klavıŕ a harmoniku, žijú a 
pôsobia v Prahe a Bratislave. Ale nepo-pôsobia v Prahe a Bratislave. Ale nepo-
tešı ́sa už ani so svojimi tromi vnukmi. tešı ́sa už ani so svojimi tromi vnukmi. 
Na sociálnej sieti boli zaznamenané Na sociálnej sieti boli zaznamenané 
mnohé sústrastné vyjadrenia kole-mnohé sústrastné vyjadrenia kole-
gov, priateľov, priaznivcov aj jeho gov, priateľov, priaznivcov aj jeho 
známych. Kondolovali aj všetkým známych. Kondolovali aj všetkým 
známi Kollárovci. známi Kollárovci. 

Andrej, teraz už budeš spievať výcho-Andrej, teraz už budeš spievať výcho-
doslovenské piesne v hudobnom doslovenské piesne v hudobnom 
nebi. Odpočıv́aj v pokoji.nebi. Odpočıv́aj v pokoji.

Za	JD	Margita	GazdičováZa	JD	Margita	Gazdičová
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milo aj túto smutnú 
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bohatstvo, množstvo piesnı ́a nahrá-
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Za	JD	Margita	Gazdičová
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Aká je u vás obľúbená bábovka? Aká je u vás obľúbená bábovka? 
Tradičná alebo v takej modernejšej Tradičná alebo v takej modernejšej 
podobe? Neskúmala som históriu podobe? Neskúmala som históriu 
bábovky, ale myslıḿ si, že klasická bábovky, ale myslıḿ si, že klasická 
bábovková forma sa nachádza v bábovková forma sa nachádza v 
každej domácnosti. Dnes by som vám každej domácnosti. Dnes by som vám 
chcela predstaviť dva recepty. chcela predstaviť dva recepty. 
Tradičný aj netradičný. Ten druhý je Tradičný aj netradičný. Ten druhý je 
obľúbený v našej domácnosti a ten obľúbený v našej domácnosti a ten 
prvý má v oku a robı ́ho tradične naša prvý má v oku a robı ́ho tradične naša 
babka Alena. Na poslednej návšteve babka Alena. Na poslednej návšteve 
bábovka nestihla asi ani vychladnúť...bábovka nestihla asi ani vychladnúť...

TRADIČNÁ	BÁBOVKATRADIČNÁ	BÁBOVKA

Potrebujeme: 4 žlt� ky, 20 dag Potrebujeme: 4 žlt� ky, 20 dag 
práškového cukru, 1 dcl vody, 1 práškového cukru, 1 dcl vody, 1 
dcl oleja, 20 dag hladkej múky a dcl oleja, 20 dag hladkej múky a 
1 prášok do pečiva, sneh zo 4 1 prášok do pečiva, sneh zo 4 
bielkov, kakao podľa chuti bielkov, kakao podľa chuti 

Postup: Z� l�tka vyšľaháme s Postup: Z� l�tka vyšľaháme s 
cukrom do peny, postupne cukrom do peny, postupne 
pridáme vodu, olej, sneh z biel-pridáme vodu, olej, sneh z biel-
kov a primiešame hladkú múku kov a primiešame hladkú múku 
s práškovým cukrom. Formu s práškovým cukrom. Formu 
na pečenie potrieme olejom a na pečenie potrieme olejom a 

Aká je u vás obľúbená bábovka? 
Tradičná alebo v takej modernejšej 
podobe? Neskúmala som históriu 
bábovky, ale myslıḿ si, že klasická 
bábovková forma sa nachádza v 
každej domácnosti. Dnes by som vám 
chcela predstaviť dva recepty. 
Tradičný aj netradičný. Ten druhý je 
obľúbený v našej domácnosti a ten 
prvý má v oku a robı ́ho tradične naša 
babka Alena. Na poslednej návšteve 
bábovka nestihla asi ani vychladnúť...

TRADIČNÁ	BÁBOVKA

Potrebujeme: 4 žlt� ky, 20 dag 
práškového cukru, 1 dcl vody, 1 
dcl oleja, 20 dag hladkej múky a 
1 prášok do pečiva, sneh zo 4 
bielkov, kakao podľa chuti 

Postup: Z� l�tka vyšľaháme s 
cukrom do peny, postupne 
pridáme vodu, olej, sneh z biel-
kov a primiešame hladkú múku 
s práškovým cukrom. Formu 
na pečenie potrieme olejom a 

posypeme hrubou múkou.  Dve posypeme hrubou múkou.  Dve 
tretiny cesta vylejeme do formy, do tretiny cesta vylejeme do formy, do 
zvyšnej tretiny dáme kakao a nale-zvyšnej tretiny dáme kakao a nale-
jeme ju navrch. Pečieme 35 minút pri jeme ju navrch. Pečieme 35 minút pri 
180 °C.180 °C.

GRANKOVÁ	BÁBOVKAGRANKOVÁ	BÁBOVKA

Potrebujeme:	 3 vajı́čka, 1 hrnček Potrebujeme:	 3 vajı́čka, 1 hrnček 
kryštálového cukru, 1 vanilkový kryštálového cukru, 1 vanilkový 
cukor, 1 hrnček Granka, ½ hrnčeka cukor, 1 hrnček Granka, ½ hrnčeka 
oleja, 1 kyslú smotanu, 1 hrnček hlad-oleja, 1 kyslú smotanu, 1 hrnček hlad-
kej múky, ½ čajovej lyžičky sódy kej múky, ½ čajovej lyžičky sódy 
bikarbóny, práškový cukor na posy-bikarbóny, práškový cukor na posy-
paniepanie

Postup:	 Vajcia vyšľaháme s Postup:	 Vajcia vyšľaháme s 
cukrom, postupne pridáme cukrom, postupne pridáme 
olej a ostatné suroviny. Cesto olej a ostatné suroviny. Cesto 
vylejeme do vymastenej formy vylejeme do vymastenej formy 
a pečieme hodinu pri 160 oC. a pečieme hodinu pri 160 oC. 

Vy s k ú š a j t e  h o c i  a j  o b e . Vy s k ú š a j t e  h o c i  a j  o b e . 
Prıj́emné pečenie vám prajú Prıj́emné pečenie vám prajú 

Alenka	Kmecová,													Alenka	Kmecová,													
Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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jeme ju navrch. Pečieme 35 minút pri 
180 °C.

GRANKOVÁ	BÁBOVKA

Potrebujeme:	 3 vajı́čka, 1 hrnček 
kryštálového cukru, 1 vanilkový 
cukor, 1 hrnček Granka, ½ hrnčeka 
oleja, 1 kyslú smotanu, 1 hrnček hlad-
kej múky, ½ čajovej lyžičky sódy 
bikarbóny, práškový cukor na posy-
panie

Postup:	 Vajcia vyšľaháme s 
cukrom, postupne pridáme 
olej a ostatné suroviny. Cesto 
vylejeme do vymastenej formy 
a pečieme hodinu pri 160 oC. 

Vy s k ú š a j t e  h o c i  a j  o b e . 
Prıj́emné pečenie vám prajú 

Alenka	Kmecová,													
Michaela	Marcinová
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Nemusıḿe ani chodiť ďaleko, aby sme Nemusıḿe ani chodiť ďaleko, aby sme 
mohli navštıv́iť miesta, ktoré ešte mohli navštıv́iť miesta, ktoré ešte 
valec civilizácie úplne nezrovnal do valec civilizácie úplne nezrovnal do 
šablóny takzvaného pokroku.šablóny takzvaného pokroku.

Krajıń, kde ľudia pracujú doma či na Krajıń, kde ľudia pracujú doma či na 
poli kvôli vlastnej sebestačnosti, kde poli kvôli vlastnej sebestačnosti, kde 
ľudia predajú na ulici, keď majú veľa a ľudia predajú na ulici, keď majú veľa a 
kúpia od suseda, keď majú málo a kúpia od suseda, keď majú málo a 
radšej opravujú pokazené, než by to radšej opravujú pokazené, než by to 
mali vymeniť za nové (či už ide o mali vymeniť za nové (či už ide o 
stroje alebo o vzťahy), je z roka na rok stroje alebo o vzťahy), je z roka na rok 
čoraz menej.čoraz menej.

Nemusıḿe ani chodiť ďaleko, aby sme 
mohli navštıv́iť miesta, ktoré ešte 
valec civilizácie úplne nezrovnal do 
šablóny takzvaného pokroku.

Krajıń, kde ľudia pracujú doma či na 
poli kvôli vlastnej sebestačnosti, kde 
ľudia predajú na ulici, keď majú veľa a 
kúpia od suseda, keď majú málo a 
radšej opravujú pokazené, než by to 
mali vymeniť za nové (či už ide o 
stroje alebo o vzťahy), je z roka na rok 
čoraz menej.

„Aj	 my	 chceme	 žiť	 tak	 ako	 vy,“ je „Aj	 my	 chceme	 žiť	 tak	 ako	 vy,“ je 
obvykle univerzálna odpoveď, ktorej obvykle univerzálna odpoveď, ktorej 
sa mi dostane od miestnych, pričom sa mi dostane od miestnych, pričom 
ukazujú na fotografie nablýskaných ukazujú na fotografie nablýskaných 
nákupných centier  a  doš iroka nákupných centier  a  doš iroka 
vysmiatych tvárı ́ úspešných  ľudı ́ z vysmiatych tvárı ́ úspešných  ľudı ́ z 
chytľavých reklám.chytľavých reklám.

Ukrajina je jedna z tých krajıń, kde je Ukrajina je jedna z tých krajıń, kde je 
ešte stále možné vidieť a zažiť ešte stále možné vidieť a zažiť 
kontrast týchto silno polarizovaných kontrast týchto silno polarizovaných 
svetov.svetov.

„Aj	 my	 chceme	 žiť	 tak	 ako	 vy,“ je 
obvykle univerzálna odpoveď, ktorej 
sa mi dostane od miestnych, pričom 
ukazujú na fotografie nablýskaných 
nákupných centier  a  doš iroka 
vysmiatych tvárı ́ úspešných  ľudı ́ z 
chytľavých reklám.

Ukrajina je jedna z tých krajıń, kde je 
ešte stále možné vidieť a zažiť 
kontrast týchto silno polarizovaných 
svetov.

S JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOMS JOZEFOM KRAJŇÁKOM

Časť	5:	Časť	5:	Časť	5:	
ako ju pravdepodobne nepoznášako ju pravdepodobne nepoznášako ju pravdepodobne nepoznáš

UK R A J I NAUK R A J I NAUK R A J I NA
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Ale naspäť k reštauráciám a podni-Ale naspäť k reštauráciám a podni-
kom. Obľúbená kaviareň v centre kom. Obľúbená kaviareň v centre 
mesta návštevnı́ka zavedie hlboko mesta návštevnı́ka zavedie hlboko 
pod zem, kam vedú už len banské pod zem, kam vedú už len banské 
koľajnice uložené v úzkych chodbách koľajnice uložené v úzkych chodbách 
tmavej šachty, ktorú sporadicky tmavej šachty, ktorú sporadicky 
osvetľuje tlmené červené svetlo. Vo osvetľuje tlmené červené svetlo. Vo 
výklenkoch šachty sedia ľudia v šere, výklenkoch šachty sedia ľudia v šere, 
debatujú a vychutnávajú si kávu. Tiež debatujú a vychutnávajú si kávu. Tiež 
je tam možné vidieť ľudı ́v dobových je tam možné vidieť ľudı ́v dobových 
banıćkych kostýmoch dotvárajúcich banıćkych kostýmoch dotvárajúcich 
už aj tak jedinečnú atmosféru miesta.už aj tak jedinečnú atmosféru miesta.

D� alšiu z bizarných reštauráciı́ – D� alšiu z bizarných reštauráciı́ – 
cukrárnı́ tvoria veľmi úzke schody cukrárnı́ tvoria veľmi úzke schody 
vysokej niekoľkoposchodovej budo-vysokej niekoľkoposchodovej budo-
vy, kde na každom poschodı ́ je jeden vy, kde na každom poschodı ́ je jeden 
stôl a na streche trabant, z ktorého stôl a na streche trabant, z ktorého 
sedadiel je parádny výhľad na celé sedadiel je parádny výhľad na celé 
mesto. mesto. 

Zaujıḿavé je aj to, ako čašnıḱ v židov-Zaujıḿavé je aj to, ako čašnıḱ v židov-
skej reštaurácii žartom prinúti zákaz-skej reštaurácii žartom prinúti zákaz-
nı́ka platiť niekoľkonásobne vyššiu nı́ka platiť niekoľkonásobne vyššiu 
sumu. sumu. 

D� alej v podzemnom bunkri z druhej D� alej v podzemnom bunkri z druhej 
svetovej vojny je zase možné nielen svetovej vojny je zase možné nielen 
jesť, ale aj si zastrieľať. No a v Maso-jesť, ale aj si zastrieľať. No a v Maso-
chovej	 reštaurácii	 môžu odvážlivci chovej	 reštaurácii	 môžu odvážlivci 
vyskúšať niečo netradične pikantné.vyskúšať niečo netradične pikantné.

Nuž,	Ľvov	je romantické mesto Ukraji-Nuž,	Ľvov	je romantické mesto Ukraji-
ny, o čom svedčı ́ aj niekoľko miest ny, o čom svedčı ́ aj niekoľko miest 
vyhradených na bozkávanie.vyhradených na bozkávanie.

Kyjev, hlavné mesto Ukrajiny, je Kyjev, hlavné mesto Ukrajiny, je 
naproti tomu aj mesto obchodu a tak naproti tomu aj mesto obchodu a tak 
je možné v uliciach vidieť a počuť mix je možné v uliciach vidieť a počuť mix 
národnostı ́a jazykov. Ohromil ma. Zo národnostı ́a jazykov. Ohromil ma. Zo 
širšieho centra sı́ce cı́tiť, že mesto širšieho centra sı́ce cı́tiť, že mesto 
zažilo väčšiu slávu, než ju zažıv́a teraz, zažilo väčšiu slávu, než ju zažıv́a teraz, 
no majestátnosť ulı́c ,  parkov a no majestátnosť ulı́c ,  parkov a 

Ale naspäť k reštauráciám a podni-
kom. Obľúbená kaviareň v centre 
mesta návštevnı́ka zavedie hlboko 
pod zem, kam vedú už len banské 
koľajnice uložené v úzkych chodbách 
tmavej šachty, ktorú sporadicky 
osvetľuje tlmené červené svetlo. Vo 
výklenkoch šachty sedia ľudia v šere, 
debatujú a vychutnávajú si kávu. Tiež 
je tam možné vidieť ľudı ́v dobových 
banıćkych kostýmoch dotvárajúcich 
už aj tak jedinečnú atmosféru miesta.

D� alšiu z bizarných reštauráciı́ – 
cukrárnı́ tvoria veľmi úzke schody 
vysokej niekoľkoposchodovej budo-
vy, kde na každom poschodı ́ je jeden 
stôl a na streche trabant, z ktorého 
sedadiel je parádny výhľad na celé 
mesto. 

Zaujıḿavé je aj to, ako čašnıḱ v židov-
skej reštaurácii žartom prinúti zákaz-
nı́ka platiť niekoľkonásobne vyššiu 
sumu. 

D� alej v podzemnom bunkri z druhej 
svetovej vojny je zase možné nielen 
jesť, ale aj si zastrieľať. No a v Maso-
chovej	 reštaurácii	 môžu odvážlivci 
vyskúšať niečo netradične pikantné.

Nuž,	Ľvov	je romantické mesto Ukraji-
ny, o čom svedčı ́ aj niekoľko miest 
vyhradených na bozkávanie.

Kyjev, hlavné mesto Ukrajiny, je 
naproti tomu aj mesto obchodu a tak 
je možné v uliciach vidieť a počuť mix 
národnostı ́a jazykov. Ohromil ma. Zo 
širšieho centra sı́ce cı́tiť, že mesto 
zažilo väčšiu slávu, než ju zažıv́a teraz, 
no majestátnosť ulı́c ,  parkov a 

Sú tu obrovské, ľudnaté, niekoľkomi-Sú tu obrovské, ľudnaté, niekoľkomi-
liónové metropoly tvoriace sı́dla aj liónové metropoly tvoriace sı́dla aj 
pre popredné softvérové firmy, ale pre popredné softvérové firmy, ale 
nájdete tu aj malé dedinky s rozbitou nájdete tu aj malé dedinky s rozbitou 
infraštruktúrou a cestami z vyliatej infraštruktúrou a cestami z vyliatej 
smoly, posiate pozostatkami kraviek smoly, posiate pozostatkami kraviek 
chodiacich dedinou v pravidelných chodiacich dedinou v pravidelných 
intervaloch na pašu.intervaloch na pašu.

V krajine sú každá reštaurácia, každý V krajine sú každá reštaurácia, každý 
obchod či bar iné, unikátne. Reťazcov, obchod či bar iné, unikátne. Reťazcov, 
ktoré by ich obliekali rovnakým ktoré by ich obliekali rovnakým 
štýlom, je minimum.štýlom, je minimum.

Takto je možné nájsť maličké dedin-Takto je možné nájsť maličké dedin-
ské obchody otvorené nonstop, s od ské obchody otvorené nonstop, s od 
vrchu po spodok plnými policami vrchu po spodok plnými policami 
dobrôt a v mestách luxusné reštaurá-dobrôt a v mestách luxusné reštaurá-
cie, ale aj také, v ktorých sa pasú živé cie, ale aj také, v ktorých sa pasú živé 
barančeky uprostred miestnosti a barančeky uprostred miestnosti a 
dotvárajú  tak silnú  autentickú dotvárajú  tak silnú  autentickú 
atmosféru. atmosféru. 

Na kvalitu jedla je odpoveď jednodu-Na kvalitu jedla je odpoveď jednodu-
chá: Ak má problém jeden človek, je to chá: Ak má problém jeden človek, je to 
jeho problém,  ak je ľudı ́viac, vtedy jeho problém,  ak je ľudı ́viac, vtedy 
má problém reštaurácia. Prirodzený má problém reštaurácia. Prirodzený 
filter núti majiteľov reštauráciı ́variť a filter núti majiteľov reštauráciı ́variť a 
prestrieť tak, aby zákaznıḱov chodilo prestrieť tak, aby zákaznıḱov chodilo 
čo najviac aj bez neraz obmedzujú-čo najviac aj bez neraz obmedzujú-
cich zákonov.cich zákonov.

V počte bizarných reštauráciı ́vyhráva V počte bizarných reštauráciı ́vyhráva 
jednoznačne Ľvov. Ukrajinské mesto jednoznačne Ľvov. Ukrajinské mesto 
neďaleko poľských hranı́c, ktoré neďaleko poľských hranı́c, ktoré 
západnı́ turisti obvykle navštevujú západnı́ turisti obvykle navštevujú 
ako prvé, je centrom turizmu aj pre ako prvé, je centrom turizmu aj pre 
ľudı ́z východnej Ukrajiny. Tı ́ho často ľudı ́z východnej Ukrajiny. Tı ́ho často 
považujú za jedno z miest Európskej	považujú za jedno z miest Európskej	
únie.	Niet divu, keďže Ľvov architek-únie.	Niet divu, keďže Ľvov architek-
túrou do Ukrajiny	vôbec nezapadá a túrou do Ukrajiny	vôbec nezapadá a 
podobá sa skôr ikonickému Krakovu.podobá sa skôr ikonickému Krakovu.

Sú tu obrovské, ľudnaté, niekoľkomi-
liónové metropoly tvoriace sı́dla aj 
pre popredné softvérové firmy, ale 
nájdete tu aj malé dedinky s rozbitou 
infraštruktúrou a cestami z vyliatej 
smoly, posiate pozostatkami kraviek 
chodiacich dedinou v pravidelných 
intervaloch na pašu.

V krajine sú každá reštaurácia, každý 
obchod či bar iné, unikátne. Reťazcov, 
ktoré by ich obliekali rovnakým 
štýlom, je minimum.

Takto je možné nájsť maličké dedin-
ské obchody otvorené nonstop, s od 
vrchu po spodok plnými policami 
dobrôt a v mestách luxusné reštaurá-
cie, ale aj také, v ktorých sa pasú živé 
barančeky uprostred miestnosti a 
dotvárajú  tak silnú  autentickú 
atmosféru. 

Na kvalitu jedla je odpoveď jednodu-
chá: Ak má problém jeden človek, je to 
jeho problém,  ak je ľudı ́viac, vtedy 
má problém reštaurácia. Prirodzený 
filter núti majiteľov reštauráciı ́variť a 
prestrieť tak, aby zákaznıḱov chodilo 
čo najviac aj bez neraz obmedzujú-
cich zákonov.

V počte bizarných reštauráciı ́vyhráva 
jednoznačne Ľvov. Ukrajinské mesto 
neďaleko poľských hranı́c, ktoré 
západnı́ turisti obvykle navštevujú 
ako prvé, je centrom turizmu aj pre 
ľudı ́z východnej Ukrajiny. Tı ́ho často 
považujú za jedno z miest Európskej	
únie.	Niet divu, keďže Ľvov architek-
túrou do Ukrajiny	vôbec nezapadá a 
podobá sa skôr ikonickému Krakovu.
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celkovo silný pocit veľkomesta sú tu celkovo silný pocit veľkomesta sú tu 
prıt́omné na každom kroku. Zo želez-prıt́omné na každom kroku. Zo želez-
ničnej stanice je možné dlhšou ničnej stanice je možné dlhšou 
prechádzkou dôjsť do centra mesta, prechádzkou dôjsť do centra mesta, 
teda na námestie Kreščatik známe aj z teda na námestie Kreščatik známe aj z 
protestov v r. 2013. Pozdlz� ̌  pravého protestov v r. 2013. Pozdlz� ̌  pravého 
brehu Dnepra sa dostávame k stanici brehu Dnepra sa dostávame k stanici 
metra Arsenaľna, najhlbšej stanici metra Arsenaľna, najhlbšej stanici 
metra na svete. Tvoria ju dva gigan-metra na svete. Tvoria ju dva gigan-
tické eskalátory, na ktorých ľudia tické eskalátory, na ktorých ľudia 
obvykle sedia a čıt́ajú knihy, kým sa obvykle sedia a čıt́ajú knihy, kým sa 
dostanú dole. dostanú dole. 

Od stanice metra je možné pokračo-Od stanice metra je možné pokračo-
vať v prechádzke cez zelené parky až vať v prechádzke cez zelené parky až 
k obrovskej, 102 metrov vysokej k obrovskej, 102 metrov vysokej 
soche Matka	 Vlasť	 v	 Parku	 druhej	soche Matka	 Vlasť	 v	 Parku	 druhej	
svetovej	 vojny,	 odkiaľ je výborný svetovej	 vojny,	 odkiaľ je výborný 
výhľad na panorámu ľavého brehu výhľad na panorámu ľavého brehu 
Dnepra.Dnepra.

Neďaleko Kyjeva je možné navštıv́iť Neďaleko Kyjeva je možné navštıv́iť 
známe Múzeum	 Černobyľa. Napriek známe Múzeum	 Černobyľa. Napriek 
tomu, že je to veľmi populárna atrak-tomu, že je to veľmi populárna atrak-

celkovo silný pocit veľkomesta sú tu 
prıt́omné na každom kroku. Zo želez-
ničnej stanice je možné dlhšou 
prechádzkou dôjsť do centra mesta, 
teda na námestie Kreščatik známe aj z 
protestov v r. 2013. Pozdlz� ̌  pravého 
brehu Dnepra sa dostávame k stanici 
metra Arsenaľna, najhlbšej stanici 
metra na svete. Tvoria ju dva gigan-
tické eskalátory, na ktorých ľudia 
obvykle sedia a čıt́ajú knihy, kým sa 
dostanú dole. 

Od stanice metra je možné pokračo-
vať v prechádzke cez zelené parky až 
k obrovskej, 102 metrov vysokej 
soche Matka	 Vlasť	 v	 Parku	 druhej	
svetovej	 vojny,	 odkiaľ je výborný 
výhľad na panorámu ľavého brehu 
Dnepra.

Neďaleko Kyjeva je možné navštıv́iť 
známe Múzeum	 Černobyľa. Napriek 
tomu, že je to veľmi populárna atrak-

cia pre cudzincov, som ešte nestretol cia pre cudzincov, som ešte nestretol 
miestneho, ktorý tam bol, alebo by sa miestneho, ktorý tam bol, alebo by sa 
tam nadšene chystal.tam nadšene chystal.

Bavı́ ma Ukrajinu objavovať. Viem Bavı́ ma Ukrajinu objavovať. Viem 
tam nájsť vždy niečo nové, zaujıḿavé. tam nájsť vždy niečo nové, zaujıḿavé. 
Auto pri svojich potulkách nechávam Auto pri svojich potulkách nechávam 
na stráženom parkovisku v Užhorode	na stráženom parkovisku v Užhorode	
a naprieč Ukrajinou cestujem vlakmi, a naprieč Ukrajinou cestujem vlakmi, 
ktoré sú pohodlné, lacné a dobre ktoré sú pohodlné, lacné a dobre 
plánované. Najmä v zime má človek plánované. Najmä v zime má človek 
pocit, akoby sa viezol vlakom zo pocit, akoby sa viezol vlakom zo 
známej anglickej rozprávky. Všade známej anglickej rozprávky. Všade 
plno snehu a dym z komıńa samovaru, plno snehu a dym z komıńa samovaru, 
ktorý má každý vagón, či pı́skanie ktorý má každý vagón, či pı́skanie 
rušňa v hmle z hustého snehu doko-rušňa v hmle z hustého snehu doko-
nale dokresľujú túto rozprávkovú nale dokresľujú túto rozprávkovú 
atmosféru.atmosféru.

Aj zrelaxovaná Odesa	 je pre Ukrajin-Aj zrelaxovaná Odesa	 je pre Ukrajin-
cov centrom oddychu. Multikultúrne cov centrom oddychu. Multikultúrne 
prıśtavné mesto postavené z kameňa prıśtavné mesto postavené z kameňa 
vyťaženého z jeho útrob. V druhej vyťaženého z jeho útrob. V druhej 
svetovej vojne podzemná sieť tunelov svetovej vojne podzemná sieť tunelov 

cia pre cudzincov, som ešte nestretol 
miestneho, ktorý tam bol, alebo by sa 
tam nadšene chystal.

Bavı́ ma Ukrajinu objavovať. Viem 
tam nájsť vždy niečo nové, zaujıḿavé. 
Auto pri svojich potulkách nechávam 
na stráženom parkovisku v Užhorode	
a naprieč Ukrajinou cestujem vlakmi, 
ktoré sú pohodlné, lacné a dobre 
plánované. Najmä v zime má človek 
pocit, akoby sa viezol vlakom zo 
známej anglickej rozprávky. Všade 
plno snehu a dym z komıńa samovaru, 
ktorý má každý vagón, či pı́skanie 
rušňa v hmle z hustého snehu doko-
nale dokresľujú túto rozprávkovú 
atmosféru.

Aj zrelaxovaná Odesa	 je pre Ukrajin-
cov centrom oddychu. Multikultúrne 
prıśtavné mesto postavené z kameňa 
vyťaženého z jeho útrob. V druhej 
svetovej vojne podzemná sieť tunelov 
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pod mestom slúžila ako úkryt pre pod mestom slúžila ako úkryt pre 
obyvateľov a dodnes veľká časť obyvateľov a dodnes veľká časť 
týchto tunelov slúži ako múzeum.týchto tunelov slúži ako múzeum.

V meste sú tiež pláže, delfinárium a V meste sú tiež pláže, delfinárium a 
vcelku dobre rozvinutý lokálny turiz-vcelku dobre rozvinutý lokálny turiz-
mus, no mne sa tam viac páči v zime, mus, no mne sa tam viac páči v zime, 
keď sú v meste hlavne domáci a celé keď sú v meste hlavne domáci a celé 
mesto pôsobı ́pokojnejšie. mesto pôsobı ́pokojnejšie. 

Okrem spomıńaných metropol sú na Okrem spomıńaných metropol sú na 
Ukrajine zaujıḿavé aj menšie mestá Ukrajine zaujıḿavé aj menšie mestá 
ako Dnipro,	Charkov, banıćke mesto ako Dnipro,	Charkov, banıćke mesto 
Kryvyj	 Rih	 (Krivoj	 Rog), ktoré je Kryvyj	 Rih	 (Krivoj	 Rog), ktoré je 
mimochodom najdlhšie mesto v mimochodom najdlhšie mesto v 
Európe.Európe.

K nám je však geograficky aj kultúrne K nám je však geograficky aj kultúrne 
najbližšia zakarpatská	časť	Ukrajiny. najbližšia zakarpatská	časť	Ukrajiny. 
Hornatá oblasť Karpát s najvyššı́m Hornatá oblasť Karpát s najvyššı́m 
vrcholom Hoverla	 (2	 061m.	 n.	 m). vrcholom Hoverla	 (2	 061m.	 n.	 m). 
Jeden z populárnych východiskových Jeden z populárnych východiskových 

pod mestom slúžila ako úkryt pre 
obyvateľov a dodnes veľká časť 
týchto tunelov slúži ako múzeum.

V meste sú tiež pláže, delfinárium a 
vcelku dobre rozvinutý lokálny turiz-
mus, no mne sa tam viac páči v zime, 
keď sú v meste hlavne domáci a celé 
mesto pôsobı ́pokojnejšie. 

Okrem spomıńaných metropol sú na 
Ukrajine zaujıḿavé aj menšie mestá 
ako Dnipro,	Charkov, banıćke mesto 
Kryvyj	 Rih	 (Krivoj	 Rog), ktoré je 
mimochodom najdlhšie mesto v 
Európe.

K nám je však geograficky aj kultúrne 
najbližšia zakarpatská	časť	Ukrajiny. 
Hornatá oblasť Karpát s najvyššı́m 
vrcholom Hoverla	 (2	 061m.	 n.	 m). 
Jeden z populárnych východiskových 

bodov na Hoverlu je dedina Vorochta, bodov na Hoverlu je dedina Vorochta, 
odkiaľ sa ide kamennou horskou odkiaľ sa ide kamennou horskou 
cestou k hotelu a až potom peši na cestou k hotelu a až potom peši na 
vrchol, ktorý je prıśtupný v lete aj v vrchol, ktorý je prıśtupný v lete aj v 
zime.zime.

Mňa však najviac oslovil Národný	Mňa však najviac oslovil Národný	
park	 Sinevir. Východiskový bod pre park	 Sinevir. Východiskový bod pre 
turistiku tu tentoraz tvorı́ dedinka turistiku tu tentoraz tvorı́ dedinka 
Koločava s jej ikonickou krčmou Koločava s jej ikonickou krčmou 
Četnícka	stanica. V posledných rokoch Četnícka	stanica. V posledných rokoch 
t ieto hory najmä  českı́  turist i t ieto hory najmä  českı́  turist i 
preznačkovali sieťou turistických preznačkovali sieťou turistických 
trás, aké poznáme aj na Slovensku. trás, aké poznáme aj na Slovensku. 
Spolu s cenovo dostupným ubytova-Spolu s cenovo dostupným ubytova-
nıḿ a chutným domácim jedlom sa nıḿ a chutným domácim jedlom sa 
tam dá stráviť parádny vıḱend, či už s tam dá stráviť parádny vıḱend, či už s 
rodinou alebo s dobrodružne nalade-rodinou alebo s dobrodružne nalade-
nou partiou, keďže ani kempovanie v nou partiou, keďže ani kempovanie v 
horách nie je prekážkou.horách nie je prekážkou.

bodov na Hoverlu je dedina Vorochta, 
odkiaľ sa ide kamennou horskou 
cestou k hotelu a až potom peši na 
vrchol, ktorý je prıśtupný v lete aj v 
zime.

Mňa však najviac oslovil Národný	
park	 Sinevir. Východiskový bod pre 
turistiku tu tentoraz tvorı́ dedinka 
Koločava s jej ikonickou krčmou 
Četnícka	stanica. V posledných rokoch 
t ieto hory najmä  českı́  turist i 
preznačkovali sieťou turistických 
trás, aké poznáme aj na Slovensku. 
Spolu s cenovo dostupným ubytova-
nıḿ a chutným domácim jedlom sa 
tam dá stráviť parádny vıḱend, či už s 
rodinou alebo s dobrodružne nalade-
nou partiou, keďže ani kempovanie v 
horách nie je prekážkou.
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časť 3:   časť 3:   S osmičkou ma dreseS osmičkou ma dresečasť 3:   S osmičkou ma drese

Ja som túto časť Ukrajiny precestoval Ja som túto časť Ukrajiny precestoval 
najmä  na sedadle motorky. Párkrát najmä  na sedadle motorky. Párkrát 
som bol zastavený hliadkou, ktorú som bol zastavený hliadkou, ktorú 
viac zaujı́malo to, prečo cestujem viac zaujı́malo to, prečo cestujem 
sám, no vyslovene problémy nerobil sám, no vyslovene problémy nerobil 
nikto. nikto. 

Tie, mimochodom, sú už zriedkavé aj Tie, mimochodom, sú už zriedkavé aj 
na hraniciach a najmä na väčšı́ch na hraniciach a najmä na väčšı́ch 
hraničných priechodoch prakticky hraničných priechodoch prakticky 
neexistujú. Napriek tomu, že sloven-neexistujú. Napriek tomu, že sloven-
sko-ukrajinské	 hranice	 patria k sko-ukrajinské	 hranice	 patria k 
najproblémovejšı́m, aké som kedy najproblémovejšı́m, aké som kedy 
prechádzal, nič som nikdy, ako popu-prechádzal, nič som nikdy, ako popu-

Ja som túto časť Ukrajiny precestoval 
najmä  na sedadle motorky. Párkrát 
som bol zastavený hliadkou, ktorú 
viac zaujı́malo to, prečo cestujem 
sám, no vyslovene problémy nerobil 
nikto. 

Tie, mimochodom, sú už zriedkavé aj 
na hraniciach a najmä na väčšı́ch 
hraničných priechodoch prakticky 
neexistujú. Napriek tomu, že sloven-
sko-ukrajinské	 hranice	 patria k 
najproblémovejšı́m, aké som kedy 
prechádzal, nič som nikdy, ako popu-

lárne povedomie ľudı ́hovorı,́ do pasu lárne povedomie ľudı ́hovorı,́ do pasu 
vkladať nemusel.vkladať nemusel.

Ukrajinu som navštıv́il ako prvú z Ukrajinu som navštıv́il ako prvú z 
krajıń mimo	 EÚ. Jej návštevou som krajıń mimo	 EÚ. Jej návštevou som 
musel zájsť ďaleko za svoju vtedajšiu musel zájsť ďaleko za svoju vtedajšiu 
zónu komfortu, odıśť z bezpečnej EU� , zónu komfortu, odıśť z bezpečnej EU� , 
naučiť sa rozlúštiť azbuku a hlavne, naučiť sa rozlúštiť azbuku a hlavne, 
ako sólo cestovateľ dôverovať miest-ako sólo cestovateľ dôverovať miest-
nym ľuďom. To sa aj po rokoch stráve-nym ľuďom. To sa aj po rokoch stráve-
ných cestovanı́m v iných krajinách ných cestovanı́m v iných krajinách 
ukázalo ako správna cesta.ukázalo ako správna cesta.

Text	a	foto:	Jozef	KrajňákText	a	foto:	Jozef	Krajňák

lárne povedomie ľudı ́hovorı,́ do pasu 
vkladať nemusel.

Ukrajinu som navštıv́il ako prvú z 
krajıń mimo	 EÚ. Jej návštevou som 
musel zájsť ďaleko za svoju vtedajšiu 
zónu komfortu, odıśť z bezpečnej EU� , 
naučiť sa rozlúštiť azbuku a hlavne, 
ako sólo cestovateľ dôverovať miest-
nym ľuďom. To sa aj po rokoch stráve-
ných cestovanı́m v iných krajinách 
ukázalo ako správna cesta.

Text	a	foto:	Jozef	Krajňák

V júli 1980 sa začal letný tréningový V júli 1980 sa začal letný tréningový 
kemp futbalistov Slovana ZZ Giral-kemp futbalistov Slovana ZZ Giral-
tovce už pod vedenıḿ nového trénera tovce už pod vedenıḿ nového trénera 

V júli 1980 sa začal letný tréningový 
kemp futbalistov Slovana ZZ Giral-
tovce už pod vedenıḿ nového trénera 

Igora	 Nováka a asistenta Tomáša	Igora	 Nováka a asistenta Tomáša	
Končára. Igor našiel v Giraltovciach Končára. Igor našiel v Giraltovciach 
dobré podmienky na sebarealizáciu. dobré podmienky na sebarealizáciu. 

Igora	 Nováka a asistenta Tomáša	
Končára. Igor našiel v Giraltovciach 
dobré podmienky na sebarealizáciu. 
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Zamestnal sa ako pracovnı́k DPaM, Zamestnal sa ako pracovnı́k DPaM, 
kde prevzal vedenie športových krúž-kde prevzal vedenie športových krúž-
kov (neskôr sa stal aj riaditeľom kov (neskôr sa stal aj riaditeľom 
DPaM a ako učiteľ zıśkal miesto na DPaM a ako učiteľ zıśkal miesto na 
našej ZS� ,  kde vyučoval telesnú našej ZS� ,  kde vyučoval telesnú 
výchovu a ruský jazyk). Prioritou bol výchovu a ruský jazyk). Prioritou bol 
ale futbal. Ambıćie pred novým ročnı-́ale futbal. Ambıćie pred novým ročnı-́
kom boli vysoké – pokúsiť sa o postup kom boli vysoké – pokúsiť sa o postup 
do vyššej súťaže. A Igor bral svoju do vyššej súťaže. A Igor bral svoju 
funkciu veľkého šéfa vážne. Do fungo-funkciu veľkého šéfa vážne. Do fungo-
vania klubu vniesol precıźne vypraco-vania klubu vniesol precıźne vypraco-
vané stratégie na všetkých možných vané stratégie na všetkých možných 
úrovniach, od tréningového procesu úrovniach, od tréningového procesu 
až po stravovanie hráčov v deň zápa-až po stravovanie hráčov v deň zápa-
su. V tomto bol profesionál, ktorý su. V tomto bol profesionál, ktorý 
chcel mať všetko pod kontrolou. Na chcel mať všetko pod kontrolou. Na 
svojich zverencov použı́val rôzne svojich zverencov použı́val rôzne 
nečakané psychologické triky, nad nečakané psychologické triky, nad 
ktorými mnohı ́krútili hlavami, ale v ktorými mnohı ́krútili hlavami, ale v 
konečnom dôsledku mali na tıḿ pozi-konečnom dôsledku mali na tıḿ pozi-
tıv́ny efekt.tıv́ny efekt.

Dobrou správou bolo, že zdravotný Dobrou správou bolo, že zdravotný 
stav sa počas jeho dlhšej hernej pauzy stav sa počas jeho dlhšej hernej pauzy 
zlepšil a sám pripustil, že by aj zlepšil a sám pripustil, že by aj 
napriek nedoliečeným zraneniam napriek nedoliečeným zraneniam 
mohol hrať, čo bol dôležitý moment.mohol hrať, čo bol dôležitý moment.

Jeho premiéra v giraltovskom drese Jeho premiéra v giraltovskom drese 
sa konala 10. augusta 1980 proti Naci-sa konala 10. augusta 1980 proti Naci-
nej Vsi (vyhrali sme 2 : 0) a svoj prvý nej Vsi (vyhrali sme 2 : 0) a svoj prvý 
gól za Slovan ZZ strelil o tri týždne gól za Slovan ZZ strelil o tri týždne 
neskôr v S� arišských Michaľanoch neskôr v S� arišských Michaľanoch 
(domácu Imunu sme porazili 2 : 1). (domácu Imunu sme porazili 2 : 1). 
Igor si obliekol dres s osmičkou a ako Igor si obliekol dres s osmičkou a ako 
správny tıḿový dispečer nastúpil do správny tıḿový dispečer nastúpil do 
stredu poľa, odkiaľ rozdával parádne, stredu poľa, odkiaľ rozdával parádne, 
až lahôdkové prihrávky na všetky až lahôdkové prihrávky na všetky 
možné strany. Na ten futbal zrazu bola možné strany. Na ten futbal zrazu bola 
radosť sa dıv́ať. A nad niektorými radosť sa dıv́ať. A nad niektorými 
Igorovými fintami sa dalo len žasnúť. Igorovými fintami sa dalo len žasnúť. 

Zamestnal sa ako pracovnı́k DPaM, 
kde prevzal vedenie športových krúž-
kov (neskôr sa stal aj riaditeľom 
DPaM a ako učiteľ zıśkal miesto na 
našej ZS� ,  kde vyučoval telesnú 
výchovu a ruský jazyk). Prioritou bol 
ale futbal. Ambıćie pred novým ročnı-́
kom boli vysoké – pokúsiť sa o postup 
do vyššej súťaže. A Igor bral svoju 
funkciu veľkého šéfa vážne. Do fungo-
vania klubu vniesol precıźne vypraco-
vané stratégie na všetkých možných 
úrovniach, od tréningového procesu 
až po stravovanie hráčov v deň zápa-
su. V tomto bol profesionál, ktorý 
chcel mať všetko pod kontrolou. Na 
svojich zverencov použı́val rôzne 
nečakané psychologické triky, nad 
ktorými mnohı ́krútili hlavami, ale v 
konečnom dôsledku mali na tıḿ pozi-
tıv́ny efekt.

Dobrou správou bolo, že zdravotný 
stav sa počas jeho dlhšej hernej pauzy 
zlepšil a sám pripustil, že by aj 
napriek nedoliečeným zraneniam 
mohol hrať, čo bol dôležitý moment.

Jeho premiéra v giraltovskom drese 
sa konala 10. augusta 1980 proti Naci-
nej Vsi (vyhrali sme 2 : 0) a svoj prvý 
gól za Slovan ZZ strelil o tri týždne 
neskôr v S� arišských Michaľanoch 
(domácu Imunu sme porazili 2 : 1). 
Igor si obliekol dres s osmičkou a ako 
správny tıḿový dispečer nastúpil do 
stredu poľa, odkiaľ rozdával parádne, 
až lahôdkové prihrávky na všetky 
možné strany. Na ten futbal zrazu bola 
radosť sa dıv́ať. A nad niektorými 
Igorovými fintami sa dalo len žasnúť. 

Už prvá sezóna 1980/1981 s novým Už prvá sezóna 1980/1981 s novým 
koučom pri kormidle bola zrelá na koučom pri kormidle bola zrelá na 
postup z kraja vyššie, lenže vo „fut-postup z kraja vyššie, lenže vo „fut-
balovom	 ringu“	 sa ocitli až traja balovom	 ringu“	 sa ocitli až traja 
kohúti naraz (tento ročnıḱ mal netra-kohúti naraz (tento ročnıḱ mal netra-
dične až 17 účastnıḱov). Postupové dične až 17 účastnıḱov). Postupové 
plány nám za veľmi pochybných okol-plány nám za veľmi pochybných okol-
nostı́ zmarili Družstevnı́ci z C� ane, nostı́ zmarili Družstevnı́ci z C� ane, 
ktorı ́ mali na postup požehnanie od ktorı ́ mali na postup požehnanie od 
vrchnosti na Krajskom futbalovom vrchnosti na Krajskom futbalovom 
zväze v Košiciach a oči pre plač ostali zväze v Košiciach a oči pre plač ostali 
aj hráčom Barce, ktorı ́ si tiež brúsili aj hráčom Barce, ktorı ́ si tiež brúsili 
zuby na postup a prišli oň v úplne zuby na postup a prišli oň v úplne 
poslednom kole nečakanou prehrou v poslednom kole nečakanou prehrou v 
Sabinove. Slovan	ZZ	Giraltovce	skončil Sabinove. Slovan	ZZ	Giraltovce	skončil 
nakoniec na druhej priečke, ale nebol nakoniec na druhej priečke, ale nebol 
to márny pokus vyšvihnúť sa o súťaž to márny pokus vyšvihnúť sa o súťaž 
vyššie. Skôr poučný.vyššie. Skôr poučný.

O rok neskôr nám to s postupom z O rok neskôr nám to s postupom z 
kraja do	II.	SNFL už vyšlo, aj keď nás kraja do	II.	SNFL už vyšlo, aj keď nás 

Už prvá sezóna 1980/1981 s novým 
koučom pri kormidle bola zrelá na 
postup z kraja vyššie, lenže vo „fut-
balovom	 ringu“	 sa ocitli až traja 
kohúti naraz (tento ročnıḱ mal netra-
dične až 17 účastnıḱov). Postupové 
plány nám za veľmi pochybných okol-
nostı́ zmarili Družstevnı́ci z C� ane, 
ktorı ́ mali na postup požehnanie od 
vrchnosti na Krajskom futbalovom 
zväze v Košiciach a oči pre plač ostali 
aj hráčom Barce, ktorı ́ si tiež brúsili 
zuby na postup a prišli oň v úplne 
poslednom kole nečakanou prehrou v 
Sabinove. Slovan	ZZ	Giraltovce	skončil 
nakoniec na druhej priečke, ale nebol 
to márny pokus vyšvihnúť sa o súťaž 
vyššie. Skôr poučný.

O rok neskôr nám to s postupom z 
kraja do	II.	SNFL už vyšlo, aj keď nás 
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tentoraz poriadne hrýzli Magnezitári tentoraz poriadne hrýzli Magnezitári 
z Jelšavy. Pamätnı́ci iste do konca z Jelšavy. Pamätnı́ci iste do konca 
života nezabudnú na neuveriteľný života nezabudnú na neuveriteľný 
domáci zápas s Jelšavou (skončil sa domáci zápas s Jelšavou (skončil sa 
nerozhodne 2:2) v máji 1982. To sa nerozhodne 2:2) v máji 1982. To sa 
veru diali veci. S� koda, že z neho veru diali veci. S� koda, že z neho 
neexistuje videozáznam, lebo také neexistuje videozáznam, lebo také 
niečo sa len tak nevidı́. Historický niečo sa len tak nevidı́. Historický 
postup spečatila Igorova družina postup spečatila Igorova družina 
remıźou 1 : 1 na štadióne TJ	 Spoje	remıźou 1 : 1 na štadióne TJ	 Spoje	
Košice	 a po veľkej oslave a krátkej Košice	 a po veľkej oslave a krátkej 
prestávke sa začala prıṕrava na nový prestávke sa začala prıṕrava na nový 
ročnıḱ a novú súťaž.ročnıḱ a novú súťaž.

Spoločnosť nám zrazu robili kluby,        Spoločnosť nám zrazu robili kluby,        
z ktorých sa hneď viacero o dekádu z ktorých sa hneď viacero o dekádu 
neskôr udomácnilo aj v najvyššej neskôr udomácnilo aj v najvyššej 
slovenskej súťaži. Bolo to celkom eufo-slovenskej súťaži. Bolo to celkom eufo-
rické obdobie, pretože aj reprezentá-rické obdobie, pretože aj reprezentá-
cia C�SSR v tej dobe postúpila na MS      cia C�SSR v tej dobe postúpila na MS      
v S�panielsku a na futbal sa opäť chodi-v S�panielsku a na futbal sa opäť chodi-
lo. Divácky záujem o duely Slovana ZZ lo. Divácky záujem o duely Slovana ZZ 
tiež významne stúpol a zaznamenali tiež významne stúpol a zaznamenali 
sme dokonca štvorciferné návštevy. sme dokonca štvorciferné návštevy. 
Verte alebo nie, aj na prı́pravné Verte alebo nie, aj na prı́pravné 
zápasy	 „Igorovej	 squadry“	uprostred zápasy	 „Igorovej	 squadry“	uprostred 
týždňa odchádzali ortodoxnı́ prıv́r-týždňa odchádzali ortodoxnı́ prıv́r-
ženci Slovana ilegálne z práce skôr, ženci Slovana ilegálne z práce skôr, 
len aby mohli sledovať futbal. Na hlav-len aby mohli sledovať futbal. Na hlav-
nej tribúne sedelo každý jeden zápas nej tribúne sedelo každý jeden zápas 
celé panoptikum verných fanúšikov a celé panoptikum verných fanúšikov a 
niektorı́ sa vďaka svojmu svojráz-niektorı́ sa vďaka svojmu svojráz-
nemu fandeniu a nezabudnuteľným nemu fandeniu a nezabudnuteľným 
sloganom sami stali legendami. sloganom sami stali legendami. 
Schválne, či uhádnete komu patril Schválne, či uhádnete komu patril 
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zverencom vždy horlivo vštepoval zverencom vždy horlivo vštepoval 
svoje zásady. Spomıńa stredopoliar s svoje zásady. Spomıńa stredopoliar s 
čıślom 5 Ladislav	 Mati:	 „Na	 trénin-čıślom 5 Ladislav	 Mati:	 „Na	 trénin-
goch	aj	pred	zápasmi	nás	varoval,	aby	goch	aj	pred	zápasmi	nás	varoval,	aby	
sme	v	osobných	súbojoch	hrali	tvrdo	a	sme	v	osobných	súbojoch	hrali	tvrdo	a	
čisto	a	neodťahovali	nohy	pri	kontakte	čisto	a	neodťahovali	nohy	pri	kontakte	
so	 súperom.	 Musíš	 byť	 silnejší	 ako	so	 súperom.	 Musíš	 byť	 silnejší	 ako	
bolesť,	 zdôrazňoval	nám	 Igor,	 ináč	 si	bolesť,	 zdôrazňoval	nám	 Igor,	 ináč	 si	
rovno	môžeš	vyzuť	kopačky.“ Hneď v rovno	môžeš	vyzuť	kopačky.“ Hneď v 
prvej sezóne v II.	SNFL sme odohrali prvej sezóne v II.	SNFL sme odohrali 
viacero pozoruhodných stretnutı́, viacero pozoruhodných stretnutı́, 
naprıḱlad výborný obrat doma so Spiš-naprıḱlad výborný obrat doma so Spiš-
skou	Novou	Vsou	(2:1) s neskutočným skou	Novou	Vsou	(2:1) s neskutočným 
Igorovým banánom spoza šestnástky, Igorovým banánom spoza šestnástky, 
alebo prvomájové regionálne derby alebo prvomájové regionálne derby 
doma s Teslou	 Stropkov (0:1) pred doma s Teslou	 Stropkov (0:1) pred 
ďalšou štvorcifernou návštevou. ďalšou štvorcifernou návštevou. 
Konečné ôsme miesto v premiérovej Konečné ôsme miesto v premiérovej 
sezóne bolo pre neznámeho nováčika sezóne bolo pre neznámeho nováčika 
z východu výbornou vizitkou. A z východu výbornou vizitkou. A 
neskôr bolo ešte lepšie. V nasledujú-neskôr bolo ešte lepšie. V nasledujú-
cej sezóne skončil Slovan ZZ v tabuľke cej sezóne skončil Slovan ZZ v tabuľke 
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čıślom 5 Ladislav	 Mati:	 „Na	 trénin-
goch	aj	pred	zápasmi	nás	varoval,	aby	
sme	v	osobných	súbojoch	hrali	tvrdo	a	
čisto	a	neodťahovali	nohy	pri	kontakte	
so	 súperom.	 Musíš	 byť	 silnejší	 ako	
bolesť,	 zdôrazňoval	nám	 Igor,	 ináč	 si	
rovno	môžeš	vyzuť	kopačky.“ Hneď v 
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Igorovým banánom spoza šestnástky, 
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z východu výbornou vizitkou. A 
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dvanásty. Ročnı́k 1984/1985 bol u dvanásty. Ročnı́k 1984/1985 bol u 
nás pre Igora posledný (aj keď život nás pre Igora posledný (aj keď život 
neskôr ukáže, že nie celkom). Giral-neskôr ukáže, že nie celkom). Giral-
tovce skončili v spartakiádnom roku tovce skončili v spartakiádnom roku 
na výbornej tretej priečke a toto na výbornej tretej priečke a toto 
umiestnenie si zopakovali už pod umiestnenie si zopakovali už pod 
novým koučom Jozefom Bubenkom aj novým koučom Jozefom Bubenkom aj 
v ďalšej sezóne. Boli to naše najvyššie v ďalšej sezóne. Boli to naše najvyššie 
umiestnenia v celej histórii klubu. Po umiestnenia v celej histórii klubu. Po 
skončenı́ sezóny Igor odchádza do skončenı́ sezóny Igor odchádza do 
nového pôsobiska v Bardejove, kde sa nového pôsobiska v Bardejove, kde sa 
po roku definitıv́ne rozlúčil s aktıv́nou po roku definitıv́ne rozlúčil s aktıv́nou 
hráčskou kariérou. V trénerskej však hráčskou kariérou. V trénerskej však 
pokračoval ďalej a ako tréner staršıćh pokračoval ďalej a ako tréner staršıćh 
dorastencov Tatrana Prešov sa dočkal dorastencov Tatrana Prešov sa dočkal 
aj jednej významnej trofeje. aj jednej významnej trofeje. 

O jeho ďalšej trénerskej anabáze v O jeho ďalšej trénerskej anabáze v 
deväťdesiatych rokoch a opätovnom deväťdesiatych rokoch a opätovnom 
návrate do Giraltoviec v novom milé-návrate do Giraltoviec v novom milé-
niu si povieme v poslednom diely seri-niu si povieme v poslednom diely seri-
álu v aprıĺovom vydanı ́Spravodajcu.álu v aprıĺovom vydanı ́Spravodajcu.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Archív	Milana	Varganina	a	Foto:	Archív	Milana	Varganina	a	
MFK	Slovan	GiraltovceMFK	Slovan	Giraltovce
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Horný	 rad	 zľava: vedúci mužstva M. Deutsch, J. Sebeš, M. Knap, F. Demčo,           Horný	 rad	 zľava: vedúci mužstva M. Deutsch, J. Sebeš, M. Knap, F. Demčo,           
L. Mati, J. Krajčıḱ, P. Paľa, J. Kokoška, V. Stanko, D. Dudáš, tajomnıḱ FO Slovan ZZ L. Mati, J. Krajčıḱ, P. Paľa, J. Kokoška, V. Stanko, D. Dudáš, tajomnıḱ FO Slovan ZZ 
Milan VarganinMilan Varganin

Dolný	rad	zľava: J. Cibuľka, J. Gnap, J. Mikula, masér J. S�vač, asistent trénera          Dolný	rad	zľava: J. Cibuľka, J. Gnap, J. Mikula, masér J. S�vač, asistent trénera          
T. Končár, tréner Igor Novák, predseda FO Slovan ZZ Jozef Deutsch, P. Cigan,        T. Končár, tréner Igor Novák, predseda FO Slovan ZZ Jozef Deutsch, P. Cigan,        
S� . Bačkay, E. Mati ml.S� . Bačkay, E. Mati ml.
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T. Končár, tréner Igor Novák, predseda FO Slovan ZZ Jozef Deutsch, P. Cigan,        
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Podľa	ust.	§	281	–	288	Obchodného	zákonníkaPodľa	ust.	§	281	–	288	Obchodného	zákonníka

a	§	9a	ods.	1	písm.	a)	zákona	č.	138/1991	Zb.	o	majetku	obcí		v	znení	a	§	9a	ods.	1	písm.	a)	zákona	č.	138/1991	Zb.	o	majetku	obcí		v	znení	
neskorších	predpisovneskorších	predpisov

vyhlasuje	Mesto	Giraltovce	obchodnú	verejnú	súťažvyhlasuje	Mesto	Giraltovce	obchodnú	verejnú	súťaž

na	predaj	nehnuteľností	vo	vlastníctve	mesta	Giraltovce	v	k.	ú.	Giraltovce.na	predaj	nehnuteľností	vo	vlastníctve	mesta	Giraltovce	v	k.	ú.	Giraltovce.

Článok	I	–	Úvodné	ustanovenieČlánok	I	–	Úvodné	ustanovenie

1. Predaj nehnuteľnostı ́ sa uskutočnı ́v súlade s platnými právnymi predpismi, 1. Predaj nehnuteľnostı ́ sa uskutočnı ́v súlade s platnými právnymi predpismi, 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a 
ods. 1 pıśm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcı ́v znenı ́neskoršıćh predpi-ods. 1 pıśm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcı ́v znenı ́neskoršıćh predpi-
sov.sov.

Článok	II	–	Predmet	obchodnej	verejnej	súťažeČlánok	II	–	Predmet	obchodnej	verejnej	súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 
nehnuteľnostı ́vo vlastnıćtve mesta Giraltovce a to budovy, súp. čıślo 122 na ul. nehnuteľnostı ́vo vlastnıćtve mesta Giraltovce a to budovy, súp. čıślo 122 na ul. 
Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a 
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nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výme-nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výme-
rou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s rou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, 
v k. ú. Giraltovce, zapıśaných v LV č. 821 pre k. ú. Giraltovce. v k. ú. Giraltovce, zapıśaných v LV č. 821 pre k. ú. Giraltovce. 

2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II, bode 1 je minimálne 274 2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II, bode 1 je minimálne 274 
000 eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 eur, čiže celková 000 eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 eur, čiže celková 
minimálna cena je 274	378	eur.minimálna cena je 274	378	eur.

C� lánok III – C�asový plán obchodnej verejnej súťažeC� lánok III – C�asový plán obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 16.	2.	20211. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 16.	2.	2021

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.	3.	2021	do	2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.	3.	2021	do	
14.00	hod.14.00	hod.

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 
schválená MsZ v Giraltovciach 26.	3.	2021.schválená MsZ v Giraltovciach 26.	3.	2021.

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 31.	3.	4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 31.	3.	
2021	do	15.00	hod.	každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.2021	do	15.00	hod.	každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.

Článok	IV	–	Podmienky	obchodnej	verejnej	súťažeČlánok	IV	–	Podmienky	obchodnej	verejnej	súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začıńa dňom zverejnenia jej vyhlásenia na úradnej 1. Obchodná verejná súťaž sa začıńa dňom zverejnenia jej vyhlásenia na úradnej 
tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce a v regionálnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce a v regionálnej 
tlači s uvedenıḿ, kde je možné zıśkať znenie súťažných podmienok, vzor súťaž-tlači s uvedenıḿ, kde je možné zıśkať znenie súťažných podmienok, vzor súťaž-
ného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťa-ného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťa-
že.že.

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návr-2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návr-
hov, všetky budú zo súťaže vylúčené.hov, všetky budú zo súťaže vylúčené.

3. Požadovaná cena je minimálna.3. Požadovaná cena je minimálna.

4. Návrh je potrebné podať v pıśomnej forme. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. 4. Návrh je potrebné podať v pıśomnej forme. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. 
VII týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.VII týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.

5. Ak vybraný záujemca zmarı ́ verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s 5. Ak vybraný záujemca zmarı ́ verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s 
mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prıṕadne nedodržı ́ podmienky uzatvorenej mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prıṕadne nedodržı ́ podmienky uzatvorenej 
kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalšı ́záujemca v poradı ́na kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalšı ́záujemca v poradı ́na 
základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopln� ̌ ať, prıṕadne odvolať svoje návrhy do ukonče-6. Navrhovatelia môžu meniť, dopln� ̌ ať, prıṕadne odvolať svoje návrhy do ukonče-
nia lehoty na predkladanie návrhov.nia lehoty na predkladanie návrhov.

7. Návrh je po ukončenı ́ lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 7. Návrh je po ukončenı ́ lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 
kúpnej zmluvy predložený do súťaže musı ́byť vyplnený a podpıśaný účastnıḱom kúpnej zmluvy predložený do súťaže musı ́byť vyplnený a podpıśaný účastnıḱom 
súťaže.súťaže.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž 
zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predlz� ̌ iť lehotu na zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predlz� ̌ iť lehotu na 
predkladanie ponúk alebo predlz� ̌ iť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena predkladanie ponúk alebo predlz� ̌ iť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena 
podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prıṕadne nahliadnutie do 9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prıṕadne nahliadnutie do 

nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výme-
rou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s 
výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, 
v k. ú. Giraltovce, zapıśaných v LV č. 821 pre k. ú. Giraltovce. 

2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II, bode 1 je minimálne 274 
000 eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 eur, čiže celková 
minimálna cena je 274	378	eur.

C� lánok III – C�asový plán obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 16.	2.	2021

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.	3.	2021	do	
14.00	hod.

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 
schválená MsZ v Giraltovciach 26.	3.	2021.

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 31.	3.	
2021	do	15.00	hod.	každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.

Článok	IV	–	Podmienky	obchodnej	verejnej	súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začıńa dňom zverejnenia jej vyhlásenia na úradnej 
tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce a v regionálnej 
tlači s uvedenıḿ, kde je možné zıśkať znenie súťažných podmienok, vzor súťaž-
ného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťa-
že.

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návr-
hov, všetky budú zo súťaže vylúčené.

3. Požadovaná cena je minimálna.

4. Návrh je potrebné podať v pıśomnej forme. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. 
VII týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.

5. Ak vybraný záujemca zmarı ́ verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s 
mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prıṕadne nedodržı ́ podmienky uzatvorenej 
kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalšı ́záujemca v poradı ́na 
základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopln� ̌ ať, prıṕadne odvolať svoje návrhy do ukonče-
nia lehoty na predkladanie návrhov.

7. Návrh je po ukončenı ́ lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 
kúpnej zmluvy predložený do súťaže musı ́byť vyplnený a podpıśaný účastnıḱom 
súťaže.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž 
zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predlz� ̌ iť lehotu na 
predkladanie ponúk alebo predlz� ̌ iť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena 
podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prıṕadne nahliadnutie do 
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znaleckého posudku, je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltov-znaleckého posudku, je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltov-
ce, Dukelská 75, s Ing. Jánom C�abalom, ved. odd. správy majetku mesta, č. dverı ́26 ce, Dukelská 75, s Ing. Jánom C�abalom, ved. odd. správy majetku mesta, č. dverı ́26 
alebo telefonicky na čıślach 054/486 39 03, 0905 246 077.alebo telefonicky na čıślach 054/486 39 03, 0905 246 077.

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmien-10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmien-
kach obchodnej verejnej súťaže.kach obchodnej verejnej súťaže.

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v 11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v 
obchodnej verejnej súťaži.obchodnej verejnej súťaži.

12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži 12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži 
nevzniká ani účastnıḱovi, ktorý v súťaži zvıť́azil.nevzniká ani účastnıḱovi, ktorý v súťaži zvıť́azil.

13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musı ́13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musı ́
nechať vypracovať znalecký posudok, respektıv́e geometrický plán, náklady na nechať vypracovať znalecký posudok, respektıv́e geometrický plán, náklady na 
ich vypracovanie znáša kupujúci.ich vypracovanie znáša kupujúci.

Článok	V	–	Podmienky	predajaČlánok	V	–	Podmienky	predaja

1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpıš́e najneskôr do 7 dnı ́odo dňa doručenia oznáme-1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpıš́e najneskôr do 7 dnı ́odo dňa doručenia oznáme-
nia výsledkov súťaže kupujúcemu.nia výsledkov súťaže kupujúcemu.

2. Kúpnu cenu uhradı ́kupujúci do 30. 4. 2021 bankovým prevodom na účet mesta 2. Kúpnu cenu uhradı ́kupujúci do 30. 4. 2021 bankovým prevodom na účet mesta 
Giraltovce – IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VU� B, a. s. Za Giraltovce – IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VU� B, a. s. Za 
dátum úhrady sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripıśané na účet dátum úhrady sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripıśané na účet 
predávajúceho.predávajúceho.

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostı ́podá Mesto Giraltovce po uhradenı ́3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostı ́podá Mesto Giraltovce po uhradenı ́
kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľnostı ́vo výške 66 eur, ktorý kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľnostı ́vo výške 66 eur, ktorý 
hradı ́kupujúci.hradı ́kupujúci.

4. V prıṕade nedodržania stanovených lehôt zo strany vıť́aza súťaže na podpıśanie 4. V prıṕade nedodržania stanovených lehôt zo strany vıť́aza súťaže na podpıśanie 
kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s prı́slušenstvom budú nehnuteľnosti kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s prı́slušenstvom budú nehnuteľnosti 
ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po vıť́azovi v poradı ́ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po vıť́azovi v poradı ́
určenom pri posudzovanı ́a vyhodnotenı ́predložených návrhov.určenom pri posudzovanı ́a vyhodnotenı ́predložených návrhov.

Článok	VI	–	Kritériá	hodnotenia	návrhovČlánok	VI	–	Kritériá	hodnotenia	návrhov

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:

a) Navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom;a) Navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom;

b) U� čelom využitia kupovanej nehnuteľnosti sú občianska vybavenosť a byty. V b) U� čelom využitia kupovanej nehnuteľnosti sú občianska vybavenosť a byty. V 
prıṕade rozširovania zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov prıṕade rozširovania zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov 
môže byť budova maximálne 3-podlažná a zastavanosť územia 70 %. Všetky môže byť budova maximálne 3-podlažná a zastavanosť územia 70 %. Všetky 
zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom 
mesta a nesmú mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.mesta a nesmú mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.

2. Vıť́azom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ s najvhodnejšou ponu-2. Vıť́azom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ s najvhodnejšou ponu-
kou, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradı ́druhej najvhodnejšej ponuke sa kou, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradı ́druhej najvhodnejšej ponuke sa 
priradı ́ poradie č. 2. Takýto postup bude uplatnený aj pri ďalšıćh ponukách, priradı ́ poradie č. 2. Takýto postup bude uplatnený aj pri ďalšıćh ponukách, 
ktorým bude priradené čıślo podľa poradia.ktorým bude priradené čıślo podľa poradia.

3. V prıṕade rovnocenných návrhov o poradı ́rozhodne skoršı ́termıń podania návr-3. V prıṕade rovnocenných návrhov o poradı ́rozhodne skoršı ́termıń podania návr-
hu.hu.

znaleckého posudku, je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltov-
ce, Dukelská 75, s Ing. Jánom C�abalom, ved. odd. správy majetku mesta, č. dverı ́26 
alebo telefonicky na čıślach 054/486 39 03, 0905 246 077.

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmien-
kach obchodnej verejnej súťaže.

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v 
obchodnej verejnej súťaži.

12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži 
nevzniká ani účastnıḱovi, ktorý v súťaži zvıť́azil.

13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musı ́
nechať vypracovať znalecký posudok, respektıv́e geometrický plán, náklady na 
ich vypracovanie znáša kupujúci.

Článok	V	–	Podmienky	predaja

1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpıš́e najneskôr do 7 dnı ́odo dňa doručenia oznáme-
nia výsledkov súťaže kupujúcemu.

2. Kúpnu cenu uhradı ́kupujúci do 30. 4. 2021 bankovým prevodom na účet mesta 
Giraltovce – IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VU� B, a. s. Za 
dátum úhrady sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripıśané na účet 
predávajúceho.

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostı ́podá Mesto Giraltovce po uhradenı ́
kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľnostı ́vo výške 66 eur, ktorý 
hradı ́kupujúci.

4. V prıṕade nedodržania stanovených lehôt zo strany vıť́aza súťaže na podpıśanie 
kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s prı́slušenstvom budú nehnuteľnosti 
ponúknuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po vıť́azovi v poradı ́
určenom pri posudzovanı ́a vyhodnotenı ́predložených návrhov.

Článok	VI	–	Kritériá	hodnotenia	návrhov

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:

a) Navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom;

b) U� čelom využitia kupovanej nehnuteľnosti sú občianska vybavenosť a byty. V 
prıṕade rozširovania zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov 
môže byť budova maximálne 3-podlažná a zastavanosť územia 70 %. Všetky 
zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom 
mesta a nesmú mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.

2. Vıť́azom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ s najvhodnejšou ponu-
kou, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradı ́druhej najvhodnejšej ponuke sa 
priradı ́ poradie č. 2. Takýto postup bude uplatnený aj pri ďalšıćh ponukách, 
ktorým bude priradené čıślo podľa poradia.

3. V prıṕade rovnocenných návrhov o poradı ́rozhodne skoršı ́termıń podania návr-
hu.
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4. U� častnıḱom obchodnej verejnej súťaže, ktorı ́v nej neuspeli, tzn. umiestnili sa na 4. U� častnıḱom obchodnej verejnej súťaže, ktorı ́v nej neuspeli, tzn. umiestnili sa na 
druhom a ďalšıćh miestach, mesto oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.druhom a ďalšıćh miestach, mesto oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.

Článok	VII	–	Podávanie	návrhov	do	obchodnej	verejnej	súťažeČlánok	VII	–	Podávanie	návrhov	do	obchodnej	verejnej	súťaže

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo poštou v 1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo poštou v 
uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mesto	GiraltovceMesto	Giraltovce

Dukelská	75Dukelská	75

087	01	Giraltovce087	01	Giraltovce

s viditeľným označenıḿ:s viditeľným označenıḿ:

NEOTVÁRAŤ	–	Návrh	na	odkúpenie	budovy	č.	s.	122	na	ul.	Kpt.	Nálepku	a	NEOTVÁRAŤ	–	Návrh	na	odkúpenie	budovy	č.	s.	122	na	ul.	Kpt.	Nálepku	a	
priľahlých	pozemkov	–	SÚŤAŽpriľahlých	pozemkov	–	SÚŤAŽ

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačı ́na obálke dátum a 2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačı ́na obálke dátum a 
čas prijatia návrhu a pripojı ́svoj podpis.čas prijatia návrhu a pripojı ́svoj podpis.

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže:3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže:

a) presné označenie navrhovateľaa) presné označenie navrhovateľa

- fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie:- fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie:

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné čıślomeno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné čıślo

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojı ́vyhlásenie so súhlasom na spracovanie (ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojı ́vyhlásenie so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnenı ́niektorých zákonov)zmene a doplnenı ́niektorých zákonov)

- fyzická osoba – podnikateľ uvedie:- fyzická osoba – podnikateľ uvedie:

názov, sıd́lo, IC�O, výpis zo živnostenského registra nie staršı ́ ako 3 mesiace a názov, sıd́lo, IC�O, výpis zo živnostenského registra nie staršı ́ ako 3 mesiace a 
všetky údaje ako fyzická osoba – nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie všetky údaje ako fyzická osoba – nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie 
osobných údajovosobných údajov

- právnická osoba uvedie:- právnická osoba uvedie:

obchodné meno, sıd́lo, IC�O, meno konateľa oprávneného konať v mene spoloč-obchodné meno, sıd́lo, IC�O, meno konateľa oprávneného konať v mene spoloč-
nosti a výpis z obchodného registra nie staršı ́ako 3 mesiacenosti a výpis z obchodného registra nie staršı ́ako 3 mesiace

b) označenie nehnuteľnostib) označenie nehnuteľnosti

c) vyplnený a podpıśaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenouc) vyplnený a podpıśaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťažed) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

4. Ak predložený návrh nebude spln� ̌ ať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhod-4. Ak predložený návrh nebude spln� ̌ ať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhod-
nocovanı ́návrhov zo súťaže vylúčený.nocovanı ́návrhov zo súťaže vylúčený.

5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné infor-5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné infor-
mácie je možné zıśkať:mácie je možné zıśkať:

- na adrese: MsU�  Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce- na adrese: MsU�  Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk

- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti boli schválené Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti boli schválené 
uznesenıḿ Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 274/2021 dňa 15. 2. 2021.uznesenıḿ Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 274/2021 dňa 15. 2. 2021.

Mgr.	Ján	Rubis,	primátor	mestaMgr.	Ján	Rubis,	primátor	mesta

4. U� častnıḱom obchodnej verejnej súťaže, ktorı ́v nej neuspeli, tzn. umiestnili sa na 
druhom a ďalšıćh miestach, mesto oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.

Článok	VII	–	Podávanie	návrhov	do	obchodnej	verejnej	súťaže

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo poštou v 
uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mesto	Giraltovce

Dukelská	75

087	01	Giraltovce

s viditeľným označenıḿ:

NEOTVÁRAŤ	–	Návrh	na	odkúpenie	budovy	č.	s.	122	na	ul.	Kpt.	Nálepku	a	
priľahlých	pozemkov	–	SÚŤAŽ

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačı ́na obálke dátum a 
čas prijatia návrhu a pripojı ́svoj podpis.

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže:

a) presné označenie navrhovateľa

- fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie:

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné čıślo

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojı ́vyhlásenie so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnenı ́niektorých zákonov)

- fyzická osoba – podnikateľ uvedie:

názov, sıd́lo, IC�O, výpis zo živnostenského registra nie staršı ́ ako 3 mesiace a 
všetky údaje ako fyzická osoba – nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie 
osobných údajov

- právnická osoba uvedie:

obchodné meno, sıd́lo, IC�O, meno konateľa oprávneného konať v mene spoloč-
nosti a výpis z obchodného registra nie staršı ́ako 3 mesiace

b) označenie nehnuteľnosti

c) vyplnený a podpıśaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

4. Ak predložený návrh nebude spln� ̌ ať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhod-
nocovanı ́návrhov zo súťaže vylúčený.

5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné infor-
mácie je možné zıśkať:

- na adrese: MsU�  Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk

- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti boli schválené 
uznesenıḿ Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 274/2021 dňa 15. 2. 2021.

Mgr.	Ján	Rubis,	primátor	mesta
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Ak pestujeme vedľa seba mrkvu a Ak pestujeme vedľa seba mrkvu a 
cibuľu, je to dobrý základ zmiešaného cibuľu, je to dobrý základ zmiešaného 
záhonu. Obidve odpudzujú škodlivý záhonu. Obidve odpudzujú škodlivý 
hmyz. Z hľadiska hlb� ky zakorenenia hmyz. Z hľadiska hlb� ky zakorenenia 
sú vhodnı ́susedia. Vysievanie mrkvy sú vhodnı ́susedia. Vysievanie mrkvy 
a výsadba sadzačky patria k prvým a výsadba sadzačky patria k prvým 
prácam v záhrade. prácam v záhrade. 

 Keď kúrime drevom,  môžeme použiť  Keď kúrime drevom,  môžeme použiť 
popol ako hnojivo, ktoré obsahuje popol ako hnojivo, ktoré obsahuje 
nielen draslıḱ a nielen draslıḱ a 
vápnik, ale tiež vápnik, ale tiež 
fosfor a horčıḱ. fosfor a horčıḱ. 
Po zapracovanı ́Po zapracovanı ́
postačı́  dodať postačı́  dodať 
do pôdy už len do pôdy už len 
dusı́katé hnoji-dusı́katé hnoji-
v o .  P o p o l  s a v o .  P o p o l  s a 
p r i d á v a  i  d o p r i d á v a  i  d o 
k o m p o s t u  a k o m p o s t u  a 
n a j m ä  d o n a j m ä  d o 
k y s l ý c h  p ô d . k y s l ý c h  p ô d . 
Nikdy ho nedá-Nikdy ho nedá-
vame k rododendronom, azalkám, vame k rododendronom, azalkám, 
čučoriedkam, vresom a ďalšıḿ zása-čučoriedkam, vresom a ďalšıḿ zása-
ditým rastlinám. Do 15. marca vysie-ditým rastlinám. Do 15. marca vysie-
vame rajčiaky, šalát, reďkovku, cibu-vame rajčiaky, šalát, reďkovku, cibu-
ľu, hrach, kapustu, podľa počasia ľu, hrach, kapustu, podľa počasia 
niektoré semená do sklenı́ka. Do niektoré semená do sklenı́ka. Do 
konca marca ukončenie výsevu konca marca ukončenie výsevu 
rajčiakov. Vonku na záhony vysie-rajčiakov. Vonku na záhony vysie-
vame kel, kapustu, kaleráb. Brokolicu vame kel, kapustu, kaleráb. Brokolicu 
vysievame v dvoch termı́noch, v vysievame v dvoch termı́noch, v 
marci do teplého pareniska a von ju marci do teplého pareniska a von ju 
vysádzame koncom mája. Druhý vysádzame koncom mája. Druhý 
termıń je začiatkom júla, pričom zele-termıń je začiatkom júla, pričom zele-
ninu zbierame koncom septembra.ninu zbierame koncom septembra.

Ak pestujeme vedľa seba mrkvu a 
cibuľu, je to dobrý základ zmiešaného 
záhonu. Obidve odpudzujú škodlivý 
hmyz. Z hľadiska hlb� ky zakorenenia 
sú vhodnı ́susedia. Vysievanie mrkvy 
a výsadba sadzačky patria k prvým 
prácam v záhrade. 

 Keď kúrime drevom,  môžeme použiť 
popol ako hnojivo, ktoré obsahuje 
nielen draslıḱ a 
vápnik, ale tiež 
fosfor a horčıḱ. 
Po zapracovanı ́
postačı́  dodať 
do pôdy už len 
dusı́katé hnoji-
v o .  P o p o l  s a 
p r i d á v a  i  d o 
k o m p o s t u  a 
n a j m ä  d o 
k y s l ý c h  p ô d . 
Nikdy ho nedá-
vame k rododendronom, azalkám, 
čučoriedkam, vresom a ďalšıḿ zása-
ditým rastlinám. Do 15. marca vysie-
vame rajčiaky, šalát, reďkovku, cibu-
ľu, hrach, kapustu, podľa počasia 
niektoré semená do sklenı́ka. Do 
konca marca ukončenie výsevu 
rajčiakov. Vonku na záhony vysie-
vame kel, kapustu, kaleráb. Brokolicu 
vysievame v dvoch termı́noch, v 
marci do teplého pareniska a von ju 
vysádzame koncom mája. Druhý 
termıń je začiatkom júla, pričom zele-
ninu zbierame koncom septembra.

Len čo to pôda dovolı,́ sadıḿe ovocné Len čo to pôda dovolı,́ sadıḿe ovocné 
dreviny, najmä broskyne, marhule aj dreviny, najmä broskyne, marhule aj 
iné druhy. Lepové pásy okolo kmeňa iné druhy. Lepové pásy okolo kmeňa 
ovocných stromov aplikujeme už v ovocných stromov aplikujeme už v 
marci. Vychytáme tým húsenice marci. Vychytáme tým húsenice 
piadivky, ktoré by vyžierali púčiky. piadivky, ktoré by vyžierali púčiky. 
Neskôr ale pásy tvoria prekážku pre Neskôr ale pásy tvoria prekážku pre 
mravce či vošky.mravce či vošky.

Pri jarnom reze ovocných drevı́n Pri jarnom reze ovocných drevı́n 
odstraňujeme odstraňujeme 
a j  z i m n é a j  z i m n é 
hniezda húse-hniezda húse-
n ı́ c ,  p ú č i k y n ı́ c ,  p ú č i k y 
n a p a d n u t é n a p a d n u t é 
r o z t o č o m  a r o z t o č o m  a 
uschnuté monı-́uschnuté monı-́
liové plody.liové plody.

S kô r  p u č i a c e S kô r  p u č i a c e 
ovocné dreviny ovocné dreviny 
(broskyne, egre-(broskyne, egre-
š e ,  r ı́ b e z l e ) š e ,  r ı́ b e z l e ) 
ošetrı́me proti ošetrı́me proti 

prezumujúcim škodcom krátko po prezumujúcim škodcom krátko po 
vypučanı,́ ale najneskôr pred kvitnu-vypučanı,́ ale najneskôr pred kvitnu-
tıḿ.tıḿ.

Najneskôr v čase pučania ošetrıḿe Najneskôr v čase pučania ošetrıḿe 
broskyne proti kučeravosti meďna-broskyne proti kučeravosti meďna-
tými alebo sıŕnatými prıṕravkami.tými alebo sıŕnatými prıṕravkami.

Marhule ošetrıḿe na začiatku a na Marhule ošetrıḿe na začiatku a na 
konci kvitnutia proti monilióze najmä konci kvitnutia proti monilióze najmä 
za daždivého počasia.za daždivého počasia.

V miestach pravidelného výskytu V miestach pravidelného výskytu 
fúzavky cesnakovej ošetrıḿe na jeseň fúzavky cesnakovej ošetrıḿe na jeseň 
vysadený  cesnak už  po prvom vysadený  cesnak už  po prvom 
oteplenı ́ nad 10 °C.oteplenı ́ nad 10 °C.

Len čo to pôda dovolı,́ sadıḿe ovocné 
dreviny, najmä broskyne, marhule aj 
iné druhy. Lepové pásy okolo kmeňa 
ovocných stromov aplikujeme už v 
marci. Vychytáme tým húsenice 
piadivky, ktoré by vyžierali púčiky. 
Neskôr ale pásy tvoria prekážku pre 
mravce či vošky.

Pri jarnom reze ovocných drevı́n 
odstraňujeme 
a j  z i m n é 
hniezda húse-
n ı́ c ,  p ú č i k y 
n a p a d n u t é 
r o z t o č o m  a 
uschnuté monı-́
liové plody.

S kô r  p u č i a c e 
ovocné dreviny 
(broskyne, egre-
š e ,  r ı́ b e z l e ) 
ošetrı́me proti 

prezumujúcim škodcom krátko po 
vypučanı,́ ale najneskôr pred kvitnu-
tıḿ.

Najneskôr v čase pučania ošetrıḿe 
broskyne proti kučeravosti meďna-
tými alebo sıŕnatými prıṕravkami.

Marhule ošetrıḿe na začiatku a na 
konci kvitnutia proti monilióze najmä 
za daždivého počasia.

V miestach pravidelného výskytu 
fúzavky cesnakovej ošetrıḿe na jeseň 
vysadený  cesnak už  po prvom 
oteplenı ́ nad 10 °C.

Marec v záhradke Marec v záhradke Marec v záhradke 
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Narodili	sa:	Jonáš Maťaš, Lucia Magerová, Barbora Narodili	sa:	Jonáš Maťaš, Lucia Magerová, Barbora 
Kočišová a Karolıńa Kovaľová.Kočišová a Karolıńa Kovaľová.

Navždy	nás	opustili:Navždy	nás	opustili:

Anna Kurejová 06.02.2021 (1964) aAnna Kurejová 06.02.2021 (1964) a
Mária Tchurıḱová 12.02.2021 (1939). Mária Tchurıḱová 12.02.2021 (1939). 

Svoje	životné	jubileá	oslávia:		Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

95	rokov 80	rokov 75	rokov95	rokov 80	rokov 75	rokov; Juraj Sokol, ; Ján Hlavinka, ; Mária Kačmárová, Ján ; Juraj Sokol, ; Ján Hlavinka, ; Mária Kačmárová, Ján 
Krajňák a Helena Matiová, ; Ján Cigan, Valéria Dvorská, Alžbeta Končá-Krajňák a Helena Matiová, ; Ján Cigan, Valéria Dvorská, Alžbeta Končá-70	rokov70	rokov
rová, Jozef Krajňák a Mária Kristiňáková, rová, Jozef Krajňák a Mária Kristiňáková, 
65	rokov65	rokov; Vasil Bilý, Jozef Fečo, Margita ; Vasil Bilý, Jozef Fečo, Margita 
Končárová, Ľudmila Kurejová, Zuzana Končárová, Ľudmila Kurejová, Zuzana 
Magdošková, Ján Orečný, Gabriela S� ram-Magdošková, Ján Orečný, Gabriela S� ram-
ková, ; Anna Bendıḱová, Helena ková, ; Anna Bendıḱová, Helena 60	rokov60	rokov
Imrichová, Jozef Juhás a Mária Mikulová, Imrichová, Jozef Juhás a Mária Mikulová, 
55	rokov55	rokov; Ernest Fedák, Jozef Kristiňák, ; Ernest Fedák, Jozef Kristiňák, 
Jozef Lukáč, Mgr. Emıĺa Rubisová a Alena Jozef Lukáč, Mgr. Emıĺa Rubisová a Alena 
Keipert, ; Miroslav David, Keipert, ; Miroslav David, 50	 rokov50	 rokov
Renáta Eliašová, Dušan Maťaš a Milo-Renáta Eliašová, Dušan Maťaš a Milo-
slava Partilová.slava Partilová.

Narodili	sa:	Jonáš Maťaš, Lucia Magerová, Barbora 
Kočišová a Karolıńa Kovaľová.

Navždy	nás	opustili:

Anna Kurejová 06.02.2021 (1964) a
Mária Tchurıḱová 12.02.2021 (1939). 

Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

95	rokov 80	rokov 75	rokov; Juraj Sokol, ; Ján Hlavinka, ; Mária Kačmárová, Ján 
Krajňák a Helena Matiová, ; Ján Cigan, Valéria Dvorská, Alžbeta Končá-70	rokov
rová, Jozef Krajňák a Mária Kristiňáková, 
65	rokov; Vasil Bilý, Jozef Fečo, Margita 
Končárová, Ľudmila Kurejová, Zuzana 
Magdošková, Ján Orečný, Gabriela S� ram-
ková, ; Anna Bendıḱová, Helena 60	rokov
Imrichová, Jozef Juhás a Mária Mikulová, 
55	rokov; Ernest Fedák, Jozef Kristiňák, 
Jozef Lukáč, Mgr. Emıĺa Rubisová a Alena 
Keipert, ; Miroslav David, 50	 rokov
Renáta Eliašová, Dušan Maťaš a Milo-
slava Partilová.

Spoločenská rubrika

RedakciaRedakciaRedakcia

ŠPORT

V novembrovom vydanı ́Spravodajcu V novembrovom vydanı ́Spravodajcu 
sme sa nádejali, že na jar sa vráti špor-sme sa nádejali, že na jar sa vráti špor-
tový život do normálnych koľajı,́ že sa tový život do normálnych koľajı,́ že sa 
vo februári odohrajú na umelých tráv-vo februári odohrajú na umelých tráv-

V novembrovom vydanı ́Spravodajcu 
sme sa nádejali, že na jar sa vráti špor-
tový život do normálnych koľajı,́ že sa 
vo februári odohrajú na umelých tráv-

nikoch odložené duely z jesene a v nikoch odložené duely z jesene a v 
marci sa regulárne rozbehne jarná marci sa regulárne rozbehne jarná 
odveta.odveta.

nikoch odložené duely z jesene a v 
marci sa regulárne rozbehne jarná 
odveta.

JARNÁ ODVETA V NEDOHĽADNEJARNÁ ODVETA V NEDOHĽADNEJARNÁ ODVETA V NEDOHĽADNE
TIPOS III. LIGA VÝCHODTIPOS III. LIGA VÝCHODTIPOS III. LIGA VÝCHOD



Nakoniec z toho nič nebude. Vo vlád-Nakoniec z toho nič nebude. Vo vlád-
nom Covid	 automate sa totiž vôbec nom Covid	 automate sa totiž vôbec 
nespomı́na spektrum amatérskeho nespomı́na spektrum amatérskeho 
športu, kam spadá aj Tipos	III.	liga	aj	s	športu, kam spadá aj Tipos	III.	liga	aj	s	
MFK	Slovan.	Automat zatiaľ rieši len MFK	Slovan.	Automat zatiaľ rieši len 
profesionálny a rekreačný šport.profesionálny a rekreačný šport.

Do hry sa tak dostáva novelizovaný Do hry sa tak dostáva novelizovaný 
súťažný poriadok, ktorý už počıt́a aj s súťažný poriadok, ktorý už počıt́a aj s 
neodohranı́m všetkých tridsiatich neodohranı́m všetkých tridsiatich 
kôl. V tejto chvıĺi je ich odohraných kôl. V tejto chvıĺi je ich odohraných 
neúplných dvanásť (niektoré kluby neúplných dvanásť (niektoré kluby 
kvôli pandémii odohrali dokonca len kvôli pandémii odohrali dokonca len 
desať, resp. jedenásť duelov), takže desať, resp. jedenásť duelov), takže 
pri súčasnej situácii je odohranie pri súčasnej situácii je odohranie 
celej porcie veľmi nepravdepodobné, celej porcie veľmi nepravdepodobné, 
i keď existuje scenár aj s plnou i keď existuje scenár aj s plnou 
porciou a predl�ženı́m termı́nov porciou a predl�ženı́m termı́nov 
stretnutı ́až do konca júla, s nahuste-stretnutı ́až do konca júla, s nahuste-
ným programom do tzv.	 anglických	ným programom do tzv.	 anglických	
týždňov.týždňov.

Nakoniec z toho nič nebude. Vo vlád-
nom Covid	 automate sa totiž vôbec 
nespomı́na spektrum amatérskeho 
športu, kam spadá aj Tipos	III.	liga	aj	s	
MFK	Slovan.	Automat zatiaľ rieši len 
profesionálny a rekreačný šport.

Do hry sa tak dostáva novelizovaný 
súťažný poriadok, ktorý už počıt́a aj s 
neodohranı́m všetkých tridsiatich 
kôl. V tejto chvıĺi je ich odohraných 
neúplných dvanásť (niektoré kluby 
kvôli pandémii odohrali dokonca len 
desať, resp. jedenásť duelov), takže 
pri súčasnej situácii je odohranie 
celej porcie veľmi nepravdepodobné, 
i keď existuje scenár aj s plnou 
porciou a predl�ženı́m termı́nov 
stretnutı ́až do konca júla, s nahuste-
ným programom do tzv.	 anglických	
týždňov.

Oveľa pravdepodobnejšie sa však Oveľa pravdepodobnejšie sa však 
rysuje odohranie polovičnej porcie. rysuje odohranie polovičnej porcie. 
Ak by to situácia dovolila, podľa nove-Ak by to situácia dovolila, podľa nove-
lizovaného poriadku by sa mohlo by lizovaného poriadku by sa mohlo by 
dohrať na jar (v termıńe aprıĺ – máj - dohrať na jar (v termıńe aprıĺ – máj - 
jún) aspoň 15 kôl, prostrednıćtvom jún) aspoň 15 kôl, prostrednıćtvom 
ktorých by sa vygenerovala konečná ktorých by sa vygenerovala konečná 
tabuľka s postupujúcim vı́ťazom tabuľka s postupujúcim vı́ťazom 
súťaže, aj s klubmi zostupujúcimi do súťaže, aj s klubmi zostupujúcimi do 
IV. ligy.IV. ligy.

To by bola pre futbalového fanúšika To by bola pre futbalového fanúšika 
ten lepšı ́variant. Ak by sa nakoniec ten lepšı ́variant. Ak by sa nakoniec 
neodohrala ani polovica stretnutı́, neodohrala ani polovica stretnutı́, 
teda 15 kôl, znovu by musel VSFZ teda 15 kôl, znovu by musel VSFZ 
pristúpiť k anulovaniu súťaže, pristúpiť k anulovaniu súťaže, 
presne tak ako tomu bolo pred presne tak ako tomu bolo pred 
rokom.rokom.

D� alšou novinkou je korekcia plánov D� alšou novinkou je korekcia plánov 
SFZ s veľkou reorganizáciou súťažı,́ SFZ s veľkou reorganizáciou súťažı,́ 
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Ak by to situácia dovolila, podľa nove-
lizovaného poriadku by sa mohlo by 
dohrať na jar (v termıńe aprıĺ – máj - 
jún) aspoň 15 kôl, prostrednıćtvom 
ktorých by sa vygenerovala konečná 
tabuľka s postupujúcim vı́ťazom 
súťaže, aj s klubmi zostupujúcimi do 
IV. ligy.

To by bola pre futbalového fanúšika 
ten lepšı ́variant. Ak by sa nakoniec 
neodohrala ani polovica stretnutı́, 
teda 15 kôl, znovu by musel VSFZ 
pristúpiť k anulovaniu súťaže, 
presne tak ako tomu bolo pred 
rokom.
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SFZ s veľkou reorganizáciou súťažı,́ 
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ktorá mala nastať v budúcom ročnı-́ktorá mala nastať v budúcom ročnı-́
ku. Jej model sme tu rozoberali v ku. Jej model sme tu rozoberali v 
minuloročnom májovom vydanı ́  a minuloročnom májovom vydanı ́  a 
mala sa týkať aj fungovania nášho mala sa týkať aj fungovania nášho 
MFK Slovan. Táto záležitosť sa s prav-MFK Slovan. Táto záležitosť sa s prav-
depodobnosťou rovnajúcou sa istote depodobnosťou rovnajúcou sa istote 
odkladá minimálne o rok a bude ešte odkladá minimálne o rok a bude ešte 
aktualizovaná na blıž́iacej sa konfe-aktualizovaná na blıž́iacej sa konfe-
rencii SFZ.rencii SFZ.

Oslovili sme pri tejto prı́ležitosti Oslovili sme pri tejto prı́ležitosti 
prezidenta MFK	 Slovan 	 Jozefa	prezidenta MFK	 Slovan 	 Jozefa	
Zajaca	 aká je aktuálna situácia v Zajaca	 aká je aktuálna situácia v 
našom klube: “Klasická	 zimná	našom klube: “Klasická	 zimná	
príprava	sa	z	pochopiteľných	dôvodov	príprava	sa	z	pochopiteľných	dôvodov	
nekonala.	 Hráči	 sa	 pripravujú	 na	nekonala.	 Hráči	 sa	 pripravujú	 na	
odvetu	 individuálne,	 každý	 v	 domá-odvetu	 individuálne,	 každý	 v	 domá-
cich	podmienkach	a	v	rámci	vlastných	cich	podmienkach	a	v	rámci	vlastných	
možností	pracuje	na	vylepšení	kondí-možností	pracuje	na	vylepšení	kondí-
cie.	 Až	 to	 situácia	 dovolí,	 ihneď	cie.	 Až	 to	 situácia	 dovolí,	 ihneď	
začneme	 spoločne	 trénovať	 aj	 s	začneme	 spoločne	 trénovať	 aj	 s	

ktorá mala nastať v budúcom ročnı-́
ku. Jej model sme tu rozoberali v 
minuloročnom májovom vydanı ́  a 
mala sa týkať aj fungovania nášho 
MFK Slovan. Táto záležitosť sa s prav-
depodobnosťou rovnajúcou sa istote 
odkladá minimálne o rok a bude ešte 
aktualizovaná na blıž́iacej sa konfe-
rencii SFZ.

Oslovili sme pri tejto prı́ležitosti 
prezidenta MFK	 Slovan 	 Jozefa	
Zajaca	 aká je aktuálna situácia v 
našom klube: “Klasická	 zimná	
príprava	sa	z	pochopiteľných	dôvodov	
nekonala.	 Hráči	 sa	 pripravujú	 na	
odvetu	 individuálne,	 každý	 v	 domá-
cich	podmienkach	a	v	rámci	vlastných	
možností	pracuje	na	vylepšení	kondí-
cie.	 Až	 to	 situácia	 dovolí,	 ihneď	
začneme	 spoločne	 trénovať	 aj	 s	

novými	posilami,	ktoré	práve	riešime.“	novými	posilami,	ktoré	práve	riešime.“	

Klubový manažér Jozef	Mati dodáva: Klubový manažér Jozef	Mati dodáva: 
“Sami	 by	 sme	 najradšej	 privítali	“Sami	 by	 sme	 najradšej	 privítali	
scenár	č.2	s	15	kolami.	V	 tabuľke	by	scenár	č.2	s	15	kolami.	V	 tabuľke	by	
sme	si	mohli	polepšiť	o	9	bodov,	hrali	sme	si	mohli	polepšiť	o	9	bodov,	hrali	
by	sme	doma	so	Spišskou	Novou	Vsou	by	sme	doma	so	Spišskou	Novou	Vsou	
a	 Sninou	 a	 vonku	 v	 Stropkove.	 Ale	 s	a	 Sninou	 a	 vonku	 v	 Stropkove.	 Ale	 s	
predlžovaním	 núdzového	 stavu	 na	predlžovaním	 núdzového	 stavu	 na	
Slovensku	 vám	 termíny	 zápasov,	Slovensku	 vám	 termíny	 zápasov,	
alebo	 aspoň	 spustenie	 samotného	alebo	 aspoň	 spustenie	 samotného	
tréningového	procesu	dnes	nikto	nepo-tréningového	procesu	dnes	nikto	nepo-
vie.	 Po	 Veľkej	 noci	 začiatkom	 apríla	vie.	 Po	 Veľkej	 noci	 začiatkom	 apríla	
snáď	budeme	múdrejší.“snáď	budeme	múdrejší.“

V praxi to pre všetkých zainteresova-V praxi to pre všetkých zainteresova-
ných v regionálnom futbale znamená ných v regionálnom futbale znamená 
len jediné – byť naďalej trpezlivý a len jediné – byť naďalej trpezlivý a 
čakať na lepšie časy. čakať na lepšie časy. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč
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sme	si	mohli	polepšiť	o	9	bodov,	hrali	
by	sme	doma	so	Spišskou	Novou	Vsou	
a	 Sninou	 a	 vonku	 v	 Stropkove.	 Ale	 s	
predlžovaním	 núdzového	 stavu	 na	
Slovensku	 vám	 termíny	 zápasov,	
alebo	 aspoň	 spustenie	 samotného	
tréningového	procesu	dnes	nikto	nepo-
vie.	 Po	 Veľkej	 noci	 začiatkom	 apríla	
snáď	budeme	múdrejší.“

V praxi to pre všetkých zainteresova-
ných v regionálnom futbale znamená 
len jediné – byť naďalej trpezlivý a 
čakať na lepšie časy. 

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	Lukáč

Mesto Giraltovce umožňuje obča-Mesto Giraltovce umožňuje obča-
nom triedenie biologicky nom triedenie biologicky 
rozložiteľného odpadu. rozložiteľného odpadu. 
Obyvatel ia  rodinných Obyvatel ia  rodinných 
domov majú k dispozı́cii domov majú k dispozı́cii 
zásobnı́k na kompost a zásobnı́k na kompost a 
o b y v a t e l i a  b y t o v ý c h o b y v a t e l i a  b y t o v ý c h 
domov vyhadzujú tento domov vyhadzujú tento 
odpad do hnedých nádob s odpad do hnedých nádob s 
objemom 120 a 240 litrov. objemom 120 a 240 litrov. 
Pod bioodpadom sa rozu-Pod bioodpadom sa rozu-
mie okrem lıśtia a trávy aj mie okrem lıśtia a trávy aj 
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odpad z kuchyne a to zvyšky ovocia, odpad z kuchyne a to zvyšky ovocia, 
z e l e n i n y,  r o z d r v e n é z e l e n i n y,  r o z d r v e n é 
vaječné škrupiny, čajové vaječné škrupiny, čajové 
vrecká po vylúhovanı́ , vrecká po vylúhovanı́ , 
kávový výluh. Patrı ́doň aj kávový výluh. Patrı ́doň aj 
malé množstvo varenej malé množstvo varenej 
stravy, napr. čistá ryža stravy, napr. čistá ryža 
alebo varené zemiaky. C�o alebo varené zemiaky. C�o 
sem však nepatrı́ ,  s ú sem však nepatrı́ ,  s ú 
zvyšky mäsa, ktoré najmä zvyšky mäsa, ktoré najmä 
v teplých mesiacoch zapá-v teplých mesiacoch zapá-
chajú a lákajú hlodavce.chajú a lákajú hlodavce.
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vrecká po vylúhovanı́ , 
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malé množstvo varenej 
stravy, napr. čistá ryža 
alebo varené zemiaky. C�o 
sem však nepatrı́ ,  s ú 
zvyšky mäsa, ktoré najmä 
v teplých mesiacoch zapá-
chajú a lákajú hlodavce.
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BIOODPAD SPRÁVNEBIOODPAD SPRÁVNE
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Takéto kuchynské zvyšky putujú  Takéto kuchynské zvyšky putujú  
končia na mestskej skládke nachá-končia na mestskej skládke nachá-
dzajúcej sa pri bývalej úpravovni dzajúcej sa pri bývalej úpravovni 
vody smerom na Brezov. Tam ale vody smerom na Brezov. Tam ale 
zamestnanci mestského podniku zamestnanci mestského podniku 
služieb zisťujú alarmujúci stav odpa-služieb zisťujú alarmujúci stav odpa-
du. Množstvo plastu a skla naznaču-du. Množstvo plastu a skla naznaču-
je, že odpad je nesprávne triedený a je, že odpad je nesprávne triedený a 
tým znehodnotený. Fyzicky musia tým znehodnotený. Fyzicky musia 
celý takýto odpad pretriediť. Nejde o celý takýto odpad pretriediť. Nejde o 
nejaké umenie vedieť, že plastové nejaké umenie vedieť, že plastové 
vrecúška, sklo, kov alebo akýkoľvek vrecúška, sklo, kov alebo akýkoľvek 
plast do takého odpadu nepatria, plast do takého odpadu nepatria, 
skôr ide o ľahostajnosť či nezodpo-skôr ide o ľahostajnosť či nezodpo-
vednosť obyvateľov a možno nejakú vednosť obyvateľov a možno nejakú 
tú lenivosť – ak majú odpad v tú lenivosť – ak majú odpad v 
takýchto obaloch, tak ho rovno aj s takýchto obaloch, tak ho rovno aj s 
obalom vyhodia. obalom vyhodia. 

„Bioodpad musı ́byť správne vytrie-„Bioodpad musı ́byť správne vytrie-
dený, aby sa dal výhodne uvádzať do dený, aby sa dal výhodne uvádzať do 
prıŕodného kolobehu ako organické prıŕodného kolobehu ako organické 
hnojivo – kompost. Takto spraco-hnojivo – kompost. Takto spraco-
vaný kompost bude slúžiť našim vaný kompost bude slúžiť našim 
obyvateľom, alebo ho  budeme ďalej obyvateľom, alebo ho  budeme ďalej 
ponúkať okolitým družstvám,“ ponúkať okolitým družstvám,“ 
informoval nás primátor mesta Ján informoval nás primátor mesta Ján 
Rubis. Rubis. 

Čo	patrí	do	bioodpadu	z	domác-Čo	patrí	do	bioodpadu	z	domác-
ností	a	záhrad?ností	a	záhrad?

- S�upy a zbytky ovocia a zeleniny (nie - S�upy a zbytky ovocia a zeleniny (nie 
v igelitových vreckách či v skle)v igelitových vreckách či v skle)

- Zvyšky kávy a čaju (môžu byť aj v - Zvyšky kávy a čaju (môžu byť aj v 
čajových sáčkoch)čajových sáčkoch)

- Vaječné a orechové škrupiny- Vaječné a orechové škrupiny

- Izbové rastliny- Izbové rastliny

- Jemné časti bioodpadu ako tráva, - Jemné časti bioodpadu ako tráva, 
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vednosť obyvateľov a možno nejakú 
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obyvateľom, alebo ho  budeme ďalej 
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informoval nás primátor mesta Ján 
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Čo	patrí	do	bioodpadu	z	domác-
ností	a	záhrad?

- S�upy a zbytky ovocia a zeleniny (nie 
v igelitových vreckách či v skle)
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- Jemné časti bioodpadu ako tráva, 

lıśtie, jemné vetvičky, piliny, slama, lıśtie, jemné vetvičky, piliny, slama, 
popol z dreva, zemina z kvetıńpopol z dreva, zemina z kvetıń

Pozor! Väčšie vetvičky je potrebné Pozor! Väčšie vetvičky je potrebné 
nasekať.nasekať.

Čo	do	bioodpadu	nepatrí?Čo	do	bioodpadu	nepatrí?

- Mäso, kosti, koža –  lákajú hlodavce - Mäso, kosti, koža –  lákajú hlodavce 
do kompostárnı́do kompostárnı́

- Lesklý plagátový, pergamenový a - Lesklý plagátový, pergamenový a 
viacvrstvový (tetrapakový) papierviacvrstvový (tetrapakový) papier

- Varené ovocie- Varené ovocie

- Plienky- Plienky

- Popol z uhlia- Popol z uhlia

- Cigaretové ohorky- Cigaretové ohorky

- Vrecúška z vysávača- Vrecúška z vysávača

- Vrecká a krabice od mlieka- Vrecká a krabice od mlieka

- Vlasy- Vlasy

- Sklo- Sklo

- Kovy- Kovy

- Plasty- Plasty

- Textil- Textil

- Plechovky- Plechovky

- Lieky- Lieky

- Farby - Farby 

- Guma- Guma

- Polystyrén- Polystyrén

- Exkrementy psov a mačiek - Exkrementy psov a mačiek 

- Chemické a nebezpečné látky- Chemické a nebezpečné látky

- Stavebný materiál- Stavebný materiál

- Uhynuté zvieratá- Uhynuté zvieratá

- Použité oleje - Použité oleje 

       		Mária	Osifová       		Mária	Osifová
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- Vrecká a krabice od mlieka

- Vlasy

- Sklo

- Kovy

- Plasty

- Textil

- Plechovky

- Lieky

- Farby 

- Guma

- Polystyrén

- Exkrementy psov a mačiek 

- Chemické a nebezpečné látky

- Stavebný materiál

- Uhynuté zvieratá

- Použité oleje 
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POSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTAPOSTREHY Z MESTA

Keď	je	zima	príliš	dlhoKeď	je	zima	príliš	dlhoKeď	je	zima	príliš	dlho
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SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO
FF	Pracovný	pohovor	v	roku	2035	Pracovný	pohovor	v	roku	2035

- A čo ste študovali?- A čo ste študovali?

- No nič extra,  ale mám 135 certifiká-- No nič extra,  ale mám 135 certifiká-
tov z plošného testovania.tov z plošného testovania.

FF Covid jednoznačne roznášajú  Covid jednoznačne roznášajú 

ženy. Z� iaden muž by totiž nevyšiel z ženy. Z� iaden muž by totiž nevyšiel z 
domu s teplotou 37,5 °C.domu s teplotou 37,5 °C.

F	Pracovný	pohovor	v	roku	2035

- A čo ste študovali?

- No nič extra,  ale mám 135 certifiká-
tov z plošného testovania.

F Covid jednoznačne roznášajú 

ženy. Z� iaden muž by totiž nevyšiel z 
domu s teplotou 37,5 °C.

FF Pišta, predstav si, že máš 500 eur.  Pišta, predstav si, že máš 500 eur. 

Tvojej žene treba 300 a bývalej 200. Tvojej žene treba 300 a bývalej 200. 
koľko ti ostane?koľko ti ostane?

- 500 a dva zmeškané hovory.- 500 a dva zmeškané hovory.

FF  Z� eny, neverte kravine, že po očko-  Z� eny, neverte kravine, že po očko-

vanı ́nebudete mať deti. Teraz som sa vanı ́nebudete mať deti. Teraz som sa 
vrátila z očkovania a normálne boli vrátila z očkovania a normálne boli 
všetky tri deti doma.všetky tri deti doma.

F Pišta, predstav si, že máš 500 eur. 

Tvojej žene treba 300 a bývalej 200. 
koľko ti ostane?

- 500 a dva zmeškané hovory.

F  Z� eny, neverte kravine, že po očko-

vanı ́nebudete mať deti. Teraz som sa 
vrátila z očkovania a normálne boli 
všetky tri deti doma.

Študoval	dištančneŠtudoval	dištančneŠtudoval	dištančne
FF  N a  l o c k d o w n  N a  l o c k d o w n 

doplatili muži. Z� iadna doplatili muži. Z� iadna 
krčma, žiadny šport krčma, žiadny šport 
ani kamaráti. A ženy si ani kamaráti. A ženy si 
naďalej veselo perú, naďalej veselo perú, 
žehlia a varia...žehlia a varia...

FF  Za komunistov  Za komunistov 

policajti kontrolovali policajti kontrolovali 
papiere prečo nie si            papiere prečo nie si            
v  práci...v  práci...

Dnes kontrolujú prečo Dnes kontrolujú prečo 
ideš do práce.ideš do práce.

F  N a  l o c k d o w n 

doplatili muži. Z� iadna 
krčma, žiadny šport 
ani kamaráti. A ženy si 
naďalej veselo perú, 
žehlia a varia...

F  Za komunistov 

policajti kontrolovali 
papiere prečo nie si            
v  práci...

Dnes kontrolujú prečo 
ideš do práce.
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