


Odporúčanie	pre	mužov:	Čítajte	iba	v	Odporúčanie	pre	mužov:	Čítajte	iba	v	
prítomnosti	kardiológa!prítomnosti	kardiológa!

Dámy, ak sa niekedy cıt́ite zaznávané Dámy, ak sa niekedy cıt́ite zaznávané 
alebo utláčané, spomeňte si:alebo utláčané, spomeňte si:

1.  Vy ste to krajšie pohlavie.1.  Vy ste to krajšie pohlavie.

2.  Nemusıt́e nosiť kravatu.2.  Nemusıt́e nosiť kravatu.

3. Nemáte problém sedieť s prekrıž́e-3. Nemáte problém sedieť s prekrıž́e-
nými nohami, nebolı ́vás to.nými nohami, nebolı ́vás to.

4.  Ak sa rozhodnete pre prácu, ktorá je 4.  Ak sa rozhodnete pre prácu, ktorá je 
inak výhradne mužská, ste priekopnıč́-inak výhradne mužská, ste priekopnıč́-
kou. Ak sa muž rozhodne pre prácu, kou. Ak sa muž rozhodne pre prácu, 
ktorá je inak výhradne ženská, je gay.ktorá je inak výhradne ženská, je gay.

5.  Vaša inteligencia je porovnateľná s 5.  Vaša inteligencia je porovnateľná s 
inteligenciou akéhokoľvek muža. Ale inteligenciou akéhokoľvek muža. Ale 
vy vyzeráte lepšie.vy vyzeráte lepšie.

6.  Ak niekoho zabijete a poviete, že to 6.  Ak niekoho zabijete a poviete, že to 
bolo počas tzv. menštruačného syndró-bolo počas tzv. menštruačného syndró-
mu, neraz sa dočkáte miernejšieho mu, neraz sa dočkáte miernejšieho 
trestu.trestu.

7. Váš mozog má rovnakú kapacitu ako 7. Váš mozog má rovnakú kapacitu ako 
ten mužský, aj keď máte o šesť biliónov ten mužský, aj keď máte o šesť biliónov 
neurónov menej. To znamená, že vaše neurónov menej. To znamená, že vaše 
neuróny sú výkonnejšie.neuróny sú výkonnejšie.

8.  Ste schopná multitaskingu.8.  Ste schopná multitaskingu.

9.  Vždy viete, kde máte ponožky.9.  Vždy viete, kde máte ponožky.
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8.  Ste schopná multitaskingu.

9.  Vždy viete, kde máte ponožky.

10. Manželka prezidenta sa nazýva 10. Manželka prezidenta sa nazýva 
prvá dáma. Manžela prezidentky nepo-prvá dáma. Manžela prezidentky nepo-
zná nikto.zná nikto.

11. Ak sa vydáte za následnıḱ a trónu, 11. Ak sa vydáte za následnıḱ a trónu, 
stanete sa kráľovnou. Ak si muž vezme stanete sa kráľovnou. Ak si muž vezme 
následnıć ̌ku trónu, stane sa manželom následnıć ̌ku trónu, stane sa manželom 
kráľovnej.kráľovnej.

12. Ak ste podvádzaná, ste obeť. Ak 12. Ak ste podvádzaná, ste obeť. Ak 
podvádzate vy, muž je paroháč.podvádzate vy, muž je paroháč.

13. Gynekologická prehliadka je 13. Gynekologická prehliadka je 
prıj́emnejšia než vyšetrenie prostaty.prıj́emnejšia než vyšetrenie prostaty.

14. Keď sa dieťa vo vás hýbe, cıt́ite to. 14. Keď sa dieťa vo vás hýbe, cıt́ite to. 
Muž cıt́i akurát zastavené vetry.Muž cıt́i akurát zastavené vetry.

15. Nikdy nezmeškáte narodenie 15. Nikdy nezmeškáte narodenie 
svojho dieťaťa.svojho dieťaťa.

16. Nemáte pochybnosti, či je to dieťa 16. Nemáte pochybnosti, či je to dieťa 
vaše.vaše.

17. Z� ijete dlhšie.17. Z� ijete dlhšie.

18. Ste odolnejšia voči bolesti a infekci-18. Ste odolnejšia voči bolesti a infekci-
ám.ám.

19. Máte vlastný medzinárodný deň.19. Máte vlastný medzinárodný deň.

20. Máte prednosť pri nastúpenı ́ do 20. Máte prednosť pri nastúpenı ́ do 
záchranného člna.záchranného člna.

Tak	hlavu	hore!	A	vždy	s	úsmevom!Tak	hlavu	hore!	A	vždy	s	úsmevom!

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)(legrace.cz,	Daniel	Lednický)
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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
nedeľu prvú oficiálnu oslavu Dňa nedeľu prvú oficiálnu oslavu Dňa 
matiek ako celonárodného sviatku. matiek ako celonárodného sviatku. 

Na Slovensku má Deň matiek o Na Slovensku má Deň matiek o 
niekoľko rokov kratšiu históriu. niekoľko rokov kratšiu históriu. 
Nápad osláviť tento sviatok prišiel z Nápad osláviť tento sviatok prišiel z 
USA v roku 1918, keďže v tom obdobı ́USA v roku 1918, keďže v tom obdobı ́
našu krajinu navštevovalo veľa ľudı ́zo našu krajinu navštevovalo veľa ľudı ́zo 
Spojených štátov.  Krásnu myšlienku Spojených štátov.  Krásnu myšlienku 
šıŕili najmä C�ervený krıž́, Sokol, Orol, šıŕili najmä C�ervený krıž́, Sokol, Orol, 
katolı́cke spolky, niektoré ženské katolı́cke spolky, niektoré ženské 
komisie pri politických stranách, ale komisie pri politických stranách, ale 
aj C�eskoslovenská ochrana matiek a aj C�eskoslovenská ochrana matiek a 
detı́. V 50. rokoch bol Deň matiek detı́. V 50. rokoch bol Deň matiek 
utlmený stranıćkou ideológiou, ktorá utlmený stranıćkou ideológiou, ktorá 
skôr preferovala MDZ� . K druhej májo-skôr preferovala MDZ� . K druhej májo-
vej nedeli, ktorá patrı ́mamám, sme sa vej nedeli, ktorá patrı ́mamám, sme sa 
vrátili až po roku 1989. Toľko k zaujı-́vrátili až po roku 1989. Toľko k zaujı-́
mavej faktografii z histórie MDZ� . mavej faktografii z histórie MDZ� . 

Vrúcne slová, kvety, objatia či pohla-Vrúcne slová, kvety, objatia či pohla-
denia, radosť, spoločne strávený čas, denia, radosť, spoločne strávený čas, 

poďakovanie, to poďakovanie, to 
sú fakty každého sú fakty každého 
stretnutia detı́ a stretnutia detı́ a 
m á m .  N e c h  to m á m .  N e c h  to 
bude tak aj druhú bude tak aj druhú 
májovú nedeľu.  májovú nedeľu.  
Alebo aj každý Alebo aj každý 
deň. deň. 

Príjemné	 májové	Príjemné	 májové	
dni	vám	prajedni	vám	praje

Michaela	Michaela	
Marcinová	Marcinová	
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verıḿ, že aj vám pestré aprıĺové slnko, verıḿ, že aj vám pestré aprıĺové slnko, 
ktoré sa snažilo na oblohe často bojo-ktoré sa snažilo na oblohe často bojo-
vať s mračnami, dažďom a búrkami, vať s mračnami, dažďom a búrkami, 
prinieslo prıĺiv novej energie a chuti  prinieslo prıĺiv novej energie a chuti  
do života. Teplejšie dni sa blıž́ia. Uvoľ-do života. Teplejšie dni sa blıž́ia. Uvoľ-
nenie nezasiahlo len opatrenia, ktoré nenie nezasiahlo len opatrenia, ktoré 
sme tu prıśne dodržiavali skoro štyri sme tu prıśne dodržiavali skoro štyri 
mesiace, ale aj nás, tak celkovo, no mesiace, ale aj nás, tak celkovo, no 
najmä na duši. najmä na duši. 

Nedá mi tieto úvodné riadky neveno-Nedá mi tieto úvodné riadky neveno-
vať všetkým mamám, či už niekoľko-vať všetkým mamám, či už niekoľko-
násobným alebo novopečeným, ale aj násobným alebo novopečeným, ale aj 
starým mamám a prababkám. Histó-starým mamám a prababkám. Histó-
ria ich sviatku sa začala pıśať v roku ria ich sviatku sa začala pıśať v roku 
1907 na počesť Anny Reeves Jarviso-1907 na počesť Anny Reeves Jarviso-
vej, ktorá bojovala za práva matiek. vej, ktorá bojovala za práva matiek. 
Prvýkrát bol verejne tento sviatok Prvýkrát bol verejne tento sviatok 
slávený o rok neskôr. V roku 1914 slávený o rok neskôr. V roku 1914 
vyhlásil vtedajšı ́ americký prezident vyhlásil vtedajšı ́ americký prezident 
Woodrow Wilson na druhú májovú Woodrow Wilson na druhú májovú 
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Byť riaditeľom v takomto Byť riaditeľom v takomto 
zariadenı ́znamená byť nielen zariadenı ́znamená byť nielen 
výborným manažérom, ekonó-výborným manažérom, ekonó-
mom, obchodnı́kom, ale aj mom, obchodnı́kom, ale aj 
psychológom, zdravotnı́kom, psychológom, zdravotnı́kom, 
poradcom a dôvernı́kom. poradcom a dôvernı́kom. 
Nespočetné problémy klien-Nespočetné problémy klien-
tov, ktoré musı ́denno-denne v tov, ktoré musı ́denno-denne v 
práci riešiť, stavajú pred riadi-práci riešiť, stavajú pred riadi-
teľa často úlohy, ktoré s jeho teľa často úlohy, ktoré s jeho 
profesiou ani nesúvisia. Riade-profesiou ani nesúvisia. Riade-
nie takejto inštitúcie si vyža-nie takejto inštitúcie si vyža-
d u j e  n e u s t á l e  i n v e n c i e , d u j e  n e u s t á l e  i n v e n c i e , 
perfektné reakcie na rozličné perfektné reakcie na rozličné 
situácie a problémy, aby sa situácie a problémy, aby sa 
dokázali vyriešiť predvı́da-dokázali vyriešiť predvı́da-
teľné  aj  nepredvı́dateľne teľné  aj  nepredvı́dateľne 
prekážky. prekážky. 

To všetko pani riaditeľka zvlá-To všetko pani riaditeľka zvlá-
dala s prehľadom. Jej nástupcu dala s prehľadom. Jej nástupcu 
preto čaká neľahká úloha preto čaká neľahká úloha 
nadviazať na úspešné vedenie nadviazať na úspešné vedenie 
tohto zariadenia. V máji tohto roku tohto zariadenia. V máji tohto roku 
odchádza z kolektıv́u spokojná so odchádza z kolektıv́u spokojná so 
svojou prácou, aby sa odteraz veno-svojou prácou, aby sa odteraz veno-
vala už len svojıḿ záujmom a aktivi-vala už len svojıḿ záujmom a aktivi-
tám. Budúcej dôchodkyni sme polo-tám. Budúcej dôchodkyni sme polo-
žili niekoľko otázok:žili niekoľko otázok:

Ako	si	spomínate	na	svoje	začiatky,	Ako	si	spomínate	na	svoje	začiatky,	
keď	ste	nastúpili	do	funkcie?keď	ste	nastúpili	do	funkcie?

Samozrejme, nebolo to jednoduché. Samozrejme, nebolo to jednoduché. 
Aj keď som prichádzala z oblasti, kde Aj keď som prichádzala z oblasti, kde 
som sa taktiež denne stretávala           som sa taktiež denne stretávala           
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dala s prehľadom. Jej nástupcu 
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s občanmi, ktorı ́potrebovali poradiť, s občanmi, ktorı ́potrebovali poradiť, 
ale predovšetkým kompenzovať ale predovšetkým kompenzovať 
svoje zdravotné znevýhodnenie svoje zdravotné znevýhodnenie 
pomocou štátnych dávok a prıśpev-pomocou štátnych dávok a prıśpev-
kov, v domove sociálnych služieb to kov, v domove sociálnych služieb to 
bolo odlišné. Bez pomoci zamestnan-bolo odlišné. Bez pomoci zamestnan-
cov, ktorı ́ ma zasväcovali do širokej cov, ktorı ́ ma zasväcovali do širokej 
škály agend, ale predovšetkým bez škály agend, ale predovšetkým bez 
dennodenného kontaktu s klientom a dennodenného kontaktu s klientom a 
riešenia jeho problémov by to nebolo riešenia jeho problémov by to nebolo 
jednoduché. Za vrelé prijatie a pomoc jednoduché. Za vrelé prijatie a pomoc 
im aj dnes veľmi pekne ďakujem.im aj dnes veľmi pekne ďakujem.
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systém	 starostlivosti	 o	 klientov	systém	 starostlivosti	 o	 klientov	
DSS?DSS?
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poskytovaná sociálna služba v zaria-poskytovaná sociálna služba v zaria-
deniach sociálnych služieb, dostáva deniach sociálnych služieb, dostáva 
úplne iný rozmer. Zvlášť v posledných úplne iný rozmer. Zvlášť v posledných 
rokoch. Osobitný dôraz sa kladie na rokoch. Osobitný dôraz sa kladie na 
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nej služby a posun sociálnej služby do nej služby a posun sociálnej služby do 
komunity, aby sa každý, aj keď so zdra-komunity, aby sa každý, aj keď so zdra-
votným znevýhodnenı́m, mohol votným znevýhodnenı́m, mohol 
rozhodovať, kde žiť, s kým žiť a ako rozhodovať, kde žiť, s kým žiť a ako 
žiť. V rámci Národného projektu žiť. V rámci Národného projektu 
Podpora procesu deinštitucionálizá-Podpora procesu deinštitucionálizá-
cie a transformácie systému sociál-cie a transformácie systému sociál-
nych služieb v SR sa aj domov sociál-nych služieb v SR sa aj domov sociál-
nych služieb zapojil do tohto procesu nych služieb zapojil do tohto procesu 
a koncom roka 2021 by mal byť spra-a koncom roka 2021 by mal byť spra-
covaný transformačný plán. Ide však covaný transformačný plán. Ide však 
o dlhodobý a zložitý proces, ktorý je o dlhodobý a zložitý proces, ktorý je 
momentálne na začiatku a výsledky momentálne na začiatku a výsledky 
budú viditeľné až o niekoľko rokov.budú viditeľné až o niekoľko rokov.

Máte	 nejaký	 silný	 zážitok,	 ktorý	Máte	 nejaký	 silný	 zážitok,	 ktorý	
ovplyvnil	 váš	 pohľad	 na	 prácu,	ovplyvnil	 váš	 pohľad	 na	 prácu,	
život?život?

Silným zážitkom bolo a je pre mňa Silným zážitkom bolo a je pre mňa 
vždy – a verıḿ, že nie len pre mňa – vždy – a verıḿ, že nie len pre mňa – 
vyčariť na tvári klienta úsmev a vyčariť na tvári klienta úsmev a 
iskričky v očiach a to splnenıḿ možno  iskričky v očiach a to splnenıḿ možno  
pre nás obyčajného priania.pre nás obyčajného priania.

Nezabudnuteľný zážitok pre mňa Nezabudnuteľný zážitok pre mňa 
však určite je, že sa nám podarilo však určite je, že sa nám podarilo 
nájsť klientovi jeho sestru, s ktorou sa nájsť klientovi jeho sestru, s ktorou sa 
rozišli ako maličké deti a po mnohých rozišli ako maličké deti a po mnohých 
rokoch sa opäť stretli. Súrodenecké rokoch sa opäť stretli. Súrodenecké 
puto neochablo a teraz fungujú a puto neochablo a teraz fungujú a 
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Nezabudnuteľný zážitok pre mňa 
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Čo	by	ste	do	budúcna	okrem	poďa-Čo	by	ste	do	budúcna	okrem	poďa-
kovania	odkázali	svojim	kolegom?	kovania	odkázali	svojim	kolegom?	

C�o odkázať mojim kolegynkám a kole-C�o odkázať mojim kolegynkám a kole-
gom? Nech ich neopustia chuť a vytr-gom? Nech ich neopustia chuť a vytr-
valosť pracovať  a rozdávať radosť valosť pracovať  a rozdávať radosť 
tým, ktorı ́sú na ich pomoc a podporu tým, ktorı ́sú na ich pomoc a podporu 
odkázanı ́vo svojom neľahkom život-odkázanı ́vo svojom neľahkom život-
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A čo im priať? Určite to najvzácnejšie A čo im priať? Určite to najvzácnejšie 
– zdravie, zvlášť v tejto zložitej dobe. – zdravie, zvlášť v tejto zložitej dobe. 
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nom aj osobnom živote. Zároveň im nom aj osobnom živote. Zároveň im 
chcem vysloviť veľké ďakujem za všet-chcem vysloviť veľké ďakujem za všet-
ko, čo sa nám podarilo spoločne vybu-ko, čo sa nám podarilo spoločne vybu-
dovať  v prospech ľudı́, ktorým dovať  v prospech ľudı́, ktorým 
nebolo dopriate žiť život tak, ako ho nebolo dopriate žiť život tak, ako ho 
žijeme my. Pracovať v tejto oblasti nie žijeme my. Pracovať v tejto oblasti nie 
je ľahké, ide o prácu, ktorá si vyžaduje je ľahké, ide o prácu, ktorá si vyžaduje 
celého človeka, prácu, ktorá je fyzicky celého človeka, prácu, ktorá je fyzicky 
a najmä psychicky náročná, finančne a najmä psychicky náročná, finančne 
a morálne nedocenená.a morálne nedocenená.

Ktorým	záľubám	sa	odteraz	budete	Ktorým	záľubám	sa	odteraz	budete	
venovať	naplno?venovať	naplno?

Určite svojej rodine, predovšetkým Určite svojej rodine, predovšetkým 
najmladšiemu členovi – vnukovi najmladšiemu členovi – vnukovi 
Riškovi, no a, samozrejme, mojim Riškovi, no a, samozrejme, mojim 
obľúbeným kvetom a záhrade. obľúbeným kvetom a záhrade. 
Prirodzene, budem sledovať dianie v Prirodzene, budem sledovať dianie v 
domove, v meste a podľa možnosti sa domove, v meste a podľa možnosti sa 
aj zapájať do verejného života, ak mi aj zapájať do verejného života, ak mi 
to zdravie dovolı.́to zdravie dovolı.́

D� akujem za rozhovor a pani Vojčeko-D� akujem za rozhovor a pani Vojčeko-
vej želám pevné zdravie a veľa slneč-vej želám pevné zdravie a veľa slneč-
ných a pekných dnı ́v dôchodku.ných a pekných dnı ́v dôchodku.
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obľúbeným kvetom a záhrade. 
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Štvrtok	8.	apríla	2021	patril	všet-Štvrtok	8.	apríla	2021	patril	všet-
kým	Rómom,	ktorí	v	tento	deň	oslá-kým	Rómom,	ktorí	v	tento	deň	oslá-
vili	 svoj	 sviatok.	 Medzinárodný	vili	 svoj	 sviatok.	 Medzinárodný	
deň	 Rómov	 pripomína	 význam	 a	deň	 Rómov	 pripomína	 význam	 a	
bohatosť	ich	tradícií,	ale	aj	50.	výro-bohatosť	ich	tradícií,	ale	aj	50.	výro-
čie	 prvého	 svetového	 rómskeho	čie	 prvého	 svetového	 rómskeho	
kongresu.	kongresu.	

Rómska národnostná menšina je Rómska národnostná menšina je 
druhá najpočetnejšia na Slovensku a druhá najpočetnejšia na Slovensku a 
zároveň najväčšia európska etnická zároveň najväčšia európska etnická 
menšina. Rómska kultúra je neoddeli-menšina. Rómska kultúra je neoddeli-
teľnou súčasťou kultúrnych hodnôt a teľnou súčasťou kultúrnych hodnôt a 
kultúrneho dedičstva Slovenska. kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Podľa  s lov predsedu vl ády SR Podľa  s lov predsedu vl ády SR 
Eduarda Hegera vnıḿa vláda nalieha-Eduarda Hegera vnıḿa vláda nalieha-
vosť rómskej otázky, zlepšenia vosť rómskej otázky, zlepšenia 
podmienok života marginalizovaných podmienok života marginalizovaných 
rómskych komunıt́ (MRK) a využitia rómskych komunıt́ (MRK) a využitia 
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storočiu. „Chcem ubezpečiť, že naša storočiu. „Chcem ubezpečiť, že naša 
vláda sa k tejto téme nielen prihlasu-vláda sa k tejto téme nielen prihlasu-
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Popri kvalitnej výučbe, ktorú Gymná-Popri kvalitnej výučbe, ktorú Gymná-
zium v Giraltovciach ponúka, majú zium v Giraltovciach ponúka, majú 
naši študenti v koordinácii s učiteľmi naši študenti v koordinácii s učiteľmi 
možnosť aktıv́ne sa zapájať a osob-možnosť aktıv́ne sa zapájať a osob-
nostne rozvı́jať v mnohých projek-nostne rozvı́jať v mnohých projek-
toch, ktoré im škola ponúka. toch, ktoré im škola ponúka. 

Jedným z nich je aj projekt Medziná-Jedným z nich je aj projekt Medziná-
rodnej	ceny	vojvodu	z	Edinburghu	rodnej	ceny	vojvodu	z	Edinburghu	
(DofE). Zakladateľom tejto ceny bol  (DofE). Zakladateľom tejto ceny bol  

Popri kvalitnej výučbe, ktorú Gymná-
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Jeho kráľovská výsosť princ Filip, Jeho kráľovská výsosť princ Filip, 
ktorý 9. 4. 2021 zomrel vo veku 99 ktorý 9. 4. 2021 zomrel vo veku 99 
rokov. Od založenia v roku 1942 sa rokov. Od založenia v roku 1942 sa 
tento program rozšıŕil do 130 krajıń tento program rozšıŕil do 130 krajıń 
na celom svete. Patrı ́k nim aj Sloven-na celom svete. Patrı ́k nim aj Sloven-
sko. Možnosť rozvı́jať sa v oblasti sko. Možnosť rozvı́jať sa v oblasti 
športu, talentu a dobrovoľnı́ctva športu, talentu a dobrovoľnı́ctva 
ponúka mladým ľuďom 130 škôl a ponúka mladým ľuďom 130 škôl a 
organizáciı́. Je medzi nimi aj naša organizáciı́. Je medzi nimi aj naša 

Jeho kráľovská výsosť princ Filip, 
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veľmi dôležité, aby sme tento 50. Deň veľmi dôležité, aby sme tento 50. Deň 
Rómov vyzdvihli a dali do povedomia Rómov vyzdvihli a dali do povedomia 
ľudı ́na Slovensku. Na územı ́Prešov-ľudı ́na Slovensku. Na územı ́Prešov-
ského kraja totiž žije asi 127-tisı́c ského kraja totiž žije asi 127-tisı́c 
Rómov. Považujeme za veľmi dôležité Rómov. Považujeme za veľmi dôležité 
šıŕiť osvetu o rómskych osobnostiach šıŕiť osvetu o rómskych osobnostiach 
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prıĺežitosti chceme popriať všetkým 
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zapojila ako prvá škola v okrese Svid-zapojila ako prvá škola v okrese Svid-
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Program dlhodobo pomáha absol-Program dlhodobo pomáha absol-
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tejto ceny Dávid	Kacvinský  to potvr-tejto ceny Dávid	Kacvinský  to potvr-
dzuje: „Vďaka projektu DofE ma dzuje: „Vďaka projektu DofE ma 
vybrali na Mini Erazmus a ako stre-vybrali na Mini Erazmus a ako stre-
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nechýbali zaujı́mavı́ hostia Jakub nechýbali zaujı́mavı́ hostia Jakub 
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nasledovala diskusia s poslancami EP nasledovala diskusia s poslancami EP 
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diskusiu so zaujıḿavou a veľmi aktu-
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poézie a prózy v 1. kategórii pre 
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ských lavıć a preto aj oni mohli veno-ských lavıć a preto aj oni mohli veno-
vať deň našej Zemi. Program bol vať deň našej Zemi. Program bol 
bohatý na aktivity. Z� iaci absolvovali e-bohatý na aktivity. Z� iaci absolvovali e-
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jablonı.́ Opäť sa každá trieda podie-jablonı.́ Opäť sa každá trieda podie-
ľala na výsadbe svojho „triedneho“ ľala na výsadbe svojho „triedneho“ 
stromčeka.stromčeka.
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Nechýbalo ani zbieranie odpadkov. 
Hlavným bodom však bola výsadba 
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hier sme sa nielen niečo naučili, no aj hier sme sa nielen niečo naučili, no aj 
tvorili, ale hlavne sadili.tvorili, ale hlavne sadili.

Z� iaci prvého stupňa maľovali rôzne Z� iaci prvého stupňa maľovali rôzne 
druhy stromov. Vyskúšali si rôzne druhy stromov. Vyskúšali si rôzne 
techniky. Nebáli sa ani zašpinenia a techniky. Nebáli sa ani zašpinenia a 
rukami i nohami odtláčali stromy. rukami i nohami odtláčali stromy. 
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Rozputinskej zasadila svoj stromček. Rozputinskej zasadila svoj stromček. 
Pre viacerých to bola prvá skúsenosť Pre viacerých to bola prvá skúsenosť 
so sadenıḿ. Pani učiteľka upozornila so sadenıḿ. Pani učiteľka upozornila 
na dôležité zásady, ktoré je potrebné na dôležité zásady, ktoré je potrebné 
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Rozputinskej zasadila svoj stromček. 
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sovietsky vojnový fotograf Jevgenij	sovietsky vojnový fotograf Jevgenij	
Ananjevič	 Chaldej. Zobrazuje voja-Ananjevič	 Chaldej. Zobrazuje voja-
kov Červenej	 armády, ako sa snažia kov Červenej	 armády, ako sa snažia 
pripevniť na žrď sovietsku zástavu     pripevniť na žrď sovietsku zástavu     
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s hviezdou, kosákom a kladivom na s hviezdou, kosákom a kladivom na 
budovu nemeckého Ríšskeho	 snemu	budovu nemeckého Ríšskeho	 snemu	
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dňoch druhej svetovej vojny. Mala dňoch druhej svetovej vojny. Mala 
symbolizovať veľký sovietsky triumf symbolizovať veľký sovietsky triumf 
a ešte väčšie nemecké ponıž́enie.a ešte väčšie nemecké ponıž́enie.
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opäť pripomenul, že mať čistú a opäť pripomenul, že mať čistú a 
zdravú planétu nie je samozrejmos-zdravú planétu nie je samozrejmos-
ťou. Aj keď sme svojimi aktivitami ťou. Aj keď sme svojimi aktivitami 
hneď nezachránili Zem, urobili sme hneď nezachránili Zem, urobili sme 
aspoň niečo. Verıḿe, že touto jedno-aspoň niečo. Verıḿe, že touto jedno-
razovou akciou sa to nekončı,́ práve razovou akciou sa to nekončı,́ práve 
naopak. Pokračujeme recyklovanı́m naopak. Pokračujeme recyklovanı́m 
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elektroodpadu a inými environmen-elektroodpadu a inými environmen-
tálnymi aktivitami.tálnymi aktivitami.

Viac informáciı ́ a fotodokumentácie Viac informáciı ́ a fotodokumentácie 
nájdete aj na našej stránke školy nájdete aj na našej stránke školy 
alebo na YouTube. alebo na YouTube. 

Text:	Mgr.	Marcela	Tomková,										Text:	Mgr.	Marcela	Tomková,										
Foto:	Peter	KucharíkFoto:	Peter	Kucharík
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Foto:	Peter	Kucharík

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH IKONICKEJ FOTOGRAFIENEOBYČAJNÝ PRÍBEH IKONICKEJ FOTOGRAFIENEOBYČAJNÝ PRÍBEH IKONICKEJ FOTOGRAFIE
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Jej vyveseniu predchádzala najväčšia Jej vyveseniu predchádzala najväčšia 
bitka druhej svetovej vojny na nemec-bitka druhej svetovej vojny na nemec-
kom územı́ pod velenı́m maršalov kom územı́ pod velenı́m maršalov 
Žukova	 a	 Koneva, ktorých batalióny Žukova	 a	 Koneva, ktorých batalióny 
mali  trojnásobnú prevahu nad mali  trojnásobnú prevahu nad 
nemeckou stranou. V jej uniformách nemeckou stranou. V jej uniformách 
bránili hlavné mesto aj chabo vyzbro-bránili hlavné mesto aj chabo vyzbro-
jenı ́chlapci z	Hitlerjugend v školskom jenı ́chlapci z	Hitlerjugend v školskom 
veku. veku. 

Červenoarmejci prekročili brány Červenoarmejci prekročili brány 
mesta 16. aprıĺa 1945. Berlín bol v tej mesta 16. aprıĺa 1945. Berlín bol v tej 
chvı́li už beznádejne paralyzovaný chvı́li už beznádejne paralyzovaný 
náletmi spojeneckých bombardérov. náletmi spojeneckých bombardérov. 
Mesto bolo kompletne zdevastované, Mesto bolo kompletne zdevastované, 
bez elektriny, vody, plynu a akéhokoľ-bez elektriny, vody, plynu a akéhokoľ-
vek spojenia s okolıḿ.vek spojenia s okolıḿ.

V jeho podzemı ́však stále vo svojom V jeho podzemı ́však stále vo svojom 
bunkri „riadil“ obranné operácie bunkri „riadil“ obranné operácie 
Adolf	 Hitler. Ten už trpel ťažkým Adolf	 Hitler. Ten už trpel ťažkým 
štádiom Parkinsonovej choroby a o štádiom Parkinsonovej choroby a o 
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bez elektriny, vody, plynu a akéhokoľ-
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prevzatie velenia sa neúspešne pokú-prevzatie velenia sa neúspešne pokú-
šali jeho vernı́ pobočnı́ci Göring	 a	šali jeho vernı́ pobočnı́ci Göring	 a	
Himmler.	 Posledná veľká ofenzı́va Himmler.	 Posledná veľká ofenzı́va 
Červenej	armády sa skončila 30. aprıĺa Červenej	armády sa skončila 30. aprıĺa 
1945, teda v deň, keď Hitler a jeho 1945, teda v deň, keď Hitler a jeho 
čerstvá manželka Eva Braunová čerstvá manželka Eva Braunová 
spáchali v bunkri samovraždu.              spáchali v bunkri samovraždu.              
2. mája šéf nacistickej propagandy 2. mája šéf nacistickej propagandy 
Goebbels	nechal otráviť seba aj celú Goebbels	nechal otráviť seba aj celú 
svoju rodinu krátko potom, ako sa svoju rodinu krátko potom, ako sa 
e š te  márne  sna ž i l  vy jednávať                  e š te  márne  sna ž i l  vy jednávať                  
s ruskou stranou. Tento dátum sa           s ruskou stranou. Tento dátum sa           
v dejepisných učebniciach uvádza  v dejepisných učebniciach uvádza  
ako ukončenie bojov o	Berlín.ako ukončenie bojov o	Berlín.

Prvý sovietsky vojak vyliezol na stre-Prvý sovietsky vojak vyliezol na stre-
chu Reichstagu	s vlajkou ZSSR už 30. chu Reichstagu	s vlajkou ZSSR už 30. 
aprıĺa v neskorých nočných hodinách. aprıĺa v neskorých nočných hodinách. 
V tom čase sa ešte o budovu v centre V tom čase sa ešte o budovu v centre 
mesta ťažko bojovalo. Dostupné mesta ťažko bojovalo. Dostupné 
zdroje sa rozchádzajú v menách zdroje sa rozchádzajú v menách 
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e š te  márne  sna ž i l  vy jednávať                  
s ruskou stranou. Tento dátum sa           
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prvých vojakov, ktorı ́to dokázali. Exis-prvých vojakov, ktorı ́to dokázali. Exis-
tujú až tri verzie a najčastejšie sa tujú až tri verzie a najčastejšie sa 
spomı́na meno Michail	 Minin.	 Nad spomı́na meno Michail	 Minin.	 Nad 
ránom sa nemeckým vojakom poda-ránom sa nemeckým vojakom poda-
rilo sovietsku vlajku odstrániť a boje rilo sovietsku vlajku odstrániť a boje 
o budovu Ríšskeho	 snemu trvali ešte o budovu Ríšskeho	 snemu trvali ešte 
ďalšie dva dni.ďalšie dva dni.

Slávnu fotografiu s názvom Vztýčenie	Slávnu fotografiu s názvom Vztýčenie	
vlajky	 nad	 Reichstagom	 urobil jej vlajky	 nad	 Reichstagom	 urobil jej 
autor 2. mája 1945, keď sa už boje o autor 2. mája 1945, keď sa už boje o 
Berlín oficiálne skončili, takže snıḿka Berlín oficiálne skončili, takže snıḿka 
je vlastne rekonštrukciou udalostı ́je vlastne rekonštrukciou udalostı ́
spred dvoch dnı.́ Prvýkrát bola publi-spred dvoch dnı.́ Prvýkrát bola publi-
kovaná 13.	mája	 1945	 v sovietskom kovaná 13.	mája	 1945	 v sovietskom 
časopise Ogoňok	 (Ohnıḱ). Okamžite časopise Ogoňok	 (Ohnıḱ). Okamžite 
sa stala veľmi populárnou a dostala sa sa stala veľmi populárnou a dostala sa 
na titulné stránky periodıḱ  na celom na titulné stránky periodıḱ  na celom 
svete, často dodatočne kolorovaná.svete, často dodatočne kolorovaná.

Krá tko  pred je j  publ ikovanı́m                   Krá tko  pred je j  publ ikovanı́m                   
v Ogoňku Jevgenij	Chaldej	už doma vo v Ogoňku Jevgenij	Chaldej	už doma vo 
svojom moskovskom fotoštúdiu           svojom moskovskom fotoštúdiu           
s hrôzou zistil, že po zväčšenı́ a s hrôzou zistil, že po zväčšenı́ a 
zaostrenı ́záberu nie je s fotografiou zaostrenı ́záberu nie je s fotografiou 
niečo v poriadku. Na ľavom zápästı ́niečo v poriadku. Na ľavom zápästı ́
vojaka so zástavou boli totiž zreteľné vojaka so zástavou boli totiž zreteľné 
ukoristené hodinky a to hneď viac ukoristené hodinky a to hneď viac 
kusov na sebe, čo autora fotografie kusov na sebe, čo autora fotografie 
poriadne vystrašilo. Toto by u vtedaj-poriadne vystrašilo. Toto by u vtedaj-
šej vrchnosti znamenalo jediné... A šej vrchnosti znamenalo jediné... A 
tak ju bolo nutné upraviť a vylepšiť.          tak ju bolo nutné upraviť a vylepšiť.          
V panike pomocou obyčajnej ihly na V panike pomocou obyčajnej ihly na 
šitie záber narýchlo vyretušoval – šitie záber narýchlo vyretušoval – 
odstránil nežiaduce hodinky a nechal odstránil nežiaduce hodinky a nechal 
sadzou z komıńa zvýrazniť dym nad sadzou z komıńa zvýrazniť dym nad 
Berlínom, aby kompozıćiu ľahko rozo-Berlínom, aby kompozıćiu ľahko rozo-
stril a zároveň zvýšil dojem autenti-stril a zároveň zvýšil dojem autenti-
city a dramatickosti exponovanej situ-city a dramatickosti exponovanej situ-
ácie. ácie. 
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je vlastne rekonštrukciou udalostı ́
spred dvoch dnı.́ Prvýkrát bola publi-
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žiadny parlament tam odvtedy neza-žiadny parlament tam odvtedy neza-
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v	Moskve	bolo kvôli dvojhodinovému v	Moskve	bolo kvôli dvojhodinovému 
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nej fotografii Stalinovho krajana. Aj 
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stĺp	(Siegessäule)	oproti Reichstagu a 
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atrakcia so vstupom zdarma. Pred atrakcia so vstupom zdarma. Pred 
ňou je rozsiahla zelená plocha, kde si ňou je rozsiahla zelená plocha, kde si 
môžete len tak posedieť na trávniku a môžete len tak posedieť na trávniku a 
dať si na nej trebárs raňajky, alebo si dať si na nej trebárs raňajky, alebo si 
zacvičiť.zacvičiť.

Autor slávnej fotografie	 Jevgenij	Autor slávnej fotografie	 Jevgenij	
Ananjevič	Chaldej	sa dožil úctyhod-Ananjevič	Chaldej	sa dožil úctyhod-
ného veku 80 rokov a za svoju prácu ného veku 80 rokov a za svoju prácu 
bol vyznamenaný celým radom bol vyznamenaný celým radom 
ocenenı ́a medailı.́  Jeho vrcholné dielo ocenenı ́a medailı.́  Jeho vrcholné dielo 
je často porovnávané s podobným je často porovnávané s podobným 
americkým výjavom – Vztýčením	americkým výjavom – Vztýčením	
vlajky	na	Iwodžime, ktorý má výraznú vlajky	na	Iwodžime, ktorý má výraznú 
východoslovenskú stopu. Tá vznikla  východoslovenskú stopu. Tá vznikla  
o dva mesiace skôr v	Tichomorí. Ale to o dva mesiace skôr v	Tichomorí. Ale to 
je už celkom iný prıb́eh, ktorý vám je už celkom iný prıb́eh, ktorý vám 
priblıž́ime niekedy nabudúce.priblıž́ime niekedy nabudúce.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Jevgenij	Ananjevič	Chaldej	a	Foto:	Jevgenij	Ananjevič	Chaldej	a	
Berlin.DEBerlin.DE
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časovému posunu už 9. mája, Rusi časovému posunu už 9. mája, Rusi 
doteraz slávia Deň	 víťazstva	 nad	doteraz slávia Deň	 víťazstva	 nad	
fašizmom	v	tento	deň. Každý rok sa na fašizmom	v	tento	deň. Každý rok sa na 
pravé poludnie koná na moskovskom pravé poludnie koná na moskovskom 
Červenom	 námestí	 veľkolepá vojen-Červenom	 námestí	 veľkolepá vojen-
ská prehliadka. Od pádu Berlínskeho	ská prehliadka. Od pádu Berlínskeho	
múra	v roku 1989 sa tento sviatok už múra	v roku 1989 sa tento sviatok už 
aj u nás slávi 8. mája. Sedı ́to aj geogra-aj u nás slávi 8. mája. Sedı ́to aj geogra-
ficky, pretože sme s Berlínom v rovna-ficky, pretože sme s Berlínom v rovna-
kom stredoeurópskom časovom kom stredoeurópskom časovom 
pásme, aj keď skôr narodenı́ si na pásme, aj keď skôr narodenı́ si na 
tento fakt stále len ťažko zvykajú. tento fakt stále len ťažko zvykajú. 

Dnes je Berlín	veľmi pekné, mierumi-Dnes je Berlín	veľmi pekné, mierumi-
lovné mesto s množstvom zelene, lovné mesto s množstvom zelene, 
špecifickou atmosférou a multi-kulti špecifickou atmosférou a multi-kulti 
prostredıḿ s veľmi silnou tureckou prostredıḿ s veľmi silnou tureckou 
komunitou, čo je tiež pekný paradox komunitou, čo je tiež pekný paradox 
súčasnej doby. Budova Reichstagu na súčasnej doby. Budova Reichstagu na 
Námestí	Republiky	s neodmysliteľnou Námestí	Republiky	s neodmysliteľnou 
sklenenou kupolou je zrekonštruo-sklenenou kupolou je zrekonštruo-
vaná a slúži už len ako turistická vaná a slúži už len ako turistická 
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KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 
15.	mája	1999 sa konalo prvé kolo 15.	mája	1999 sa konalo prvé kolo 
priamych volieb prezidenta SR. U� časť priamych volieb prezidenta SR. U� časť 
voličov v okrese Svidnıḱ bola 76,77 %.voličov v okrese Svidnıḱ bola 76,77 %.

16.	–	17.	mája	2003	sa konalo refe-16.	–	17.	mája	2003	sa konalo refe-
rendum s otázkou: Súhlasıt́e s tým, rendum s otázkou: Súhlasıt́e s tým, 
aby sa SR stala členským štátom aby sa SR stala členským štátom 
Európskej únie? U� časť voličov v Európskej únie? U� časť voličov v 
okrese Svidnıḱ bola 50,27 %.okrese Svidnıḱ bola 50,27 %.

17.	mája	1990	navštıv́il mesto Svid-17.	mája	1990	navštıv́il mesto Svid-
nıḱ prezident C�SFR Václav Havel.nıḱ prezident C�SFR Václav Havel.

18.	mája	1944 vznikli Armádne veli-18.	mája	1944 vznikli Armádne veli-
teľstvo so sıd́lom v Prešove a vojenské teľstvo so sıd́lom v Prešove a vojenské 
útvary: veli-útvary: veli-
teľstvo 1. divı-́teľstvo 1. divı-́
z i e  ( ve l i t e ľ z i e  ( ve l i t e ľ 
plk. Mikuláš plk. Mikuláš 
Markus, sı́dlo  Markus, sı́dlo  
v e l i t e ľs t v a v e l i t e ľs t v a 
Giraltovce), 3. Giraltovce), 3. 
pešı́  pluk 1. pešı́  pluk 1. 
divı́zie (sı́dlo divı́zie (sı́dlo 
v e l i t e ľs t v a v e l i t e ľs t v a 
Vyšný Svidnı-́Vyšný Svidnı-́
k), delostre-k), delostre-
lecky pluk 1 (sıd́lo veliteľstva Giral-lecky pluk 1 (sıd́lo veliteľstva Giral-
tovce), predzviedny oddiel 2 (sı́dlo tovce), predzviedny oddiel 2 (sı́dlo 
veliteľstva Okrúhle), 1. pioniersky veliteľstva Okrúhle), 1. pioniersky 
(ženijný) prápor (sı́dlo veliteľstva (ženijný) prápor (sı́dlo veliteľstva 
Matovce) a 2. motorizovaná rota Matovce) a 2. motorizovaná rota 
protitankových delostrelcov (sı́dlo protitankových delostrelcov (sı́dlo 
veliteľstva S�arišský S� tiavnik). veliteľstva S�arišský S� tiavnik). 

23.	 mája	 1968 navštı́vil Svidnı́k 23.	 mája	 1968 navštı́vil Svidnı́k 
prezident C�eskoslovenskej socialis-prezident C�eskoslovenskej socialis-
tickej republiky, arm. gen. Ludvı́k tickej republiky, arm. gen. Ludvı́k 
Svoboda. Bolo mu udelené čestné Svoboda. Bolo mu udelené čestné 
občianstvo mesta Svidnıḱ. občianstvo mesta Svidnıḱ. 
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16.	–	17.	mája	2003	sa konalo refe-
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24.	mája	1997 sa konalo referendum 24.	mája	1997 sa konalo referendum 
s otázkami: Ste za vstup SR do NATO? s otázkami: Ste za vstup SR do NATO? 
Ste za rozmiestnenie jadrových Ste za rozmiestnenie jadrových 
zbranı ́na územı ́SR? Ste za rozmiest-zbranı ́na územı ́SR? Ste za rozmiest-
nenie vojenských základnı ́ na územı ́nenie vojenských základnı ́ na územı ́
SR? Súhlasıt́e, aby prezidenta SR volili SR? Súhlasıt́e, aby prezidenta SR volili 
občania SR podľa priloženého návrhu občania SR podľa priloženého návrhu 
ústavného zákona priamo? U� časť voli-ústavného zákona priamo? U� časť voli-
čov v okrese Svidnıḱ bola 15,82 %.čov v okrese Svidnıḱ bola 15,82 %.

25.	 mája	 1945 Okresný národný 25.	 mája	 1945 Okresný národný 
výbor vo Svidnıḱu schválil ruštinu ako výbor vo Svidnıḱu schválil ruštinu ako 
úradný jazyk v okrese (začala sa úradný jazyk v okrese (začala sa 
použıv́ať od 4. júla 1945). použıv́ať od 4. júla 1945). 

27.	mája	1849	v Novom Meste nad 27.	mája	1849	v Novom Meste nad 
Váhom zomrel Ján Roy, giraltovský Váhom zomrel Ján Roy, giraltovský 
rodák (*1792), evanjelický farár-rodák (*1792), evanjelický farár-
senior, prıślušnıḱ rozvetvenej royov-senior, prıślušnıḱ rozvetvenej royov-
skej rodiny, ktorá sa významnou skej rodiny, ktorá sa významnou 
mierou zapıśala do kultúrnych dejıń mierou zapıśala do kultúrnych dejıń 
Slovenska. Slovenska. 

28.	 mája	 1925 sa v Giraltovciach 28.	 mája	 1925 sa v Giraltovciach 
narodil Pavol Gamčıḱ. Patril k najvýz-narodil Pavol Gamčıḱ. Patril k najvýz-
namnejšıḿ giraltovským rodákom v namnejšıḿ giraltovským rodákom v 
20. storočı,́ o čom svedčı ́aj zaradenie 20. storočı,́ o čom svedčı ́aj zaradenie 
hesla s jeho menom v publikáciách hesla s jeho menom v publikáciách 
Významné osobnosti veterinárnej Významné osobnosti veterinárnej 
medicıńy (2004) a Biografický lexi-medicıńy (2004) a Biografický lexi-
kón Slovenska III (2008). V roku 1951 kón Slovenska III (2008). V roku 1951 
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Významné osobnosti veterinárnej 
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bol promovaný na doktora veterinár-bol promovaný na doktora veterinár-
skeho lekárstva. Venoval sa aj peda-skeho lekárstva. Venoval sa aj peda-
gogickej a vedeckej činnosti v tejto gogickej a vedeckej činnosti v tejto 
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štyroch publikáciı ́v zahraničı,́ doma štyroch publikáciı ́v zahraničı,́ doma 
vydal sedem vedeckých monografiı,́ vydal sedem vedeckých monografiı,́ 
napıśal tiež niekoľko učebnıć, skrıṕt a napıśal tiež niekoľko učebnıć, skrıṕt a 
populárno-náučných knı́h, odbor-populárno-náučných knı́h, odbor-
ných slovnıḱov, venoval sa tiež prekla-ných slovnıḱov, venoval sa tiež prekla-
dateľskej činnosti. Zomrel v Košiciach dateľskej činnosti. Zomrel v Košiciach 
(+1996). (+1996). 

29.	mája	1999 sa konalo druhé kolo 29.	mája	1999 sa konalo druhé kolo 
priamych volieb prezidenta SR. U� časť priamych volieb prezidenta SR. U� časť 
voličov v okrese Svidnıḱ bola 77,16 %. voličov v okrese Svidnıḱ bola 77,16 %. 
Za prezidenta SR bol zvolený Rudolf Za prezidenta SR bol zvolený Rudolf 
Schuster. Schuster. 
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jarným mrazom. Svätý Servác sa naro-jarným mrazom. Svätý Servác sa naro-
dil koncom 3. storočia pravdepo-dil koncom 3. storočia pravdepo-
dobne v Arménsku. Bol kňazom, dobne v Arménsku. Bol kňazom, 
okolo roku 340 sa stal biskupom          okolo roku 340 sa stal biskupom          
v dnešnom Belgicku. Po jeho smrti       v dnešnom Belgicku. Po jeho smrti       
v roku 384 mu nad hrobom v holand-v roku 384 mu nad hrobom v holand-
skom Maastrichte postavili chrám. skom Maastrichte postavili chrám. 
Svätý Bonifác, pôvodným menom Svätý Bonifác, pôvodným menom 
Winfrid, sa narodil o niekoľko storočı ́Winfrid, sa narodil o niekoľko storočı ́
neskôr na juhu dnešného Anglicka.  neskôr na juhu dnešného Anglicka.  
Vstúpil do kláštora, bol misionárom, Vstúpil do kláštora, bol misionárom, 
zakladal kláštory, pápež ho ustanovil zakladal kláštory, pápež ho ustanovil 
za arcibiskupa, neskôr legáta pre za arcibiskupa, neskôr legáta pre 
dnešné Nemecko. V roku 754 zavraž-dnešné Nemecko. V roku 754 zavraž-
dili Bonifáca fanatickı ́pohania.dili Bonifáca fanatickı ́pohania.

Možno radenie sviatkov troch svätcov Možno radenie sviatkov troch svätcov 
v kalendári spôsobili koncovky ich v kalendári spôsobili koncovky ich 
mien, spojitosť so studeným počasıḿ mien, spojitosť so studeným počasıḿ 
a mrazmi, dlhodobé pozorovanie a mrazmi, dlhodobé pozorovanie 
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V prvej polovici mája nasledujú v V prvej polovici mája nasledujú v 
kalendári tri dni za sebou zasvätené kalendári tri dni za sebou zasvätené 
trom zamrznutým svätým, ľadovým trom zamrznutým svätým, ľadovým 
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nosť. Ich mená pozná totiž takmer nosť. Ich mená pozná totiž takmer 
každý, ale o osudoch troch svätcov vie každý, ale o osudoch troch svätcov vie 
málokto.málokto.
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z prelomu 3. a 4. storočia, pochádzal       z prelomu 3. a 4. storočia, pochádzal       
z Malej A� zie. Zavčasu osirel, neskôr žil z Malej A� zie. Zavčasu osirel, neskôr žil 
v Rıḿe, kde ho vychovával strýko. Stal v Rıḿe, kde ho vychovával strýko. Stal 
sa kresťanom, a pretože sa nechcel sa kresťanom, a pretože sa nechcel 
vzdať viery, aj napriek tomu, že bol vzdať viery, aj napriek tomu, že bol 
neplnoletý, odsúdili ho na smrť a sťali neplnoletý, odsúdili ho na smrť a sťali 
mečom. Stal sa ochrancom mladých, mečom. Stal sa ochrancom mladých, 
sejby a ochrancom kvetov pred sejby a ochrancom kvetov pred 
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z Malej A� zie. Zavčasu osirel, neskôr žil 
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Chcete dobrý tip na zdravý pohyb na Chcete dobrý tip na zdravý pohyb na 
čerstvom vzduchu? Kúpte si kolobež-čerstvom vzduchu? Kúpte si kolobež-
ku. Jej blahodarné účinky sú už ku. Jej blahodarné účinky sú už 
vedecky podložené. Okrem precviče-vedecky podložené. Okrem precviče-
nia chrbtice na nej vypotı́te veľmi nia chrbtice na nej vypotı́te veľmi 
slušné kalórie, pretože pri jazde je slušné kalórie, pretože pri jazde je 
zapojené celé telo a vynaložené watty zapojené celé telo a vynaložené watty 
sú približne dvojnásobné ako pri sú približne dvojnásobné ako pri 
bežnej cyklistike. Samozrejme, teraz bežnej cyklistike. Samozrejme, teraz 
sa nebavıḿe o elektrických kolobež-sa nebavıḿe o elektrických kolobež-
kách, ktoré sı́ce rešpektujeme ako kách, ktoré sı́ce rešpektujeme ako 
módny boom, ale zo zdravotného módny boom, ale zo zdravotného 
hľadiska majú nulovú hodnotu a hľadiska majú nulovú hodnotu a 
podporujú skôr pasivitu a pohodl-podporujú skôr pasivitu a pohodl-
nosť. Máme na mysli kolobežky na nosť. Máme na mysli kolobežky na 
ľudský pohon. Obľúbili si ich aj slávne ľudský pohon. Obľúbili si ich aj slávne 
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sa nebavıḿe o elektrických kolobež-
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ľudský pohon. Obľúbili si ich aj slávne 
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Jackman a mnohı ́ďalšı.́Jackman a mnohı ́ďalšı.́

Na našom trhu sa objavujú rôzne Na našom trhu sa objavujú rôzne 
modely a ich vývoj a produkcia idú modely a ich vývoj a produkcia idú 
výrazne dopredu. Len v susednom výrazne dopredu. Len v susednom 
C�esku si konkurujú hneď štyri značky, C�esku si konkurujú hneď štyri značky, 
z nich dve sú, trúfame si povedať, na z nich dve sú, trúfame si povedať, na 
svetovej úrovni. Kvalitou spracovania, svetovej úrovni. Kvalitou spracovania, 
jazdnými parametrami, dizajnom, jazdnými parametrami, dizajnom, 
farebnými variáciami aj chytrými farebnými variáciami aj chytrými 
doplnkami.doplnkami.

Pri kúpe zvážte, na čo vám kolobežka Pri kúpe zvážte, na čo vám kolobežka 
bude slúžiť a tiež, po akom povrchu bude slúžiť a tiež, po akom povrchu 
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kvetov pred mrazmi. Obavy z troch kvetov pred mrazmi. Obavy z troch 
zamrznutých svätcov mala nejedna zamrznutých svätcov mala nejedna 
gazdinka, veď čo ak by jej pomrzla gazdinka, veď čo ak by jej pomrzla 
fazuľa, kapusta, priesady zeleniny i fazuľa, kapusta, priesady zeleniny i 
kvietky. Preto mnohé gazdiné sadili kvietky. Preto mnohé gazdiné sadili 
priesady až po dni svätej Z� ofie. Gazdo-priesady až po dni svätej Z� ofie. Gazdo-
via sa báli o ovocné stromy a pri via sa báli o ovocné stromy a pri 
mrazoch kúrili dymom v záhradách, mrazoch kúrili dymom v záhradách, 
ale najviac sa troch ľadových mužov ale najviac sa troch ľadových mužov 
obávali vinohradnıći. Ak tri dni prešli obávali vinohradnıći. Ak tri dni prešli 
bez toho, aby mrazy narobili škody, bez toho, aby mrazy narobili škody, 
vinice ešte ohrozovala svätá Z� ofia, vinice ešte ohrozovala svätá Z� ofia, 
ako vravievali ľudia, kuchárka tých ako vravievali ľudia, kuchárka tých 
troch aj keď: Pankrác, Servác, Bonifác troch aj keď: Pankrác, Servác, Bonifác 
často kvety upratujú pre kráľovnú často kvety upratujú pre kráľovnú 
Z� ofiu.  Z� ofiu.  

O živote svätej Z� ofie (15.mája) sa O živote svätej Z� ofie (15.mája) sa 
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vinice ešte ohrozovala svätá Z� ofia, 
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nevie veľa. Narodila sa v 3.storočı ́          nevie veľa. Narodila sa v 3.storočı ́          
v Rıḿe a zomrela mladá okolo roku v Rıḿe a zomrela mladá okolo roku 
304 počas prenasledovania kresťa-304 počas prenasledovania kresťa-
nov za čias cisára Diokleciána. Stala sa nov za čias cisára Diokleciána. Stala sa 
patrónkou pred jarným mrazom, patrónkou pred jarným mrazom, 
takže neškodila, ale ochraňovala, aj takže neškodila, ale ochraňovala, aj 
keď v povedomı́ ľudı́ stále platilo keď v povedomı́ ľudı́ stále platilo 
Z� ofia vıńo vypıj́a. Deň svätej Z� ofie bol Z� ofia vıńo vypıj́a. Deň svätej Z� ofie bol 
podľa miestnych tradıćiı ́ ideálny na podľa miestnych tradıćiı ́ ideálny na 
siatie ľanu a konope pretože: Svätá siatie ľanu a konope pretože: Svätá 
Z� ofia ľan rozsieva. Z� ofia vıńo vypıj́a Z� ofia ľan rozsieva. Z� ofia vıńo vypıj́a 
ale dobré ľany dáva. Na deň svätej ale dobré ľany dáva. Na deň svätej 
Z� ofie platilo: Dážď svätej Z� ofie slivky Z� ofie platilo: Dážď svätej Z� ofie slivky 
veľmi ubije. Svätá Z� ofia stromy rozvı-́veľmi ubije. Svätá Z� ofia stromy rozvı-́
ja. Svätá Z� ofia z vody varı.́ja. Svätá Z� ofia z vody varı.́

Spracovala:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová
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(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)(Rodinné	aj	výročné	sviatky	a	zvyky)
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plánujete jazdiť. Sú totiž rôzne druhy: plánujete jazdiť. Sú totiž rôzne druhy: 
detské, skladacie, mestské, turistické, detské, skladacie, mestské, turistické, 
prı́padne športové. Na športových prı́padne športové. Na športových 
freestylových môžete „vystrájať“ aj freestylových môžete „vystrájať“ aj 
rôzne krkolomné kúsky vrátane U rôzne krkolomné kúsky vrátane U 
rampy v skejtparkoch. My vám však rampy v skejtparkoch. My vám však 
odporúčame kolobežky turistické,          odporúčame kolobežky turistické,          
s väčšıḿ predným kolesom (najlepšie s väčšıḿ predným kolesom (najlepšie 
26-palcovým) a pneumatikami, ktoré 26-palcovým) a pneumatikami, ktoré 
sa riadne hustia. Väčšie koleso lepšie sa riadne hustia. Väčšie koleso lepšie 
zvláda nerovnosti na cestách.  A tých zvláda nerovnosti na cestách.  A tých 
(nerovnostı,́ nie ciest – pozn. red.) je u (nerovnostı,́ nie ciest – pozn. red.) je u 
nás veru stále neúrekom.nás veru stále neúrekom.

C�o sa týka cestnej premávky, kolobež-C�o sa týka cestnej premávky, kolobež-
kár má status chodca, preto môže kár má status chodca, preto môže 
jazdiť aj po chodnıḱu. To už neplatı ́jazdiť aj po chodnıḱu. To už neplatı ́
pre elektrických kolobežkárov, pre elektrických kolobežkárov, 
ktorých najnovšia vyhláška vysunula ktorých najnovšia vyhláška vysunula 
rovno na cestnú komunikáciu so záka-rovno na cestnú komunikáciu so záka-
zom vjazdu na chodnıḱ a so statusom zom vjazdu na chodnıḱ a so statusom 
vodiča nemotorového vozidla.vodiča nemotorového vozidla.

Zmapovali sme pre vás možnosti neru-Zmapovali sme pre vás možnosti neru-
šenej jazdy na kolobežke v Giraltov-šenej jazdy na kolobežke v Giraltov-
ciach. ciach. 

Bezkonkurenčne najväčšı́ pôžitok              Bezkonkurenčne najväčšı́ pôžitok              
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Okruh na hrádzi má presne 950 Okruh na hrádzi má presne 950 
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s nimi, tam ešte nedošlo. Vzájomná s nimi, tam ešte nedošlo. Vzájomná 
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ktorým sa treba vyhnúť.ktorým sa treba vyhnúť.
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na Záhradnej ulici, ale pozor na na Záhradnej ulici, ale pozor na 
prudkú ľavotočivú zákrutu na Druž-prudkú ľavotočivú zákrutu na Druž-
stevnú ulicu, tam je nutné ľahko stevnú ulicu, tam je nutné ľahko 
brzdiť. (Medzi nami, obidve ulice by si brzdiť. (Medzi nami, obidve ulice by si 
už zaslúžili lepšı ́ povrch.) Opačným už zaslúžili lepšı ́ povrch.) Opačným 
smerom zospodu sa tiež dá prejsť smerom zospodu sa tiež dá prejsť 
Záhradná ulica celá, ale rátajte s tým, Záhradná ulica celá, ale rátajte s tým, 
že si na nej pekne zacvičıt́e. Jej dlz� ̌ka je že si na nej pekne zacvičıt́e. Jej dlz� ̌ka je 
600 metrov a najmä spodná časť dá 600 metrov a najmä spodná časť dá 
poriadne zabrať.poriadne zabrať.

Počas vıḱendov pri menšej premávke Počas vıḱendov pri menšej premávke 
sa dá na kolobežke vyraziť aj mimo sa dá na kolobežke vyraziť aj mimo 
Giraltoviec. Výpadovka na Brezov je Giraltoviec. Výpadovka na Brezov je 
už teraz v poriadku, tam sa jazdiť dá. už teraz v poriadku, tam sa jazdiť dá. 
Rovnako tak smer na Mičakovce. Rovnako tak smer na Mičakovce. 
Ochranné reflexné prvky si však na Ochranné reflexné prvky si však na 
seba dajte. Naopak, smer Francovce je seba dajte. Naopak, smer Francovce je 
kvôli kamiónom a častým fatálnym kvôli kamiónom a častým fatálnym 
nehodám pre kolobežkára úplné nehodám pre kolobežkára úplné 
tabu. Veľmi nebezpečné. Aj napriek tabu. Veľmi nebezpečné. Aj napriek 
tomu na kolobežke vďaka jednodu-tomu na kolobežke vďaka jednodu-
chému triku môžete vyraziť aj na chému triku môžete vyraziť aj na 
Domašu. Stačı ́sa autobusom vyviezť Domašu. Stačı ́sa autobusom vyviezť 
aj s kolobežkou do Lomného, potom aj s kolobežkou do Lomného, potom 
je to už len 25 minút pohodovej jazdy je to už len 25 minút pohodovej jazdy 
a ste na Valkove.a ste na Valkove.

No a uvidıḿe, či nám v okolı ́pribudnú No a uvidıḿe, či nám v okolı ́pribudnú 
cyklotrasy, o ktorých sa toľko hovorı.́ cyklotrasy, o ktorých sa toľko hovorı.́ 
To by bolo super, ak by v budúcnosti To by bolo super, ak by v budúcnosti 
vznikla súvislá cyklotrať pozdlz� ̌  Tople vznikla súvislá cyklotrať pozdlz� ̌  Tople 
medzi okolitými obcami. Vo vyspe-medzi okolitými obcami. Vo vyspe-
lých krajinách, ako sú Dánsko alebo lých krajinách, ako sú Dánsko alebo 
Holandsko, sú takéto sofistikované Holandsko, sú takéto sofistikované 
siete cyklotrás úplnou samozrejmos-siete cyklotrás úplnou samozrejmos-
ťou a ľudia im pri ceste do práce ťou a ľudia im pri ceste do práce 
dávajú prednosť pred jazdou autom.dávajú prednosť pred jazdou autom.

Ak sme vás týmito riadkami zdravo Ak sme vás týmito riadkami zdravo 
navnadili a kolobežku si kúpite, navnadili a kolobežku si kúpite, 
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medzi okolitými obcami. Vo vyspe-
lých krajinách, ako sú Dánsko alebo 
Holandsko, sú takéto sofistikované 
siete cyklotrás úplnou samozrejmos-
ťou a ľudia im pri ceste do práce 
dávajú prednosť pred jazdou autom.

Ak sme vás týmito riadkami zdravo 
navnadili a kolobežku si kúpite, 

neobanujete. Určite si ju zamilujete. neobanujete. Určite si ju zamilujete. 
Po dlhých mesiacoch núteného leňo-Po dlhých mesiacoch núteného leňo-
šenia je to naozaj krása, len tak vyra-šenia je to naozaj krása, len tak vyra-
ziť von na vzduch a na kolieskach ziť von na vzduch a na kolieskach 
meditovať s vetrom, vyčistiť si myseľ meditovať s vetrom, vyčistiť si myseľ 
a ešte si aj vylepšiť figúru. A pozor. Ak a ešte si aj vylepšiť figúru. A pozor. Ak 
si ju objednáte cez internet, kuriér si ju objednáte cez internet, kuriér 
vám ju doručı ́ a vy v krabici budete vám ju doručı ́ a vy v krabici budete 
márne hľadať  v  prı́ s lu šenstve márne hľadať  v  prı́ s lu šenstve 
sedadlo, nereklamujte to. Kolobežka sedadlo, nereklamujte to. Kolobežka 
totiž žiadne nemá. totiž žiadne nemá. 

Tak neváhajte a šup do pohybu! Jar je Tak neváhajte a šup do pohybu! Jar je 
konečne tu. konečne tu. 

Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák,	Text	a	foto:	Vladislav	Kristiňák,	
CRUSSIS.SKCRUSSIS.SK
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spoločné	–	všetkých	ich	maľoval	a	spoločné	–	všetkých	ich	maľoval	a	
teraz	ich	obrazy	vystavuje	v	Prešo-teraz	ich	obrazy	vystavuje	v	Prešo-
ve.	 Putovnú	 výstavu	 o	 rómskych	ve.	 Putovnú	 výstavu	 o	 rómskych	
osobnostiach	Neznáme	farby	osob-osobnostiach	Neznáme	farby	osob-
ností,	ktorej	organizátormi	sú	kraj-ností,	ktorej	organizátormi	sú	kraj-
ská	 samospráva	 a	 Štátna	 vedecká	ská	 samospráva	 a	 Štátna	 vedecká	
knižnica	v	Prešove,	môžu	návštev-knižnica	v	Prešove,	môžu	návštev-
níci	vidieť	v	kultúrnych	organizá-níci	vidieť	v	kultúrnych	organizá-
ciách	 Prešovského	 samospráv-ciách	 Prešovského	 samospráv-
neho	 kraja	 (PSK)	 počas	 celého	neho	 kraja	 (PSK)	 počas	 celého	
roka.roka.
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„Výstava pozostávala z kópiı ́ trinás-„Výstava pozostávala z kópiı ́ trinás-
tich veľkoformátových obrazov, na tich veľkoformátových obrazov, na 
ktorých sú zobrazené portréty sveto-ktorých sú zobrazené portréty sveto-
vých osobnostı́ rómskeho pôvodu.    vých osobnostı́ rómskeho pôvodu.    
Pri prıĺežitosti Dňa Rómov sa 8. aprıĺa Pri prıĺežitosti Dňa Rómov sa 8. aprıĺa 
presunula na U� rad PSK. Vystavované presunula na U� rad PSK. Vystavované 
sú kópie obrazov na pogumovanom sú kópie obrazov na pogumovanom 
plátne,“ informuje úrad PSK. Autorom plátne,“ informuje úrad PSK. Autorom 
obrazov je výtvarnı́k Kračúnovčan obrazov je výtvarnı́k Kračúnovčan 
Jozef Fečo.Jozef Fečo.

TALENT	PO	MAMETALENT	PO	MAME

27-ročný umelec tvrdı́, že talent 27-ročný umelec tvrdı́, že talent 
zdedil po mamke. „Už odmalička nám zdedil po mamke. „Už odmalička nám 
mamina kreslila obrázky a ilustrácie mamina kreslila obrázky a ilustrácie 
do čitateľského dennı́ka. Veľmi ma do čitateľského dennı́ka. Veľmi ma 
inšpirovala a chcel som sa jej rovnať. inšpirovala a chcel som sa jej rovnať. 
C� iže už ako dieťa som si kreslil a zbie-C� iže už ako dieťa som si kreslil a zbie-
ral farbičky, ceruzky. Prvá kresba, ral farbičky, ceruzky. Prvá kresba, 
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	Jozef	Fečo	Jozef	Fečo	Jozef	Fečo



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

21

moja prvá výstava. Tá bola v prešov-moja prvá výstava. Tá bola v prešov-
skom múzeu na Hlavnej ulici, keď skom múzeu na Hlavnej ulici, keď 
som mal približne 15 rokov. Bolo to som mal približne 15 rokov. Bolo to 
krásne. Hrala živá hudba, návštevnıći krásne. Hrala živá hudba, návštevnıći 
boli oboznámenı́, o čom je. A tak boli oboznámenı́, o čom je. A tak 
nasledovala beseda, kde sa ma ľudia nasledovala beseda, kde sa ma ľudia 
pýtali na moju tvorbu, na to, čo sa mi pýtali na moju tvorbu, na to, čo sa mi 
dobre maľovalo, ktorý obraz je môj dobre maľovalo, ktorý obraz je môj 
najobľúbenejšı́ a podobne. Bolo to najobľúbenejšı́ a podobne. Bolo to 
krásne a veľmi rád na to spomıńam. krásne a veľmi rád na to spomıńam. 
Taktiež som vystavoval v Martine, Taktiež som vystavoval v Martine, 
Bratislave,  Spi šskej  Novej  Vsi , Bratislave,  Spi šskej  Novej  Vsi , 
Vranove nad Topľou, v Prahe a tak Vranove nad Topľou, v Prahe a tak 
ďalej,“ prezradil.ďalej,“ prezradil.

MAĽOVAŤ	OČI	JE	ODHAĽO-MAĽOVAŤ	OČI	JE	ODHAĽO-
VANIE	VNÚTRAVANIE	VNÚTRA

 Jozef začı́nal kreslenı́m portrétov          Jozef začı́nal kreslenı́m portrétov         
na výkresy, neskôr na plátna, potom na výkresy, neskôr na plátna, potom 
na sadrokartón. Najradšej maľuje na sadrokartón. Najradšej maľuje 
portréty v spontánnom realizme.     portréty v spontánnom realizme.     

moja prvá výstava. Tá bola v prešov-
skom múzeu na Hlavnej ulici, keď 
som mal približne 15 rokov. Bolo to 
krásne. Hrala živá hudba, návštevnıći 
boli oboznámenı́, o čom je. A tak 
nasledovala beseda, kde sa ma ľudia 
pýtali na moju tvorbu, na to, čo sa mi 
dobre maľovalo, ktorý obraz je môj 
najobľúbenejšı́ a podobne. Bolo to 
krásne a veľmi rád na to spomıńam. 
Taktiež som vystavoval v Martine, 
Bratislave,  Spi šskej  Novej  Vsi , 
Vranove nad Topľou, v Prahe a tak 
ďalej,“ prezradil.

MAĽOVAŤ	OČI	JE	ODHAĽO-
VANIE	VNÚTRA

 Jozef začı́nal kreslenı́m portrétov         
na výkresy, neskôr na plátna, potom 
na sadrokartón. Najradšej maľuje 
portréty v spontánnom realizme.     

ktorá sa mi vydarila, bol obrázok Flin-ktorá sa mi vydarila, bol obrázok Flin-
stonovcov. To si pamätám dodnes. No stonovcov. To si pamätám dodnes. No 
myslıḿ  si, že kresliť sa mi darilo, keď myslıḿ  si, že kresliť sa mi darilo, keď 
som mal cca 8 alebo 9 rokov. Spomı-́som mal cca 8 alebo 9 rokov. Spomı-́
nam si, že v družine som vyhral 3. nam si, že v družine som vyhral 3. 
miesto a to ma vtedy tak posunulo, že miesto a to ma vtedy tak posunulo, že 
som to chcel ďalej rozvıj́ať.“ Profesio-som to chcel ďalej rozvıj́ať.“ Profesio-
nálne však nemaľuje. „Bohužiaľ, nálne však nemaľuje. „Bohužiaľ, 
maľbe sa nevenujem profesionálne, maľbe sa nevenujem profesionálne, 
keďže som nevyštudoval vysokú keďže som nevyštudoval vysokú 
školu. Skončil som strednú umeleckú školu. Skončil som strednú umeleckú 
školu v Prešove na Vodárenskej ulici.“ školu v Prešove na Vodárenskej ulici.“ 
Pracuje v priemyselnom parku v Pracuje v priemyselnom parku v 
Prešove na vysokozdvižnom vozıḱu. Prešove na vysokozdvižnom vozıḱu. 

PRVÚ	VÝSTAVU	MAL																	PRVÚ	VÝSTAVU	MAL																	
V	PÄTNÁSTICHV	PÄTNÁSTICH

Momentálne vystavuje prvú sériu 13 Momentálne vystavuje prvú sériu 13 
obrazov v budove prešovského obrazov v budove prešovského 
samosprávneho kraja v Prešove a samosprávneho kraja v Prešove a 
taktiež v Starej Ľubovni. „No nie je to taktiež v Starej Ľubovni. „No nie je to 
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som to chcel ďalej rozvıj́ať.“ Profesio-
nálne však nemaľuje. „Bohužiaľ, 
maľbe sa nevenujem profesionálne, 
keďže som nevyštudoval vysokú 
školu. Skončil som strednú umeleckú 
školu v Prešove na Vodárenskej ulici.“ 
Pracuje v priemyselnom parku v 
Prešove na vysokozdvižnom vozıḱu. 
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V	PÄTNÁSTICH

Momentálne vystavuje prvú sériu 13 
obrazov v budove prešovského 
samosprávneho kraja v Prešove a 
taktiež v Starej Ľubovni. „No nie je to 

Exteriérová	výstava	umelca	v	parku	na	Tusarovej	ulici	Praha-HolešoviceExteriérová	výstava	umelca	v	parku	na	Tusarovej	ulici	Praha-HolešoviceExteriérová	výstava	umelca	v	parku	na	Tusarovej	ulici	Praha-Holešovice
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„Je to št ýl ,  ktorý „Je to št ýl ,  ktorý 
priniesol rakúsky priniesol rakúsky 
maliar Voka. Veľmi maliar Voka. Veľmi 
ma inšpiroval a moti-ma inšpiroval a moti-
voval, aby som sa voval, aby som sa 
v e n o v a l  t v o r b e , v e n o v a l  t v o r b e , 
ktorú on prezentu-ktorú on prezentu-
je.“ Jeho vzorom bol je.“ Jeho vzorom bol 
u m e l e c  A m e d e o u m e l e c  A m e d e o 
Modigliani.  „A to Modigliani.  „A to 
preto, lebo sa mi preto, lebo sa mi 
páčila jeho myšlien-páčila jeho myšlien-
ka. Bol to človek, ka. Bol to človek, 
ktorý nemaľoval oči ktorý nemaľoval oči 
ľuďom, ktorých maľoval a to kvôli ľuďom, ktorých maľoval a to kvôli 
tomu, lebo tvrdil, že sú to dvere do tomu, lebo tvrdil, že sú to dvere do 
duše človeka a keď ich namaľuješ, tak duše človeka a keď ich namaľuješ, tak 
odhalıš́ jeho vnútro, akým je. Veľmi odhalıš́ jeho vnútro, akým je. Veľmi 
krásna myšlienka,“ myslı ́ si. Momen-krásna myšlienka,“ myslı ́ si. Momen-
tálne pracuje na zákazkách ľudı,́ ktorı ́tálne pracuje na zákazkách ľudı,́ ktorı ́
sa mu ozvali a okrem toho sa angažuje sa mu ozvali a okrem toho sa angažuje 
v projektoch, z ktorých peniaze idú na v projektoch, z ktorých peniaze idú na 
dobročinnú vec. dobročinnú vec. 

PRED	CELEBRITAMI													PRED	CELEBRITAMI													
NAMAĽOVAL	TÚ	NAJVÄČŠIU	NAMAĽOVAL	TÚ	NAJVÄČŠIU	

–	JEŽIŠA–	JEŽIŠA

Autor 23 obrazov prezradil, ktoré Autor 23 obrazov prezradil, ktoré 
jeho obrazy sú mu blıźke. „V Prešove jeho obrazy sú mu blıźke. „V Prešove 
vystavujem svetové  osobnosti              vystavujem svetové  osobnosti              
s rómskymi koreňmi. Sú to ľudia, s rómskymi koreňmi. Sú to ľudia, 
ktorı,́ myslıḿ  si, dokázali veľa a praco-ktorı,́ myslıḿ  si, dokázali veľa a praco-
vali na sebe. Môžu byť inšpiráciou aj vali na sebe. Môžu byť inšpiráciou aj 
pre ostatných.“ Namaľoval osobnosti pre ostatných.“ Namaľoval osobnosti 
ako britský herec Michael Caine, Char-ako britský herec Michael Caine, Char-
lie Chaplin či Elvis Presley, ale aj lie Chaplin či Elvis Presley, ale aj 
s lovenskú  spisovateľku Elenu s lovenskú  spisovateľku Elenu 
Lackovú z Veľkého S�ariša. Z druhej Lackovú z Veľkého S�ariša. Z druhej 
série českú speváčku Věru Bıĺú a Jána série českú speváčku Věru Bıĺú a Jána 

„Je to št ýl ,  ktorý 
priniesol rakúsky 
maliar Voka. Veľmi 
ma inšpiroval a moti-
voval, aby som sa 
v e n o v a l  t v o r b e , 
ktorú on prezentu-
je.“ Jeho vzorom bol 
u m e l e c  A m e d e o 
Modigliani.  „A to 
preto, lebo sa mi 
páčila jeho myšlien-
ka. Bol to človek, 
ktorý nemaľoval oči 
ľuďom, ktorých maľoval a to kvôli 
tomu, lebo tvrdil, že sú to dvere do 
duše človeka a keď ich namaľuješ, tak 
odhalıš́ jeho vnútro, akým je. Veľmi 
krásna myšlienka,“ myslı ́ si. Momen-
tálne pracuje na zákazkách ľudı,́ ktorı ́
sa mu ozvali a okrem toho sa angažuje 
v projektoch, z ktorých peniaze idú na 
dobročinnú vec. 

PRED	CELEBRITAMI													
NAMAĽOVAL	TÚ	NAJVÄČŠIU	

–	JEŽIŠA

Autor 23 obrazov prezradil, ktoré 
jeho obrazy sú mu blıźke. „V Prešove 
vystavujem svetové  osobnosti              
s rómskymi koreňmi. Sú to ľudia, 
ktorı,́ myslıḿ  si, dokázali veľa a praco-
vali na sebe. Môžu byť inšpiráciou aj 
pre ostatných.“ Namaľoval osobnosti 
ako britský herec Michael Caine, Char-
lie Chaplin či Elvis Presley, ale aj 
s lovenskú  spisovateľku Elenu 
Lackovú z Veľkého S�ariša. Z druhej 
série českú speváčku Věru Bıĺú a Jána 

Cibuľu. „Moje prvé dielo na plátno bol Cibuľu. „Moje prvé dielo na plátno bol 
Portrét Ježiša v roku 2012 a druhé Portrét Ježiša v roku 2012 a druhé 
bola Marylin Monroe v roku 2012. Tie bola Marylin Monroe v roku 2012. Tie 
už, bohužiaľ, nemám, keďže som ich už, bohužiaľ, nemám, keďže som ich 
daroval,“ vravı.́ Techniky, ktoré prefe-daroval,“ vravı.́ Techniky, ktoré prefe-
ruje, sú pop ART spontánny realiz-ruje, sú pop ART spontánny realiz-
mus, Stencil ART... „Maľujem akrylo-mus, Stencil ART... „Maľujem akrylo-
vými farbami. Sú to pestré plastické vými farbami. Sú to pestré plastické 
farby, čiže preferujem akryl, ale určite farby, čiže preferujem akryl, ale určite 
chcem skúsiť aj olej.“chcem skúsiť aj olej.“

Z	MALIARA	TATÉR?Z	MALIARA	TATÉR?

Jozef prezradil, že v budúcnosti by Jozef prezradil, že v budúcnosti by 
chcel mať vlastnú galériu, kde by záro-chcel mať vlastnú galériu, kde by záro-
veň mal ateliér. „Tam by som tvoril a veň mal ateliér. „Tam by som tvoril a 
zároveň točil, ako každé dielo vzniká. zároveň točil, ako každé dielo vzniká. 
Potom, keby som robil výstavu, tak by Potom, keby som robil výstavu, tak by 
sa to púšťalo na obrazovkách. Taktiež sa to púšťalo na obrazovkách. Taktiež 
by som chcel tetovať,“ prekvapil. Už by som chcel tetovať,“ prekvapil. Už 
ako žiak na základnej škole vraj o tom ako žiak na základnej škole vraj o tom 
snıv́al. „O tom, že to bude povolanie, snıv́al. „O tom, že to bude povolanie, 
ktoré ma bude baviť a napln� ̌ ať, tak ktoré ma bude baviť a napln� ̌ ať, tak 
zároveň aj tomu sa chcem venovať. zároveň aj tomu sa chcem venovať. 
Snáď sa to podarı ́a sen sa mi splnı.́“Snáď sa to podarı ́a sen sa mi splnı.́“

Text:	Martina	Cigľárová,															Text:	Martina	Cigľárová,															
foto:	Facebook,	portál	SVKfoto:	Facebook,	portál	SVK

Cibuľu. „Moje prvé dielo na plátno bol 
Portrét Ježiša v roku 2012 a druhé 
bola Marylin Monroe v roku 2012. Tie 
už, bohužiaľ, nemám, keďže som ich 
daroval,“ vravı.́ Techniky, ktoré prefe-
ruje, sú pop ART spontánny realiz-
mus, Stencil ART... „Maľujem akrylo-
vými farbami. Sú to pestré plastické 
farby, čiže preferujem akryl, ale určite 
chcem skúsiť aj olej.“

Z	MALIARA	TATÉR?

Jozef prezradil, že v budúcnosti by 
chcel mať vlastnú galériu, kde by záro-
veň mal ateliér. „Tam by som tvoril a 
zároveň točil, ako každé dielo vzniká. 
Potom, keby som robil výstavu, tak by 
sa to púšťalo na obrazovkách. Taktiež 
by som chcel tetovať,“ prekvapil. Už 
ako žiak na základnej škole vraj o tom 
snıv́al. „O tom, že to bude povolanie, 
ktoré ma bude baviť a napln� ̌ ať, tak 
zároveň aj tomu sa chcem venovať. 
Snáď sa to podarı ́a sen sa mi splnı.́“

Text:	Martina	Cigľárová,															
foto:	Facebook,	portál	SVK
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Rodina	 Hudákovcov	 to	 nemá															Rodina	 Hudákovcov	 to	 nemá															
v	 živote	 ľahké.	 Každý	 deň	 musia	v	 živote	 ľahké.	 Každý	 deň	 musia	
„bojovať“	 s	 náročnou	 diagnózou	„bojovať“	 s	 náročnou	 diagnózou	
ich	 dcérky	 Katky,	 ktorá	 nedávno	ich	 dcérky	 Katky,	 ktorá	 nedávno	
oslávila	druhý	rôčik.oslávila	druhý	rôčik.

Každá šťastná dvojica sa nevie dočkať Každá šťastná dvojica sa nevie dočkať 
svojho prvého potomka. Keď sú           svojho prvého potomka. Keď sú           
v očakávanı,́ ich život nadobudne tie v očakávanı,́ ich život nadobudne tie 
najkrajšie rozmery. Plánované teho-najkrajšie rozmery. Plánované teho-
tenstvo je pre budúcich rodičov tým tenstvo je pre budúcich rodičov tým 
najkrajšıḿ darom. Nielen na Vianoce, najkrajšıḿ darom. Nielen na Vianoce, 
keď manželov Hudákovcov zrazu keď manželov Hudákovcov zrazu 
čakala ťažká skúška. Aj keď prišli zlé čakala ťažká skúška. Aj keď prišli zlé 
prognózy, že ich dcérka zrejme prognózy, že ich dcérka zrejme 
neprıd́e na svet úplne zdravá, nič ich neprıd́e na svet úplne zdravá, nič ich 
neodradilo v odhodlanı́ bojovať            neodradilo v odhodlanı́ bojovať            
o život a zdravie budúceho dieťaťa.         o život a zdravie budúceho dieťaťa.         
A matka bojuje ako levica. Dieťa je           A matka bojuje ako levica. Dieťa je           
v každom prıṕade ten najväčšı ́klenot, v každom prıṕade ten najväčšı ́klenot, 
aký môže nosiť v sebe len matka.         aký môže nosiť v sebe len matka.         
A ľúbi ho už od počatia. Tak to bolo a je A ľúbi ho už od počatia. Tak to bolo a je 
aj v prıṕade Katarıńy Hudákovej (36), aj v prıṕade Katarıńy Hudákovej (36), 
absolventky SOU v Giraltovciach. absolventky SOU v Giraltovciach. 
Rodinka dnes býva v Bardejove.Rodinka dnes býva v Bardejove.

Rodina	 Hudákovcov	 to	 nemá															
v	 živote	 ľahké.	 Každý	 deň	 musia	
„bojovať“	 s	 náročnou	 diagnózou	
ich	 dcérky	 Katky,	 ktorá	 nedávno	
oslávila	druhý	rôčik.

Každá šťastná dvojica sa nevie dočkať 
svojho prvého potomka. Keď sú           
v očakávanı,́ ich život nadobudne tie 
najkrajšie rozmery. Plánované teho-
tenstvo je pre budúcich rodičov tým 
najkrajšıḿ darom. Nielen na Vianoce, 
keď manželov Hudákovcov zrazu 
čakala ťažká skúška. Aj keď prišli zlé 
prognózy, že ich dcérka zrejme 
neprıd́e na svet úplne zdravá, nič ich 
neodradilo v odhodlanı́ bojovať            
o život a zdravie budúceho dieťaťa.         
A matka bojuje ako levica. Dieťa je           
v každom prıṕade ten najväčšı ́klenot, 
aký môže nosiť v sebe len matka.         
A ľúbi ho už od počatia. Tak to bolo a je 
aj v prıṕade Katarıńy Hudákovej (36), 
absolventky SOU v Giraltovciach. 
Rodinka dnes býva v Bardejove.

RÁZŠTEP	CHRBTICERÁZŠTEP	CHRBTICE

Katkin „prı́beh“ sa podľa slov jej Katkin „prı́beh“ sa podľa slov jej 
maminy Katarıńy začal už v brušku. maminy Katarıńy začal už v brušku. 
„Všetko sa začalo v obdobı́ pred „Všetko sa začalo v obdobı́ pred 
Vianocami, keď nám gynekológ ozná-Vianocami, keď nám gynekológ ozná-
mil, že výsledky z triple testu sú pozi-mil, že výsledky z triple testu sú pozi-
tıv́ne na NTD (rázštep nervovej trubi-tıv́ne na NTD (rázštep nervovej trubi-
ce). Doktor ma utešoval tým, že tieto ce). Doktor ma utešoval tým, že tieto 
testy niekedy ukážu niečo, čo nako-testy niekedy ukážu niečo, čo nako-
niec nemusı ́byť ani pravdou,“ začıńa niec nemusı ́byť ani pravdou,“ začıńa 
rozprávanie Katarıńa. V januári, po rozprávanie Katarıńa. V januári, po 
mesiaci, ich čakal termıń na morfolo-mesiaci, ich čakal termıń na morfolo-
gický ultrazvuk, kde sa podrobne gický ultrazvuk, kde sa podrobne 
vyšetruje plod (bábätko). „Nikomu by vyšetruje plod (bábätko). „Nikomu by 
ani v tom najhoršom sne nenapadlo ani v tom najhoršom sne nenapadlo 
to, čo vtedy zistil doktor Juhás              to, čo vtedy zistil doktor Juhás              
z Centra fetálnej a gynekologickej z Centra fetálnej a gynekologickej 
diagnostiky. Diagnóza, ktorej latinský diagnostiky. Diagnóza, ktorej latinský 
názov neznie možno až tak hrozne, názov neznie možno až tak hrozne, 
ale v skutočnosti ide o veľmi vážne ale v skutočnosti ide o veľmi vážne 
vrodené ochorenie Spina Bifida (ráz-vrodené ochorenie Spina Bifida (ráz-
štep chrbtice L 3/4 - Th 10/11).“ A to štep chrbtice L 3/4 - Th 10/11).“ A to 
nebolo všetko. „Aby toho nebolo nebolo všetko. „Aby toho nebolo 
málo, nevyvinula sa nám aj jedna málo, nevyvinula sa nám aj jedna 

RÁZŠTEP	CHRBTICE

Katkin „prı́beh“ sa podľa slov jej 
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mil, že výsledky z triple testu sú pozi-
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BOJOVNÍČKA KATKA: Túži sa postaviť na nôžky BOJOVNÍČKA KATKA: Túži sa postaviť na nôžky BOJOVNÍČKA KATKA: Túži sa postaviť na nôžky 
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oblička, takže sme vedeli, že budeme oblička, takže sme vedeli, že budeme 
musieť fungovať aj s tou jednou na sto musieť fungovať aj s tou jednou na sto 
percent, čo je pre telo dosť náročné,“ percent, čo je pre telo dosť náročné,“ 
hovorı ́Katarıńa. hovorı ́Katarıńa. 

„PREČO	MY?“„PREČO	MY?“

Hoci im lekár v ťažkých životných chvı-́Hoci im lekár v ťažkých životných chvı-́
ľach vysvetlil, o čo vlastne pri tejto ľach vysvetlil, o čo vlastne pri tejto 
diagnóze ide, že sa to dá riešiť, aké sú diagnóze ide, že sa to dá riešiť, aké sú 
prognózy, mali v hlave množstvo otáz-prognózy, mali v hlave množstvo otáz-
nikov. „V tej chvıĺi, keď nám to ozná-nikov. „V tej chvıĺi, keď nám to ozná-
mil, nezmohla som sa ani na jedno mil, nezmohla som sa ani na jedno 

oblička, takže sme vedeli, že budeme 
musieť fungovať aj s tou jednou na sto 
percent, čo je pre telo dosť náročné,“ 
hovorı ́Katarıńa. 

„PREČO	MY?“

Hoci im lekár v ťažkých životných chvı-́
ľach vysvetlil, o čo vlastne pri tejto 
diagnóze ide, že sa to dá riešiť, aké sú 
prognózy, mali v hlave množstvo otáz-
nikov. „V tej chvıĺi, keď nám to ozná-
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do ďalekej Brazı́lie,“ vravı́ vďačne. do ďalekej Brazı́lie,“ vravı́ vďačne. 
Operáciu naplánovali na 11. februára Operáciu naplánovali na 11. februára 
2019, trvala zhruba sedem hodı́n. 2019, trvala zhruba sedem hodı́n. 
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2019, trvala zhruba sedem hodı́n. 
Prebehla laparoskopicky. „Cez bruško 
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žiadne rezanie bruška ani maternice. 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

Bola som už v 27. týždni tehotenstva,“ Bola som už v 27. týždni tehotenstva,“ 
spomı́na. Operácia bola úspešná.         spomı́na. Operácia bola úspešná.         
„Od lekárky sme sa dozvedeli, že ja a „Od lekárky sme sa dozvedeli, že ja a 
malá sme v poriadku a že Katarıńa malá sme v poriadku a že Katarıńa 
bude blondıńa. Vtedy sa mi to ešte bude blondıńa. Vtedy sa mi to ešte 
zdalo ako taká science fiction, ale zdalo ako taká science fiction, ale 
dnes je to pravda,“ zasmiala sa.dnes je to pravda,“ zasmiala sa.

BLONĎAVÝ	ZÁZRAK		BLONĎAVÝ	ZÁZRAK		
MENOM	KATKAMENOM	KATKA

Pôrod neprebehol v riadnom termıńe. Pôrod neprebehol v riadnom termıńe. 
„Podstatné bolo, aby som vydržala „Podstatné bolo, aby som vydržala 
aspoň do 32. týždňa, čo sa aj podarilo aspoň do 32. týždňa, čo sa aj podarilo 
a v 33. týždni sa nám narodilo naše a v 33. týždni sa nám narodilo naše 
krásne vytúžené dievčatko Katka. krásne vytúžené dievčatko Katka. 
Bola podstatne menšia, vážila iba 1 Bola podstatne menšia, vážila iba 1 
840 g a mala 40 cm. Nikdy nezabud-840 g a mala 40 cm. Nikdy nezabud-
nem na to, ako som ju prvýkrát videla nem na to, ako som ju prvýkrát videla 
v inkubátore, takú malú a zraniteľnú. v inkubátore, takú malú a zraniteľnú. 
Chvála Bohu, naše dievčatko je veľká Chvála Bohu, naše dievčatko je veľká 
bojovnıč́ka,“ tvrdı ́Katarıńa.bojovnıč́ka,“ tvrdı ́Katarıńa.
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HROZILO	AJ	MENTÁLNE	HROZILO	AJ	MENTÁLNE	
POSTIHNUTIEPOSTIHNUTIE

S diagnózou malej Katky neraz súvisı ́S diagnózou malej Katky neraz súvisı ́
aj ďalšie ochorenie – hydrocefalus. aj ďalšie ochorenie – hydrocefalus. 
„Bohužiaľ, aj u nás sa prejavil. Asi tri „Bohužiaľ, aj u nás sa prejavil. Asi tri 
týždne po narodenı ́ jej bol zavedený    týždne po narodenı ́ jej bol zavedený    
v hlavičke rezervoár, odkiaľ sa každý v hlavičke rezervoár, odkiaľ sa každý 
deň robila ventrikulácia, aby sa zabrá-deň robila ventrikulácia, aby sa zabrá-
nilo zväčšovaniu hlavičky a hlavne nilo zväčšovaniu hlavičky a hlavne 
mentálnemu postihnutiu!“ povedala mentálnemu postihnutiu!“ povedala 
Katka. Následne 13. mája, mesiac po Katka. Následne 13. mája, mesiac po 
tomto zákroku, podstúpila maličká tomto zákroku, podstúpila maličká 
ďalšiu operáciu. „Z hlavičky vybrali ďalšiu operáciu. „Z hlavičky vybrali 
rezervoár a zaviedli drenáž VP-shunt rezervoár a zaviedli drenáž VP-shunt 
(likvorová). 6. júna sme boli preve-(likvorová). 6. júna sme boli preve-
zené do Bratislavy do NUDCH, keďže zené do Bratislavy do NUDCH, keďže 
nám stále pretekal likor z hlavičky a nám stále pretekal likor z hlavičky a 
po dvoch týždňoch sme boli konečne po dvoch týždňoch sme boli konečne 
prepustené domov, 21. júna, keď mala prepustené domov, 21. júna, keď mala 
Katka tri mesiace.“ Doma sa podľa nej Katka tri mesiace.“ Doma sa podľa nej 
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DRAŽIA	DRESYDRAŽIA	DRESY

„Teraz má Katka zasadrované nožičky „Teraz má Katka zasadrované nožičky 
na šesť týždňov. Koncom mája sa dajú na šesť týždňov. Koncom mája sa dajú 
sadry dole a uvidı́me. Nasleduje sadry dole a uvidı́me. Nasleduje 
pauza cca tri mesiace a po nej sa zope-pauza cca tri mesiace a po nej sa zope-
ruje ľavá nožička. Bude to ten istý ruje ľavá nožička. Bude to ten istý 
postup ako teraz.“ Manželia Hudá-postup ako teraz.“ Manželia Hudá-
kovci zriadili OZ U� smev je dar. kovci zriadili OZ U� smev je dar. 
Pomôcť sa Katke snažili aj známe Pomôcť sa Katke snažili aj známe 
osobnosti. Robia pre ňu aukcie. Ide osobnosti. Robia pre ňu aukcie. Ide 
prevažne o športové dresy popred-prevažne o športové dresy popred-
ných športovcov. „Týmto by sme ných športovcov. „Týmto by sme 
chceli všetko uzavrieť a poďakovať sa chceli všetko uzavrieť a poďakovať sa 
všetkým, ktorı́ nám pomohli, či už všetkým, ktorı́ nám pomohli, či už 
darcom alebo dražiteľom. Aj vďaka darcom alebo dražiteľom. Aj vďaka 
vám sa nám darı́ zı́skať potrebné vám sa nám darı́ zı́skať potrebné 
financie pre Katku,“ dodávajú rodičia. financie pre Katku,“ dodávajú rodičia. 

Môže te 	 im 	 p r i s p i e s ť 	 na 	 ú če t :	Môže te 	 im 	 p r i s p i e s ť 	 na 	 ú če t :	
SK2483300000002801881812	SK2483300000002801881812	
alebo	 pomôžme	 aspoň	 zdieľaním	alebo	 pomôžme	 aspoň	 zdieľaním	
informácií.	 Rodinka	 je	 vďačná	 za	informácií.	 Rodinka	 je	 vďačná	 za	
každú	pomoc.	každú	pomoc.	

	(mc,	info:	oz	Úsmev	je	dar,																(mc,	info:	oz	Úsmev	je	dar,															
foto:	archív	rodiny)foto:	archív	rodiny)
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opäť začal kolobeh každodennej opäť začal kolobeh každodennej 
starostlivosti o chrbátik a behania            starostlivosti o chrbátik a behania            
od lekára k lekárovi – neurológ, od lekára k lekárovi – neurológ, 
neurochirurg, nefrológ, urológ, neurochirurg, nefrológ, urológ, 
imunológ, gastro... Katka sa narodila imunológ, gastro... Katka sa narodila 
aj s vbočenou nožičkou a vyklb� enými aj s vbočenou nožičkou a vyklb� enými 
bedierkami. Ortopéd vo Viedni im bedierkami. Ortopéd vo Viedni im 
predpıśal ortézu, ktorú bolo potrebné predpıśal ortézu, ktorú bolo potrebné 
nosiť 18 hodı́n denne, aby sa jej nosiť 18 hodı́n denne, aby sa jej 
chodidlo napravilo tak, ako treba. chodidlo napravilo tak, ako treba. 

OPERÁCIA	VO	VIEDNIOPERÁCIA	VO	VIEDNI

Koncom marca tohto roku absolvovali Koncom marca tohto roku absolvovali 
Hudákovci predoperačné vyšetrenia Hudákovci predoperačné vyšetrenia 
v Rakúsku. „Tie nás potešili, ale aj v Rakúsku. „Tie nás potešili, ale aj 
zarmútili. Predoperačné vyšetrenia zarmútili. Predoperačné vyšetrenia 
ukázal i ,  že  Katka by operác iu ukázal i ,  že  Katka by operác iu 
o b i dvo c h  b e d i e r o k o b i dvo c h  b e d i e r o k 
naraz nezvládla. Operá-naraz nezvládla. Operá-
cia bola časovo náročná cia bola časovo náročná 
a  K a t k e  b y  m u s e l i a  K a t k e  b y  m u s e l i 
z a b e z p e č i ť  1 0 0  % z a b e z p e č i ť  1 0 0  % 
transfúziu krvi. Preto sa transfúziu krvi. Preto sa 
lekári rozhodli opero-lekári rozhodli opero-
vať pravé bedierko, vať pravé bedierko, 
keďže bolo viac poško-keďže bolo viac poško-
dené ako ľavé, zároveň dené ako ľavé, zároveň 
aj Achillovu šľachu.“ aj Achillovu šľachu.“ 
Ľavé bedierko by vraj Ľavé bedierko by vraj 
prišlo na rad až po zaho-prišlo na rad až po zaho-
jenı́  pravej noži čky. jenı́  pravej noži čky. 
„Tým, že sa operácia „Tým, že sa operácia 
ro z d e l i l a ,  č a k á  n á s ro z d e l i l a ,  č a k á  n á s 
znova ten istý proces zháňania finan-znova ten istý proces zháňania finan-
ciı ́ako na začiatku. Držte nám palce, ciı ́ako na začiatku. Držte nám palce, 
aby sme všetko zvládli. Chceli by sme aby sme všetko zvládli. Chceli by sme 
sa veľmi pekne poďakovať, že ste nám sa veľmi pekne poďakovať, že ste nám 
pomohli zabezpečiť financie na pomohli zabezpečiť financie na 
Katkinu operáciu,“ tešı ́sa Katka. Katkinu operáciu,“ tešı ́sa Katka. 
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v Rakúsku. „Tie nás potešili, ale aj 
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Cyklochodník na Domaši má zelenú!Cyklochodník na Domaši má zelenú!Cyklochodník na Domaši má zelenú!Cyklochodník na Domaši má Cyklochodník na Domaši má zelenú!zelenú!Cyklochodník na Domaši má zelenú!
Skvelá	správa	pre	všetkých	rekre-Skvelá	správa	pre	všetkých	rekre-
antov!	 Vybudovanie	 cyklochod-antov!	 Vybudovanie	 cyklochod-
níka	na	Domaši	 sa	 stáva	 realitou.	níka	na	Domaši	 sa	 stáva	 realitou.	
Starostovia	 dospeli 	 konečne																Starostovia	 dospeli 	 konečne																
k	 dohode	 so	 Slovenským	 vodo-k	 dohode	 so	 Slovenským	 vodo-
hospodárskym	podnikom.	hospodárskym	podnikom.	

V rekreačnej oblasti Domaša – Valkov V rekreačnej oblasti Domaša – Valkov 
má vzniknúť upravené nábrežie              má vzniknúť upravené nábrežie              
s cyklochodnıḱom. Zatiaľ čo vlani bol s cyklochodnıḱom. Zatiaľ čo vlani bol 
problém s tým, že riešili problémy       problém s tým, že riešili problémy       
s pozemkami, tentokrát vzájomné s pozemkami, tentokrát vzájomné 
spory riešili všetci spoločne priamo spory riešili všetci spoločne priamo 
na Domaši. Starostovia sa so SVP na Domaši. Starostovia sa so SVP 
dohodli, pristúpili k memorandu a dohodli, pristúpili k memorandu a 
vybavili stavebné povolenie. Starosta vybavili stavebné povolenie. Starosta 
obce Bžany Ladislav Vrabeľ (nezá-obce Bžany Ladislav Vrabeľ (nezá-
vislý) vyjadril v Korzári jasné stano-vislý) vyjadril v Korzári jasné stano-
visko. „Situácia je dobrá. Stavebné visko. „Situácia je dobrá. Stavebné 
povolenie máme. Stavbu by mohla povolenie máme. Stavbu by mohla 
prevziať pod svoje krı́dla župa.“ prevziať pod svoje krı́dla župa.“ 
Projekt nanovo ožıv́a, naberá nové Projekt nanovo ožıv́a, naberá nové 
kontúry aj vďaka prednostovi OU�          kontúry aj vďaka prednostovi OU�          
v Stropkove Petrovi Harvanovi, ktorý v Stropkove Petrovi Harvanovi, ktorý 
sa stal ich „mediátorom“. sa stal ich „mediátorom“. 
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kontúry aj vďaka prednostovi OU�          
v Stropkove Petrovi Harvanovi, ktorý 
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MAJÚ	STAVEBNÉ	POVOLENIEMAJÚ	STAVEBNÉ	POVOLENIE

Prednosta Okresného úradu v Strop-Prednosta Okresného úradu v Strop-
kove Peter Harvan potvrdil, že po kove Peter Harvan potvrdil, že po 
dvoch týždňoch intenzıv́nych roko-dvoch týždňoch intenzıv́nych roko-
vanı ́ a  mediačných rokovanı ́ môžu vanı ́ a  mediačných rokovanı ́ môžu 
skonštatovať, že majú v rukách skonštatovať, že majú v rukách 
stavebné povolenie. „Veľakrát sa hovo-stavebné povolenie. „Veľakrát sa hovo-
rı́, že centralizácia alebo spojenie rı́, že centralizácia alebo spojenie 
rôznych inštitúciı́, v tomto prı́pade rôznych inštitúciı́, v tomto prı́pade 
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randum pripravil. Starosta z Kvakovej randum pripravil. Starosta z Kvakovej 
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rı́, že centralizácia alebo spojenie 
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rovnakého postupu prináša úspechy. 
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však prišiel s iným memorandom. však prišiel s iným memorandom. 
„Takže zase tu je niečo, čo je pre mňa „Takže zase tu je niečo, čo je pre mňa 
nepochopiteľné, lebo máme memo-nepochopiteľné, lebo máme memo-
randum na stole a teraz sa budeme randum na stole a teraz sa budeme 
biť, ktoré je lepšie alebo ja neviem. biť, ktoré je lepšie alebo ja neviem. 
Proste, mne to pripadá, teda v mojich Proste, mne to pripadá, teda v mojich 
očiach to tak vyzerá, ako keby tú očiach to tak vyzerá, ako keby tú 
vojnu chcel stále niekto živiť, ale             vojnu chcel stále niekto živiť, ale             
v každom prıṕade, hovorıḿ za okres v každom prıṕade, hovorıḿ za okres 
Stropkov.“Stropkov.“

DOMAŠA	JE	PRIORITA,	DOMAŠA	JE	PRIORITA,	
VALKOV	BUDE	NAPREDOVAŤVALKOV	BUDE	NAPREDOVAŤ

„C� o sa týka toho cyklochodnı́ka, „C� o sa týka toho cyklochodnı́ka, 
začıńa sa na Malej Domaši a mal začı-́začıńa sa na Malej Domaši a mal začı-́
nať na Dobrej. Vytvoril by sa 17-nať na Dobrej. Vytvoril by sa 17-
kilometrový okruh, ktorý spojı ́Malú kilometrový okruh, ktorý spojı ́Malú 
Domašu s Valkovom. Ten cyklochod-Domašu s Valkovom. Ten cyklochod-
nıḱ by sa mal končiť na kempingovom nıḱ by sa mal končiť na kempingovom 
mieste Tıš́ava, to je jedna stavba a mieste Tıš́ava, to je jedna stavba a 
druhá stavba, to je tá cyklopromená-druhá stavba, to je tá cyklopromená-
da, ktorá by sa mala začı́nať na da, ktorá by sa mala začı́nať na 
začiatku Valkova a mala by sa spojiť         začiatku Valkova a mala by sa spojiť         
s tým cyklochodnı́kom na Tı́šave,“ s tým cyklochodnı́kom na Tı́šave,“ 
tvrdı ́ Peter Harvan. Nesmie sa vraj tvrdı ́ Peter Harvan. Nesmie sa vraj 
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mieste Tıš́ava, to je jedna stavba a 
druhá stavba, to je tá cyklopromená-
da, ktorá by sa mala začı́nať na 
začiatku Valkova a mala by sa spojiť         
s tým cyklochodnı́kom na Tı́šave,“ 
tvrdı ́ Peter Harvan. Nesmie sa vraj 

zabúdať na to, že sú dve strany vodnej zabúdať na to, že sú dve strany vodnej 
nádrže Domaša a to sú Turany a nádrže Domaša a to sú Turany a 
Valkov. „Jedine Valkov má pobrežie Valkov. „Jedine Valkov má pobrežie 
schválené a asi je kvalifikované              schválené a asi je kvalifikované              
v RUVZ ako verejná pláž. To je vlastne v RUVZ ako verejná pláž. To je vlastne 
jediná samospráva na Domaši, čo to jediná samospráva na Domaši, čo to 
má takto schválené. Takže Valkov má má takto schválené. Takže Valkov má 
potenciál ďalej rásť a ďalej prijıḿať potenciál ďalej rásť a ďalej prijıḿať 
turistov. Potrebujeme však spolupra-turistov. Potrebujeme však spolupra-
covať so SVP. Domaša je priorita pre covať so SVP. Domaša je priorita pre 
VUC, aj pre náš okres, tak budeme VUC, aj pre náš okres, tak budeme 
pracovať na tom, aby sme dostali čo pracovať na tom, aby sme dostali čo 
najviac atrakciı́ pre Valkov.“ Pred-najviac atrakciı́ pre Valkov.“ Pred-
nosta stropkovského okresného nosta stropkovského okresného 
úradu by bol rád, keby i naďalej bol úradu by bol rád, keby i naďalej bol 
vstup na Domašu zdarma a platilo by vstup na Domašu zdarma a platilo by 
sa len za parkovanie. „Aj takto vieme sa len za parkovanie. „Aj takto vieme 
vyslať ľuďom signál, že ich tam vıt́a-vyslať ľuďom signál, že ich tam vıt́a-
me. Práve starostovia by mali byť tı ́me. Práve starostovia by mali byť tı ́
zainteresovanı,́ ktorı ́ by mali vyslať zainteresovanı,́ ktorı ́ by mali vyslať 
signál občanom: Bojujeme za vás a signál občanom: Bojujeme za vás a 
prezentovať sa, vyťažiť z toho nejaké prezentovať sa, vyťažiť z toho nejaké 
body. Lebo ich ľudia volia, oni sú tı,́ na body. Lebo ich ľudia volia, oni sú tı,́ na 
ktorých budú ľudia spomıńať.“ktorých budú ľudia spomıńať.“

(mc,	foto:	Facebook)(mc,	foto:	Facebook)
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úradu by bol rád, keby i naďalej bol 
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LEKÁR, KTORÉHO CHCELI VSS KOŠICE LEKÁR, KTORÉHO CHCELI VSS KOŠICE LEKÁR, KTORÉHO CHCELI VSS KOŠICE 
šatni s hviezdami ako Pollák, Daňko či šatni s hviezdami ako Pollák, Daňko či 
S� tafura bol nezabudnuteľný. Osud to S� tafura bol nezabudnuteľný. Osud to 
však zariadil ináč. Daniela prijali na však zariadil ináč. Daniela prijali na 
Lekársku fakultu v Košiciach. Sklb� iť Lekársku fakultu v Košiciach. Sklb� iť 
náročné štúdium a vrcholový futbal náročné štúdium a vrcholový futbal 
by bolo prakticky nemožné a tak sa by bolo prakticky nemožné a tak sa 
Dano rozhodol pre poslanie pomáhať Dano rozhodol pre poslanie pomáhať 
ľuďom. A to aj počas svojho života ľuďom. A to aj počas svojho života 
plnil. Aj v Iskre KZ si počıńal výborne plnil. Aj v Iskre KZ si počıńal výborne 
a ako študent zapadol do výnimočnej a ako študent zapadol do výnimočnej 
partie okolo takých osobnostı́ ako partie okolo takých osobnostı́ ako 
Andrej Goč, Jozef C�ellár a František Andrej Goč, Jozef C�ellár a František 
Gdovin. V giraltovskom športe zane-Gdovin. V giraltovskom športe zane-
chal poriadne hlbokú stopu. Svoje chal poriadne hlbokú stopu. Svoje 
mesto mal rád, často sa sem vracal a mesto mal rád, často sa sem vracal a 
nakoniec tu ordinoval ako neurológ.nakoniec tu ordinoval ako neurológ.

Dano,	budeš	nám	chýbať.	Odpočívaj	v	Dano,	budeš	nám	chýbať.	Odpočívaj	v	
pokoji!pokoji!

Miroslav	DeutschMiroslav	Deutsch
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a ako študent zapadol do výnimočnej 
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mesto mal rád, často sa sem vracal a 
nakoniec tu ordinoval ako neurológ.

Dano,	budeš	nám	chýbať.	Odpočívaj	v	
pokoji!

Miroslav	Deutsch

Začiatkom aprı́la sa veľmi rýchlo Začiatkom aprı́la sa veľmi rýchlo 
šıŕila v Giraltovciach smutná správa. Z šıŕila v Giraltovciach smutná správa. Z 
tohto sveta vo veku 66 rokov navždy tohto sveta vo veku 66 rokov navždy 
odišiel MUDr. Daniel DIGON� . V našom odišiel MUDr. Daniel DIGON� . V našom 
meste bol známy ako lekár – neuro-meste bol známy ako lekár – neuro-
lóg, ale poznali ho aj športovı ́fanúši-lóg, ale poznali ho aj športovı ́fanúši-
kovia. Dano, ako ho všetci familiárne kovia. Dano, ako ho všetci familiárne 
volali, sa dokázal výrazne presadiť až volali, sa dokázal výrazne presadiť až 
v troch športoch. Učarovali mu futbal, v troch športoch. Učarovali mu futbal, 
basketbal i volejbal. Bol to športový basketbal i volejbal. Bol to športový 
talent, ktorý rozvıj́al v Slovane aj v talent, ktorý rozvıj́al v Slovane aj v 
Iskre. Vo futbalovom Slovane prešiel Iskre. Vo futbalovom Slovane prešiel 
všetkými kategóriami.všetkými kategóriami.

Mal byť z neho skvelý útočnıḱ, ale Mal byť z neho skvelý útočnıḱ, ale 
náhoda ho priviedla do bránky a tam náhoda ho priviedla do bránky a tam 
už zostal. Bol to vynikajúci gólman a už zostal. Bol to vynikajúci gólman a 
tak nečudo, že padol do oka funkcio-tak nečudo, že padol do oka funkcio-
nárom prvoligových VSS Košice. Tı ́ho nárom prvoligových VSS Košice. Tı ́ho 
aj zobrali do prı́pravy pred ligou. aj zobrali do prı́pravy pred ligou. 
Dano cıt́il šancu. Už len pobyt v jednej Dano cıt́il šancu. Už len pobyt v jednej 
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MUDr.	Daniel	Digoň,	horný	rad	druhý	zľava.MUDr.	Daniel	Digoň,	horný	rad	druhý	zľava.MUDr.	Daniel	Digoň,	horný	rad	druhý	zľava.
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Viem, že v čase, keď držı́te tento Viem, že v čase, keď držı́te tento 
mesačnı́k v rukách, máme veľko-mesačnı́k v rukách, máme veľko-
nočné sviatky už za sebou, ale chcem nočné sviatky už za sebou, ale chcem 
sa s vami podeliť o recept, ktorý sa v sa s vami podeliť o recept, ktorý sa v 
našej rodine stal už takou tradıćiou. našej rodine stal už takou tradıćiou. 
Priniesla ho moja švagriná a vždy ho Priniesla ho moja švagriná a vždy ho 
pripravujeme na sviatky, či už sú to pripravujeme na sviatky, či už sú to 
Vianoce alebo Veľká noc. Je to istý Vianoce alebo Veľká noc. Je to istý 
druh krémeša, ale tento svojou nená-druh krémeša, ale tento svojou nená-
ročnou prı́pravou, vcelku jednodu-ročnou prı́pravou, vcelku jednodu-
chým krémom bez použitia nejakých chým krémom bez použitia nejakých 
práškov z obchodu je jemne sladkou práškov z obchodu je jemne sladkou 
alternatıv́ou a pôsobı ́tak slávnostne a alternatıv́ou a pôsobı ́tak slávnostne a 
honosne.  Jeho celý  názov znie honosne.  Jeho celý  názov znie 
Krémeš	od	manželky	Radka	Brzo-Krémeš	od	manželky	Radka	Brzo-
bohatého. A mohol by byť aj sladkým bohatého. A mohol by byť aj sladkým 
potešenıḿ pre naše drahé mamky a potešenıḿ pre naše drahé mamky a 
babky. babky. 

Potrebujeme:	 2 plátky lı́stkového Potrebujeme:	 2 plátky lı́stkového 
cesta; cesta; 

Na krém: 1 l mlieka, 5 vajec, 8 (kopco-Na krém: 1 l mlieka, 5 vajec, 8 (kopco-
vitých) PL polohrubej múky, 5 vanil-vitých) PL polohrubej múky, 5 vanil-
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mesačnı́k v rukách, máme veľko-
nočné sviatky už za sebou, ale chcem 
sa s vami podeliť o recept, ktorý sa v 
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babky. 

Potrebujeme:	 2 plátky lı́stkového 
cesta; 

Na krém: 1 l mlieka, 5 vajec, 8 (kopco-
vitých) PL polohrubej múky, 5 vanil-

kových cukrov, 1 PL práškového kových cukrov, 1 PL práškového 
cukru, šľahačku a 2 vanilkové cukry cukru, šľahačku a 2 vanilkové cukry 

Postup: Upečieme plátky lıśtkového Postup: Upečieme plátky lıśtkového 
cesta, jeden vcelku, druhý narežeme cesta, jeden vcelku, druhý narežeme 
na štvorce a až potom upečieme Nám na štvorce a až potom upečieme Nám 
to vychádza 20 (5x 4) štvorcov. to vychádza 20 (5x 4) štvorcov. 
Vajıč́ka oddelıḿ e, do krému najprv Vajıč́ka oddelıḿ e, do krému najprv 
použijeme žl�tky. Tie zmiešame s použijeme žl�tky. Tie zmiešame s 
múkou, 3 balı́čkami vanilkového múkou, 3 balı́čkami vanilkového 
cukru a práškovým cukrom a uvarıḿe cukru a práškovým cukrom a uvarıḿe 
puding, do ešte horúceho pridáme puding, do ešte horúceho pridáme 
sneh z piatich bielkov a krém vyle-sneh z piatich bielkov a krém vyle-
jeme na celý plát cesta. Pre istotu si jeme na celý plát cesta. Pre istotu si 
okolo plátu môžete z alobalu vytvaro-okolo plátu môžete z alobalu vytvaro-
vať tzv. plot (u nás túto úlohu majú na vať tzv. plot (u nás túto úlohu majú na 
starosti deti). Keď krém vychladne, starosti deti). Keď krém vychladne, 
zvrchu ho potrieme šľahačkou vyšľa-zvrchu ho potrieme šľahačkou vyšľa-
hanou so zvyškom vanilkového cukru hanou so zvyškom vanilkového cukru 
a na ňu poukladáme narezanú časť a na ňu poukladáme narezanú časť 
cesta. Krémeš dáme vychladiť do cesta. Krémeš dáme vychladiť do 
chladničky a pred podávanıḿ ho posy-chladničky a pred podávanıḿ ho posy-
peme práškovým cukrom. peme práškovým cukrom. 
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cukru, šľahačku a 2 vanilkové cukry 
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to vychádza 20 (5x 4) štvorcov. 
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puding, do ešte horúceho pridáme 
sneh z piatich bielkov a krém vyle-
jeme na celý plát cesta. Pre istotu si 
okolo plátu môžete z alobalu vytvaro-
vať tzv. plot (u nás túto úlohu majú na 
starosti deti). Keď krém vychladne, 
zvrchu ho potrieme šľahačkou vyšľa-
hanou so zvyškom vanilkového cukru 
a na ňu poukladáme narezanú časť 
cesta. Krémeš dáme vychladiť do 
chladničky a pred podávanıḿ ho posy-
peme práškovým cukrom. 

Michaela	MarcinováMichaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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Na voľný záhon vysievame také Na voľný záhon vysievame také 
druhy zeleniny, ktoré netreba presá-druhy zeleniny, ktoré netreba presá-
dzať a vydržia tam až do zberu, ako dzať a vydržia tam až do zberu, ako 
sú červená a biela kapusta, karfiol, sú červená a biela kapusta, karfiol, 
kel, hrášok a špenát.kel, hrášok a špenát.

V prvej polovici mája sejeme ešte V prvej polovici mája sejeme ešte 
uhorky, fazuľu, cukrovú kukuricu a uhorky, fazuľu, cukrovú kukuricu a 
tekvicu. Po 15. máji, ak nehrozia tekvicu. Po 15. máji, ak nehrozia 
jarné mrazı́ky, sadı́me priesady jarné mrazı́ky, sadı́me priesady 
rajčiakov, uhoriek, paprıḱ, baklažá-rajčiakov, uhoriek, paprıḱ, baklažá-
nov, melónov a zeleru.nov, melónov a zeleru.

Môžeme sadiť neskoré hlúboviny Môžeme sadiť neskoré hlúboviny 
ako kel, kapustu, ružičkový kel a ako kel, kapustu, ružičkový kel a 
neskorý kaleráb Gigant.neskorý kaleráb Gigant.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

Na voľný záhon vysievame také 
druhy zeleniny, ktoré netreba presá-
dzať a vydržia tam až do zberu, ako 
sú červená a biela kapusta, karfiol, 
kel, hrášok a špenát.

V prvej polovici mája sejeme ešte 
uhorky, fazuľu, cukrovú kukuricu a 
tekvicu. Po 15. máji, ak nehrozia 
jarné mrazı́ky, sadı́me priesady 
rajčiakov, uhoriek, paprıḱ, baklažá-
nov, melónov a zeleru.

Môžeme sadiť neskoré hlúboviny 
ako kel, kapustu, ružičkový kel a 
neskorý kaleráb Gigant.

Ľubomír	Krupa

Máj je najkrajšı ́mesiac v roku. Je to Máj je najkrajšı ́mesiac v roku. Je to 
kvitnúci mesiac. Každý kvet je kvitnúci mesiac. Každý kvet je 
zázrak prıŕody, neprestáva nás okúz-zázrak prıŕody, neprestáva nás okúz-
ľovať a prekvapovať tvarom, farbou ľovať a prekvapovať tvarom, farbou 
a vôňou. A potom sú tu spoločné a vôňou. A potom sú tu spoločné 
diela prıŕody a človeka šľachtiteľa. diela prıŕody a človeka šľachtiteľa. 
Vďaka stovkám rokov šľachtenia si Vďaka stovkám rokov šľachtenia si 
môžeme vyberať z nekonečnej môžeme vyberať z nekonečnej 
ponuky kvitnúcich drevıń, trvaliek a ponuky kvitnúcich drevıń, trvaliek a 
letničiek. Sú ako živé umelecké letničiek. Sú ako živé umelecké 
skvosty. A my sa rozkvitnutej májo-skvosty. A my sa rozkvitnutej májo-
vej krásy môžeme tešiť spolu s nimi.vej krásy môžeme tešiť spolu s nimi.

Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý 
a o desať dnı ́ neskôr tretı ́ preven-a o desať dnı ́ neskôr tretı ́ preven-
tıv́ny postrek jadrovı́n proti hrdzi tıv́ny postrek jadrovı́n proti hrdzi 
hruškovej.hruškovej.

V čase kladenia vajı́čok obaľovača V čase kladenia vajı́čok obaľovača 
jablčného použı́vame inhibı́tory jablčného použı́vame inhibı́tory 
tvorby chitıńu.tvorby chitıńu.

Po dokvitanı ́hrušiek urobıḿe prvý Po dokvitanı ́hrušiek urobıḿe prvý 
postrek proti mére hruškovej a postrek proti mére hruškovej a 
ošetrenie o dva týždne zopakujeme.ošetrenie o dva týždne zopakujeme.

V čase kvitnutia bazy č iernej V čase kvitnutia bazy č iernej 
ošetrı́me poloskoré a neskoré ošetrı́me poloskoré a neskoré 
odrody čerešnı ́proti vrtivke. Postrek odrody čerešnı ́proti vrtivke. Postrek 
o desať dni zopakujeme.o desať dni zopakujeme.

Za suchého a teplého počasia pokra-Za suchého a teplého počasia pokra-
čujeme v ošetrenı́ egrešov proti čujeme v ošetrenı́ egrešov proti 
múčnatke. múčnatke. 

V poslednej dekáde mája urobıḿe V poslednej dekáde mája urobıḿe 
prvý preventı́vny postrek cibule prvý preventı́vny postrek cibule 
proti plesni, najmä za daždivého proti plesni, najmä za daždivého 
počasia.počasia.

Máj je najkrajšı ́mesiac v roku. Je to 
kvitnúci mesiac. Každý kvet je 
zázrak prıŕody, neprestáva nás okúz-
ľovať a prekvapovať tvarom, farbou 
a vôňou. A potom sú tu spoločné 
diela prıŕody a človeka šľachtiteľa. 
Vďaka stovkám rokov šľachtenia si 
môžeme vyberať z nekonečnej 
ponuky kvitnúcich drevıń, trvaliek a 
letničiek. Sú ako živé umelecké 
skvosty. A my sa rozkvitnutej májo-
vej krásy môžeme tešiť spolu s nimi.

Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý 
a o desať dnı ́ neskôr tretı ́ preven-
tıv́ny postrek jadrovı́n proti hrdzi 
hruškovej.

V čase kladenia vajı́čok obaľovača 
jablčného použı́vame inhibı́tory 
tvorby chitıńu.

Po dokvitanı ́hrušiek urobıḿe prvý 
postrek proti mére hruškovej a 
ošetrenie o dva týždne zopakujeme.

V čase kvitnutia bazy č iernej 
ošetrı́me poloskoré a neskoré 
odrody čerešnı ́proti vrtivke. Postrek 
o desať dni zopakujeme.

Za suchého a teplého počasia pokra-
čujeme v ošetrenı́ egrešov proti 
múčnatke. 

V poslednej dekáde mája urobıḿe 
prvý preventı́vny postrek cibule 
proti plesni, najmä za daždivého 
počasia.

Máj v záhradke Máj v záhradke Máj v záhradke 
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Svoje	životné	jubileá	oslávia:		Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

95	rokov		95	rokov		Mária Mašlejová,  Mária Mašlejová,  

90	rokov	90	rokov	Ján Krupa, Ján Krupa, 

85	rokov85	rokov Andrej Kmec,  Andrej Kmec, 

65	rokov65	rokov Anna Demčová, Mária Hudáčková,  Anna Demčová, Mária Hudáčková, 
Marta Mikulová, Marta Mikulová, 

60	rokov	60	rokov	Helena Dlabalová, Viera Dvorská, Helena Dlabalová, Viera Dvorská, 
Slavomıŕ Hudák, Mária Katuščáková, František Slavomıŕ Hudák, Mária Katuščáková, František 
Kurečaj, S� tefan Kurej, Kurečaj, S� tefan Kurej, 

55	rokov55	rokov Miroslav Hrabek, Emıĺia S�vačová,  Miroslav Hrabek, Emıĺia S�vačová, 
Peter Zvodz, Dana Z� ivčaková, Peter Zvodz, Dana Z� ivčaková, 

50	rokov50	rokov Margaréta Kurečajová a Leopold  Margaréta Kurečajová a Leopold 
Paľuš.Paľuš.

Svoje	životné	jubileá	oslávia:		

95	rokov		Mária Mašlejová,  

90	rokov	Ján Krupa, 

85	rokov Andrej Kmec, 

65	rokov Anna Demčová, Mária Hudáčková, 
Marta Mikulová, 

60	rokov	Helena Dlabalová, Viera Dvorská, 
Slavomıŕ Hudák, Mária Katuščáková, František 
Kurečaj, S� tefan Kurej, 

55	rokov Miroslav Hrabek, Emıĺia S�vačová, 
Peter Zvodz, Dana Z� ivčaková, 

50	rokov Margaréta Kurečajová a Leopold 
Paľuš.

Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	 Narodili	sa:	 

Zoe Kmecová, Zoe Kmecová, 

Noel Z� ilka, Noel Z� ilka, 

Tibor Daňo, Tibor Daňo, 

Sebastian Mitaľ,Sebastian Mitaľ,

 Teodor Kurej Teodor Kurej

Narodili	sa:	 

Zoe Kmecová, 

Noel Z� ilka, 

Tibor Daňo, 

Sebastian Mitaľ,

 Teodor Kurej

Navždy	nás	opustili:Navždy	nás	opustili:

Alžbeta Fatľová (1934) 25.03.2021,Alžbeta Fatľová (1934) 25.03.2021,

 Zuzana S�vačová (1954) 29.03.2021 a Zuzana S�vačová (1954) 29.03.2021 a

 Anna Palianová (1947) 21.04.2021. Anna Palianová (1947) 21.04.2021.

Navždy	nás	opustili:

Alžbeta Fatľová (1934) 25.03.2021,

 Zuzana S�vačová (1954) 29.03.2021 a

 Anna Palianová (1947) 21.04.2021.

RedakciaRedakciaRedakcia

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Tomáš Peta a Andrea SivákováTomáš Peta a Andrea Siváková

 Dávid Palian a Nikola Peštová Dávid Palian a Nikola Peštová

Manželstvo	uzavreli:	

Tomáš Peta a Andrea Siváková

 Dávid Palian a Nikola Peštová



V	súčasnosti	sa	na	verejnosti,	v	médi-V	súčasnosti	sa	na	verejnosti,	v	médi-
ách,	na	sociálnych	sieťach	zvykne	dosť	ách,	na	sociálnych	sieťach	zvykne	dosť	
diskutovať	o	všetkých	možných	–	občas	diskutovať	o	všetkých	možných	–	občas	
mám	 pocit,	 že	 hlavne	 o	 všetkých	mám	 pocit,	 že	 hlavne	 o	 všetkých	
nemožných	 –	 otázkach,	 ktoré	 by	 sme	nemožných	 –	 otázkach,	 ktoré	 by	 sme	
mohli	–	a	mali!	–	ozaj	vnímať	ako	etic-mohli	–	a	mali!	–	ozaj	vnímať	ako	etic-
ké.ké.
(POZOR!	Aby	nedošlo	k	omylu:	Mali	by	(POZOR!	Aby	nedošlo	k	omylu:	Mali	by	
sme	ako	etické	vnímať	samotné	otáz-sme	ako	etické	vnímať	samotné	otáz-
ky,	nie	tie	diskusie,	ich	formu	a	obsah.)ky,	nie	tie	diskusie,	ich	formu	a	obsah.)
A	keďže	Spravodajca	mesta	Giraltovce	A	keďže	Spravodajca	mesta	Giraltovce	
nie	je	žiadne	béčkové	médium,	rozhodli	nie	je	žiadne	béčkové	médium,	rozhodli	
sme	sa	aj	my	prispieť	svojou	troškou	k	sme	sa	aj	my	prispieť	svojou	troškou	k	
týmto	debatám.týmto	debatám.
Pripravili	sme	pre	vás,	vážení	čitatelia,	Pripravili	sme	pre	vás,	vážení	čitatelia,	
malý	etický	test.	Má	iba	dve	otázky,	ale	malý	etický	test.	Má	iba	dve	otázky,	ale	
toho	najťažšieho	etického	kalibru.	Aby	toho	najťažšieho	etického	kalibru.	Aby	
mal	 test	 zmysel,	 zodpovedajte	najprv	mal	 test	 zmysel,	 zodpovedajte	najprv	
obe	otázky,	odpovede	si	poznačte	a	až	obe	otázky,	odpovede	si	poznačte	a	až	
potom	 si	 pozrite	 vyhodnotenie.	 A	potom	 si	 pozrite	 vyhodnotenie.	 A	
nepodvádzajte.	 Dozviete	 sa	 tak	 viac	nepodvádzajte.	 Dozviete	 sa	 tak	 viac	
nielen	o	sebe,	ale	aj	o	svete,	v	ktorom	nielen	o	sebe,	ale	aj	o	svete,	v	ktorom	
žijete.žijete.
Pripravení?	Poďme	teda	na	to!	Pripravení?	Poďme	teda	na	to!	
Otázka	č.	1Otázka	č.	1
Stojı ́ pred vami žena, v Stojı ́ pred vami žena, v 
súčasnosti tehotná. Má súčasnosti tehotná. Má 
už osem detı,́ z nich sú už osem detı,́ z nich sú 
tri hluché, dve slepé, tri hluché, dve slepé, 
jedno mentálne postih-jedno mentálne postih-
nuté. A matka mala syfi-nuté. A matka mala syfi-
lis.lis.
Nariadili, resp. mini-Nariadili, resp. mini-
málne odporúčali by ste málne odporúčali by ste 
jej umelé prerušenie jej umelé prerušenie 

V	súčasnosti	sa	na	verejnosti,	v	médi-
ách,	na	sociálnych	sieťach	zvykne	dosť	
diskutovať	o	všetkých	možných	–	občas	
mám	 pocit,	 že	 hlavne	 o	 všetkých	
nemožných	 –	 otázkach,	 ktoré	 by	 sme	
mohli	–	a	mali!	–	ozaj	vnímať	ako	etic-
ké.
(POZOR!	Aby	nedošlo	k	omylu:	Mali	by	
sme	ako	etické	vnímať	samotné	otáz-
ky,	nie	tie	diskusie,	ich	formu	a	obsah.)
A	keďže	Spravodajca	mesta	Giraltovce	
nie	je	žiadne	béčkové	médium,	rozhodli	
sme	sa	aj	my	prispieť	svojou	troškou	k	
týmto	debatám.
Pripravili	sme	pre	vás,	vážení	čitatelia,	
malý	etický	test.	Má	iba	dve	otázky,	ale	
toho	najťažšieho	etického	kalibru.	Aby	
mal	 test	 zmysel,	 zodpovedajte	najprv	
obe	otázky,	odpovede	si	poznačte	a	až	
potom	 si	 pozrite	 vyhodnotenie.	 A	
nepodvádzajte.	 Dozviete	 sa	 tak	 viac	
nielen	o	sebe,	ale	aj	o	svete,	v	ktorom	
žijete.
Pripravení?	Poďme	teda	na	to!	
Otázka	č.	1
Stojı ́ pred vami žena, v 
súčasnosti tehotná. Má 
už osem detı,́ z nich sú 
tri hluché, dve slepé, 
jedno mentálne postih-
nuté. A matka mala syfi-
lis.
Nariadili, resp. mini-
málne odporúčali by ste 
jej umelé prerušenie 

tehotenstva?tehotenstva?
Otázka	č.	2Otázka	č.	2
Prebieha voľba prezidenta zjednote-Prebieha voľba prezidenta zjednote-
ného sveta. Rozhodnúť má práve váš ného sveta. Rozhodnúť má práve váš 
hlas. hlas. 
Aby ste to mali jednoduchšie, tu sú Aby ste to mali jednoduchšie, tu sú 
stručné charakteristiky kandidátov.stručné charakteristiky kandidátov.
Kandidát 1:  Spolčuje sa s politikmi, Kandidát 1:  Spolčuje sa s politikmi, 
ktorı ́nehrajú vždy fér a svoje činy a ktorı ́nehrajú vždy fér a svoje činy a 
postupy konzultuje s astrológom. Má postupy konzultuje s astrológom. Má 
dve milenky, fajčı ́a pije osem až desať dve milenky, fajčı ́a pije osem až desať 
Martini denne.Martini denne.
Kandidát 2: Dvakrát ho vyhodili z Kandidát 2: Dvakrát ho vyhodili z 
práce, bežne spı ́do obeda, na univer-práce, bežne spı ́do obeda, na univer-
zite užıv́al ópium a každý večer vypije zite užıv́al ópium a každý večer vypije 
pol fľaše whisky.pol fľaše whisky.
Kandidát C: Je to vyznamenaný Kandidát C: Je to vyznamenaný 
vojnový hrdina, vegetarián, nefajčı́, vojnový hrdina, vegetarián, nefajčı́, 
pije iba prı́ležitostne pivo a nikdy pije iba prı́ležitostne pivo a nikdy 
nemal mimomanželskú aféru.nemal mimomanželskú aféru.
Ktorému z týchto kandidátov dáte Ktorému z týchto kandidátov dáte 
svoj hlas?svoj hlas?
Máte to poznačené?... Tak tu je realita.Máte to poznačené?... Tak tu je realita.
Kandidát A je Franklin D. Roosvelt.Kandidát A je Franklin D. Roosvelt.
Kandidát B je Winston Churchill.Kandidát B je Winston Churchill.

Kandidát C je Adolf Hitler.Kandidát C je Adolf Hitler.
A mimochodom, ak ste na prvú A mimochodom, ak ste na prvú 
otázku odpovedali A� NO, tak ste otázku odpovedali A� NO, tak ste 
práve zabili Beethovena!práve zabili Beethovena!
Nuž, zdá sa, že veci nemusia Nuž, zdá sa, že veci nemusia 
byť vždy také, ako na prvý byť vždy také, ako na prvý 
pohľad vyzerajú...pohľad vyzerajú...

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

tehotenstva?
Otázka	č.	2
Prebieha voľba prezidenta zjednote-
ného sveta. Rozhodnúť má práve váš 
hlas. 
Aby ste to mali jednoduchšie, tu sú 
stručné charakteristiky kandidátov.
Kandidát 1:  Spolčuje sa s politikmi, 
ktorı ́nehrajú vždy fér a svoje činy a 
postupy konzultuje s astrológom. Má 
dve milenky, fajčı ́a pije osem až desať 
Martini denne.
Kandidát 2: Dvakrát ho vyhodili z 
práce, bežne spı ́do obeda, na univer-
zite užıv́al ópium a každý večer vypije 
pol fľaše whisky.
Kandidát C: Je to vyznamenaný 
vojnový hrdina, vegetarián, nefajčı́, 
pije iba prı́ležitostne pivo a nikdy 
nemal mimomanželskú aféru.
Ktorému z týchto kandidátov dáte 
svoj hlas?
Máte to poznačené?... Tak tu je realita.
Kandidát A je Franklin D. Roosvelt.
Kandidát B je Winston Churchill.

Kandidát C je Adolf Hitler.
A mimochodom, ak ste na prvú 
otázku odpovedali A� NO, tak ste 
práve zabili Beethovena!
Nuž, zdá sa, že veci nemusia 
byť vždy také, ako na prvý 
pohľad vyzerajú...

(legrace.cz,	Daniel	Lednický)

DVE OTÁZKY Z OBLASTI ETIKYDVE OTÁZKY Z OBLASTI ETIKYDVE OTÁZKY Z OBLASTI ETIKY

SMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKOSMIECH CEZ RÚŠKO




