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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
Aké pravdivé.  Dnešný moderný Aké pravdivé.  Dnešný moderný 
človek je presne taký. C�asto nevidıḿe človek je presne taký. C�asto nevidıḿe 
skutočnosť, iba naše predstavy. skutočnosť, iba naše predstavy. 
Mnohokrát uverıḿe radšej sociálnym Mnohokrát uverıḿe radšej sociálnym 
sieťam ako skutočnosti, ktorá je okolo sieťam ako skutočnosti, ktorá je okolo 
nás.  Väč š ı́  význam pripisujeme nás.  Väč š ı́  význam pripisujeme 
fámam alebo hoaxom než tomu, čo fámam alebo hoaxom než tomu, čo 
každý deň prežıv́ame.každý deň prežıv́ame.

Milı ́ čitatelia, tento mesiac vám priná-Milı ́ čitatelia, tento mesiac vám priná-
šame články o reálnych skutočnos-šame články o reálnych skutočnos-
tiach. Skutočnostiach, ktoré sa v tiach. Skutočnostiach, ktoré sa v 
našom malom meste udiali, či udejú. našom malom meste udiali, či udejú. 
O prıj́emných a radostných veciach, O prıj́emných a radostných veciach, 
ktoré sa stali, o spomienkach na tých, ktoré sa stali, o spomienkach na tých, 
ktorı ́už nie sú medzi nami, o každo-ktorı ́už nie sú medzi nami, o každo-
dennom živote našich žiakov a dennom živote našich žiakov a 
študentov. A o všeličom inom.  študentov. A o všeličom inom.  

Prajem vám prı́jemné novembrové Prajem vám prı́jemné novembrové 
čıt́anie. čıt́anie. 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

Aké pravdivé.  Dnešný moderný 
človek je presne taký. C�asto nevidıḿe 
skutočnosť, iba naše predstavy. 
Mnohokrát uverıḿe radšej sociálnym 
sieťam ako skutočnosti, ktorá je okolo 
nás.  Väč š ı́  význam pripisujeme 
fámam alebo hoaxom než tomu, čo 
každý deň prežıv́ame.

Milı ́ čitatelia, tento mesiac vám priná-
šame články o reálnych skutočnos-
tiach. Skutočnostiach, ktoré sa v 
našom malom meste udiali, či udejú. 
O prıj́emných a radostných veciach, 
ktoré sa stali, o spomienkach na tých, 
ktorı ́už nie sú medzi nami, o každo-
dennom živote našich žiakov a 
študentov. A o všeličom inom.  

Prajem vám prı́jemné novembrové 
čıt́anie. 

Michaela	Marcinová

v knihe Bruna Ferera Vôňa ruže je v knihe Bruna Ferera Vôňa ruže je 
napıśaný kratučký prıb́eh s názvom napıśaný kratučký prıb́eh s názvom 
Prelud. Jeden človek sa stratil v púšti. Prelud. Jeden človek sa stratil v púšti. 
Keď sa mu minuli zásoby potravıń a Keď sa mu minuli zásoby potravıń a 
vody, namáhavo sa vliekol po rozpále-vody, namáhavo sa vliekol po rozpále-
nom piesku. Znenazdania sa pred nıḿ nom piesku. Znenazdania sa pred nıḿ 
vynorili palmy a počul zurčanie vody. vynorili palmy a počul zurčanie vody. 
Vyčerpaný a znechutený si myslel: To Vyčerpaný a znechutený si myslel: To 
je len prelud, klam. Fantázia mi je len prelud, klam. Fantázia mi 
maľuje pred očami hlboké túžby maľuje pred očami hlboké túžby 
môjho podvedomia. V skutočnosti môjho podvedomia. V skutočnosti 
tam však nie je vôbec nič. U� plne stratil tam však nie je vôbec nič. U� plne stratil 
nádej, začal blúzniť a bezvládne nádej, začal blúzniť a bezvládne 
klesol na zem. Zakrátko ho našli dvaja klesol na zem. Zakrátko ho našli dvaja 
beduı́ni. Už mŕtveho. „Rozumieš beduı́ni. Už mŕtveho. „Rozumieš 
tomu?“pýtal sa jeden. „Tak blıźko, na tomu?“pýtal sa jeden. „Tak blıźko, na 
dva kroky od oázy s vodou a datľami, dva kroky od oázy s vodou a datľami, 
ktoré by mu boli padli priamo do úst. ktoré by mu boli padli priamo do úst. 
Je to možné?“ Druhý potriasol hlavou Je to možné?“ Druhý potriasol hlavou 
a povedal: „Bol to moderný človek.“ a povedal: „Bol to moderný človek.“ 

v knihe Bruna Ferera Vôňa ruže je 
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tam však nie je vôbec nič. U� plne stratil 
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a povedal: „Bol to moderný človek.“ 
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Na 21. zasadnutı́  MsZ 20. Na 21. zasadnutı́  MsZ 20. 
septembra t. r. boli prıt́omnı ́septembra t. r. boli prıt́omnı ́
všetci poslanci a viedla ho Mgr. všetci poslanci a viedla ho Mgr. 
Slávka Vojčeková, zástupkyňa Slávka Vojčeková, zástupkyňa 
primátora mesta. Vybrali sme primátora mesta. Vybrali sme 
pre vás najzaujıḿavejšie témy.pre vás najzaujıḿavejšie témy.

Snaha	o	založenie	sociál-Snaha	o	založenie	sociál-
neho	podniku	v	našom	neho	podniku	v	našom	

mestemeste

Zámer zriadenia mestského sociál-Zámer zriadenia mestského sociál-
neho podniku vychádza z potreby neho podniku vychádza z potreby 
integrácie znevýhodnených skupı́n integrácie znevýhodnených skupı́n 
obyvateľstva v meste Giraltovce do obyvateľstva v meste Giraltovce do 
pracovného procesu. Mestský soci-pracovného procesu. Mestský soci-
álny podnik Giraltovce, s. r. o., sa bude álny podnik Giraltovce, s. r. o., sa bude 
kreovať ako nový podnik. Jeho kreovať ako nový podnik. Jeho 
činnosť bude významne prispievať k činnosť bude významne prispievať k 
rozvoju čistoty mesta, skvalitňovaniu rozvoju čistoty mesta, skvalitňovaniu 

Na 21. zasadnutı́  MsZ 20. 
septembra t. r. boli prıt́omnı ́
všetci poslanci a viedla ho Mgr. 
Slávka Vojčeková, zástupkyňa 
primátora mesta. Vybrali sme 
pre vás najzaujıḿavejšie témy.

Snaha	o	založenie	sociál-
neho	podniku	v	našom	

meste

Zámer zriadenia mestského sociál-
neho podniku vychádza z potreby 
integrácie znevýhodnených skupı́n 
obyvateľstva v meste Giraltovce do 
pracovného procesu. Mestský soci-
álny podnik Giraltovce, s. r. o., sa bude 
kreovať ako nový podnik. Jeho 
činnosť bude významne prispievať k 
rozvoju čistoty mesta, skvalitňovaniu 

životného prostredia a zvyšo-životného prostredia a zvyšo-
vaniu kval i ty  soci á lnych vaniu kval i ty  soci á lnych 
služieb. Bude realizovať aj akti-služieb. Bude realizovať aj akti-
vačné práce v meste. Jeho nápl-vačné práce v meste. Jeho nápl-
ňou, poslanıḿ a činnosťou by ňou, poslanıḿ a činnosťou by 
mali byť správa verejných mali byť správa verejných 

priestranstiev, parkov, verejnej zele-priestranstiev, parkov, verejnej zele-
ne, kosenie a údržba plôch, údržba ne, kosenie a údržba plôch, údržba 
miestnych komunikáciı,́ chodnıḱov a miestnych komunikáciı,́ chodnıḱov a 
parkovacı́ch plôch vrátane zimnej parkovacı́ch plôch vrátane zimnej 
údržby, správa a údržba cintorıńov a údržby, správa a údržba cintorıńov a 
poskytovanie pohrebných služieb. poskytovanie pohrebných služieb. 
D� alej podnikanie v oblasti nakladania D� alej podnikanie v oblasti nakladania 
s iným ako nebezpečným odpadom, s iným ako nebezpečným odpadom, 
výroba betónových zmesı,́  produktov výroba betónových zmesı,́  produktov 
a  s t a v e b n á  č i n n o s ť,  s p r á v a a  s t a v e b n á  č i n n o s ť,  s p r á v a 
kompostárne, stavebné a zemné kompostárne, stavebné a zemné 
práce, poskytovanie služieb mecha-práce, poskytovanie služieb mecha-
nizmami, sťahovacie, čistiace a upra-nizmami, sťahovacie, čistiace a upra-

životného prostredia a zvyšo-
vaniu kval i ty  soci á lnych 
služieb. Bude realizovať aj akti-
vačné práce v meste. Jeho nápl-
ňou, poslanıḿ a činnosťou by 
mali byť správa verejných 

priestranstiev, parkov, verejnej zele-
ne, kosenie a údržba plôch, údržba 
miestnych komunikáciı,́ chodnıḱov a 
parkovacı́ch plôch vrátane zimnej 
údržby, správa a údržba cintorıńov a 
poskytovanie pohrebných služieb. 
D� alej podnikanie v oblasti nakladania 
s iným ako nebezpečným odpadom, 
výroba betónových zmesı,́  produktov 
a  s t a v e b n á  č i n n o s ť,  s p r á v a 
kompostárne, stavebné a zemné 
práce, poskytovanie služieb mecha-
nizmami, sťahovacie, čistiace a upra-

Z rokovania MsZZ rokovania MsZZ rokovania MsZ
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tovacie služby, poskytovanie služieb v tovacie služby, poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradnıćtve a poľnohospodárstve a záhradnıćtve a 
iné. iné. 

V úvode zasadnutia vystúpila aj Mgr. V úvode zasadnutia vystúpila aj Mgr. 
Nataša Milistenferová, manažérka Nataša Milistenferová, manažérka 
regionálneho centra sociálnej ekono-regionálneho centra sociálnej ekono-
miky v Prešove, ktorá odprezentovala miky v Prešove, ktorá odprezentovala 
klady a zápory takéhoto typu podni-klady a zápory takéhoto typu podni-
ku. Keďže ide o závažnú situáciu a v ku. Keďže ide o závažnú situáciu a v 
meste je stále aktıv́ny Mestský podnik meste je stále aktıv́ny Mestský podnik 
služieb, poslanci diskutovali o tejto služieb, poslanci diskutovali o tejto 
problematike a vypočuli si aj stano-problematike a vypočuli si aj stano-
visko člena jeho dozornej rady Mgr. visko člena jeho dozornej rady Mgr. 
Martina Vargu, MBA. „Máme ambıćiu Martina Vargu, MBA. „Máme ambıćiu 
mať v októbri už ďalšie čı́sla, s mať v októbri už ďalšie čı́sla, s 
ktorými by sme vedeli vám ako ktorými by sme vedeli vám ako 
poslancom predstaviť riešenia a poslancom predstaviť riešenia a 
potom nájsť tú ideálnu formu, ktorej potom nájsť tú ideálnu formu, ktorej 
by sme sa mali venovať do budúcna. by sme sa mali venovať do budúcna. 
Aj Mgr. Milistenferová apelovala na Aj Mgr. Milistenferová apelovala na 
nutnosť finančného plánu a na riade-nutnosť finančného plánu a na riade-
nie.“ Mgr. Varga si myslı́ ,  že je nie.“ Mgr. Varga si myslı́ ,  že je 
potrebné pripraviť dobrý finančný potrebné pripraviť dobrý finančný 
plán a nájsť vhodného riadiaceho plán a nájsť vhodného riadiaceho 
pracovnı́ka, aby sociálny podnik pracovnı́ka, aby sociálny podnik 
mohol správne fungovať. Poslanci mohol správne fungovať. Poslanci 
rozhodli, že sa tejto téme budú veno-rozhodli, že sa tejto téme budú veno-
vať na ďalšıćh zasadnutiach. vať na ďalšıćh zasadnutiach. 

Spoločnosť	GIRATHERM,						Spoločnosť	GIRATHERM,						
s.	r.	o.,	bilancovalas.	r.	o.,	bilancovala

Spoločnosť v roku 2020 predala 3 Spoločnosť v roku 2020 predala 3 
435 151 kWh tepla pre účely UK a na 435 151 kWh tepla pre účely UK a na 
ohrev TU� V. Oproti roku 2019 je to ohrev TU� V. Oproti roku 2019 je to 
nárast výroby tepla o 5,7 %. Tržby z nárast výroby tepla o 5,7 %. Tržby z 
predaja tepla boli za rok 2020 vo predaja tepla boli za rok 2020 vo 
výške 365 648 eur, čo predstavuje v výške 365 648 eur, čo predstavuje v 
porovnanı ́s rokom 2019 pokles o 0,7 porovnanı ́s rokom 2019 pokles o 0,7 
%. Pre rok 2020 boli pre spoločnosť %. Pre rok 2020 boli pre spoločnosť 
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Nataša Milistenferová, manažérka 
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Martina Vargu, MBA. „Máme ambıćiu 
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nutnosť finančného plánu a na riade-
nie.“ Mgr. Varga si myslı́ ,  že je 
potrebné pripraviť dobrý finančný 
plán a nájsť vhodného riadiaceho 
pracovnı́ka, aby sociálny podnik 
mohol správne fungovať. Poslanci 
rozhodli, že sa tejto téme budú veno-
vať na ďalšıćh zasadnutiach. 

Spoločnosť	GIRATHERM,						
s.	r.	o.,	bilancovala

Spoločnosť v roku 2020 predala 3 
435 151 kWh tepla pre účely UK a na 
ohrev TU� V. Oproti roku 2019 je to 
nárast výroby tepla o 5,7 %. Tržby z 
predaja tepla boli za rok 2020 vo 
výške 365 648 eur, čo predstavuje v 
porovnanı ́s rokom 2019 pokles o 0,7 
%. Pre rok 2020 boli pre spoločnosť 

platné maximálne ceny tepla na platné maximálne ceny tepla na 
úrovni 0,0514 €/kWh a fixná zložka úrovni 0,0514 €/kWh a fixná zložka 
maximálnej ceny tepla s primeraným maximálnej ceny tepla s primeraným 
ziskom na úrovni 307,8702 €/kWh. ziskom na úrovni 307,8702 €/kWh. 
Skutočne fakturovaná variabilná Skutočne fakturovaná variabilná 
zložka ceny tepla za rok 2020 bola vo zložka ceny tepla za rok 2020 bola vo 
výške 0,04408 €/kWh.výške 0,04408 €/kWh.

Tržby za výkon správy  v roku 2020 Tržby za výkon správy  v roku 2020 
boli vo výške 22 032 eur, stav boli vo výške 22 032 eur, stav 
nedoplatkov k 31. 12. 2020 vo výške nedoplatkov k 31. 12. 2020 vo výške 
12 445,54 eura. Oproti roku 2019 ide 12 445,54 eura. Oproti roku 2019 ide 
o znıž́enie nedoplatkov o 3 373,03 o znıž́enie nedoplatkov o 3 373,03 
eura. Hospodársky výsledok bol vo eura. Hospodársky výsledok bol vo 
výške 170 824 eur. Zároveň konateľ výške 170 824 eur. Zároveň konateľ 
spoločnosti informoval o vývoji ceny spoločnosti informoval o vývoji ceny 
plynu, že tá bude mať vplyv aj na cenu plynu, že tá bude mať vplyv aj na cenu 
tepla.tepla.

Chodník	nad	oporným	Chodník	nad	oporným	
múrom	má	nádej	na	rekon-múrom	má	nádej	na	rekon-

štrukciuštrukciu

Spoločnosť Slovenská správa ciest, Spoločnosť Slovenská správa ciest, 
IVSC, a. s., Košice na základe rokovanı ́IVSC, a. s., Košice na základe rokovanı ́
s  vedenı́m mesta  zahrnula  do s  vedenı́m mesta  zahrnula  do 
rozpočtu na rok 2021 investıćiu vo rozpočtu na rok 2021 investıćiu vo 
výške cca 180 000 eur na opravu opor-výške cca 180 000 eur na opravu opor-
ného múra pri ceste I/21 z dôvodu ného múra pri ceste I/21 z dôvodu 
havarijného stavu. Podmienkou havarijného stavu. Podmienkou 
spoločnosti je, že miestna komuniká-spoločnosti je, že miestna komuniká-
cia – chodnıḱ a odvodnenie dažďovou cia – chodnıḱ a odvodnenie dažďovou 
kanalizáciou, ktoré sú súčasťou opor-kanalizáciou, ktoré sú súčasťou opor-
ného múra a ktoré sú vo vlastnıćtve ného múra a ktoré sú vo vlastnıćtve 
mesta – musia byť zrekonštruované mesta – musia byť zrekonštruované 
súbežne s rekonštrukciou oporného súbežne s rekonštrukciou oporného 
múra. V prıṕade, že s touto aktivitou múra. V prıṕade, že s touto aktivitou 
nezačneme ešte v tomto roku, nezačneme ešte v tomto roku, 
nemáme zaručené,  že finančné nemáme zaručené,  že finančné 
prostriedky spoločnosti budú presu-prostriedky spoločnosti budú presu-
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významu. Rekonštrukcia chodnı́ka významu. Rekonštrukcia chodnı́ka 
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vaný v zmysle prijatých opatrenı ́vede-vaný v zmysle prijatých opatrenı ́vede-
nia mesta po kontrole vykonanej hlav-nia mesta po kontrole vykonanej hlav-
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SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

6
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vyzvaný na ich doplnenie v lehote do vyzvaný na ich doplnenie v lehote do 
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komisia sa zhodli na úprave článku 3 
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účinnosťou od 1. 1. 2022.účinnosťou od 1. 1. 2022.
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dôvodu voľných priestorov pre zria-
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som mala prezrádzať, ale ja sa netajıḿ 
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Modernizácia	Domu	kultúryModernizácia	Domu	kultúry
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som a ostatnými predstaviteľmi. Pán som a ostatnými predstaviteľmi. Pán 
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stretla s primátorom Mgr. Jánom Rubi-
som a ostatnými predstaviteľmi. Pán 
primátor v krátkosti predstavil prácu 
s rómskou komunitou, čo všetko sa na 
mestskej pôde vybudovalo, ako sa 

čerpali fondy a ako v meste spoluna-čerpali fondy a ako v meste spoluna-
žı́va majorita s minoritou. Mgr. žı́va majorita s minoritou. Mgr. 
Andrea Bučková našim hlavným pred-Andrea Bučková našim hlavným pred-
staviteľom taktiež priblıž́ila plány do staviteľom taktiež priblıž́ila plány do 
budúcna, ako budú nastolené projek-budúcna, ako budú nastolené projek-
ty, akými spôsobmi budú poskyto-ty, akými spôsobmi budú poskyto-
vané peniaze a čo všetko budú úrady vané peniaze a čo všetko budú úrady 
podporovať. Po informatıv́nej debate, podporovať. Po informatıv́nej debate, 
kde nebolo veľa času na diskusiu, sa kde nebolo veľa času na diskusiu, sa 
tıt́o predstavitelia presunuli do pries-tıt́o predstavitelia presunuli do pries-
torov komunitného centra. torov komunitného centra. 

čerpali fondy a ako v meste spoluna-
žı́va majorita s minoritou. Mgr. 
Andrea Bučková našim hlavným pred-
staviteľom taktiež priblıž́ila plány do 
budúcna, ako budú nastolené projek-
ty, akými spôsobmi budú poskyto-
vané peniaze a čo všetko budú úrady 
podporovať. Po informatıv́nej debate, 
kde nebolo veľa času na diskusiu, sa 
tıt́o predstavitelia presunuli do pries-
torov komunitného centra. 

VZ ÁCNA NÁVŠ T EVAVZ ÁCNA NÁVŠ T EVAVZ ÁCNA NÁVŠ T EVAVZ Á CNA NÁVŠ T EVAVZ Á CNA NÁVŠ T EVAVZ Á CNA NÁVŠ T EVA
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Návšteve splnomocnenkyne v našom Návšteve splnomocnenkyne v našom 
KC sme sa, ako obyčajne, vrúcne pote-KC sme sa, ako obyčajne, vrúcne pote-
šili. Predstavili sme jej priestory a šili. Predstavili sme jej priestory a 
oboznámili ju s činnosťou, ktorú v KC oboznámili ju s činnosťou, ktorú v KC 
každodenne vykonávame. Verıḿe, že každodenne vykonávame. Verıḿe, že 
sa jej u nás páčilo a že je s našou dote-sa jej u nás páčilo a že je s našou dote-
rajšou prácou spokojná. rajšou prácou spokojná. 

V závere návštevy venovala Mgr. V závere návštevy venovala Mgr. 
Bučková čas aj miestnej rómskej Bučková čas aj miestnej rómskej 
komunite a v sprievode zástupcov komunite a v sprievode zástupcov 
mesta Giraltovce navštıv́ila osadu na mesta Giraltovce navštıv́ila osadu na 
Kukučıńovej ulici. Vedúci oddelenia Kukučıńovej ulici. Vedúci oddelenia 
výstavby a regionálneho rozvoja výstavby a regionálneho rozvoja 

Návšteve splnomocnenkyne v našom 
KC sme sa, ako obyčajne, vrúcne pote-
šili. Predstavili sme jej priestory a 
oboznámili ju s činnosťou, ktorú v KC 
každodenne vykonávame. Verıḿe, že 
sa jej u nás páčilo a že je s našou dote-
rajšou prácou spokojná. 

V závere návštevy venovala Mgr. 
Bučková čas aj miestnej rómskej 
komunite a v sprievode zástupcov 
mesta Giraltovce navštıv́ila osadu na 
Kukučıńovej ulici. Vedúci oddelenia 
výstavby a regionálneho rozvoja 

mesta Giraltovce jej predstavil mesta Giraltovce jej predstavil 
výstavbu bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov nižšieho štandardu a 
ďalšiu plánovanú výstavbu. Pani ďalšiu plánovanú výstavbu. Pani 
splnomocnenkyňa sa ospravedlnila splnomocnenkyňa sa ospravedlnila 
za krátkosť času, ktorý nám mala za krátkosť času, ktorý nám mala 
možnosť venovať a taktiež za to, že možnosť venovať a taktiež za to, že 
nestihla navštıv́iť všetky zrealizované nestihla navštıv́iť všetky zrealizované 
projekty.  Už okolo obeda odchádzala projekty.  Už okolo obeda odchádzala 
na ďalšie plánované návštevy, ktoré, na ďalšie plánované návštevy, ktoré, 
ako verıḿe, dopadli rovnako dobre ako verıḿe, dopadli rovnako dobre 
ako tá, ktorú absolvovala u nás a v ako tá, ktorú absolvovala u nás a v 
našom meste. našom meste. 

 Mgr.	Janette	Bučková Mgr.	Janette	Bučková

mesta Giraltovce jej predstavil 
výstavbu bytov nižšieho štandardu a 
ďalšiu plánovanú výstavbu. Pani 
splnomocnenkyňa sa ospravedlnila 
za krátkosť času, ktorý nám mala 
možnosť venovať a taktiež za to, že 
nestihla navštıv́iť všetky zrealizované 
projekty.  Už okolo obeda odchádzala 
na ďalšie plánované návštevy, ktoré, 
ako verıḿe, dopadli rovnako dobre 
ako tá, ktorú absolvovala u nás a v 
našom meste. 

 Mgr.	Janette	Bučková

Obyvatelia Slovenska si 6. októbra Obyvatelia Slovenska si 6. októbra 
pripomı́najú pamätný deň – Deň pripomı́najú pamätný deň – Deň 
hrdinov karpatsko-duklianskej hrdinov karpatsko-duklianskej 
operácie, ktorá bola jednou z najkr-operácie, ktorá bola jednou z najkr-
vavejšı́ch operáciı́ druhej svetovej vavejšı́ch operáciı́ druhej svetovej 
vojny. Pre naše okresné mesto je to vojny. Pre naše okresné mesto je to 
významná udalosť, keď sa na piet-významná udalosť, keď sa na piet-
nych miestach na Dukle a vo Svid-nych miestach na Dukle a vo Svid-
nıḱu uskutočňujú spomienkové akty nıḱu uskutočňujú spomienkové akty 
za prıt́omnosti významných hostı ́aj za prıt́omnosti významných hostı ́aj 
zo zahraničia.  zo zahraničia.  

Tejto dôležitej udalosti sa zúčastnil Tejto dôležitej udalosti sa zúčastnil 
aj člen vojenského diplomatického aj člen vojenského diplomatického 
zboru z C�eskej republiky akredito-zboru z C�eskej republiky akredito-
vaný v SR, genmjr.	 Libor	 JÍLEK, vaný v SR, genmjr.	 Libor	 JÍLEK, 
ktorý pri tejto prıĺežitosti navštıv́il ktorý pri tejto prıĺežitosti navštıv́il 
Giraltovčana Jána S� tefánika, jedného Giraltovčana Jána S� tefánika, jedného 
z posledných žijúcich účastnıḱov 2. z posledných žijúcich účastnıḱov 2. 
svetovej vojny, aby mu spolu s dele-svetovej vojny, aby mu spolu s dele-
gáciu odovzdali vzácnu medailu. gáciu odovzdali vzácnu medailu. 

Obyvatelia Slovenska si 6. októbra 
pripomı́najú pamätný deň – Deň 
hrdinov karpatsko-duklianskej 
operácie, ktorá bola jednou z najkr-
vavejšı́ch operáciı́ druhej svetovej 
vojny. Pre naše okresné mesto je to 
významná udalosť, keď sa na piet-
nych miestach na Dukle a vo Svid-
nıḱu uskutočňujú spomienkové akty 
za prıt́omnosti významných hostı ́aj 
zo zahraničia.  

Tejto dôležitej udalosti sa zúčastnil 
aj člen vojenského diplomatického 
zboru z C�eskej republiky akredito-
vaný v SR, genmjr.	 Libor	 JÍLEK, 
ktorý pri tejto prıĺežitosti navštıv́il 
Giraltovčana Jána S� tefánika, jedného 
z posledných žijúcich účastnıḱov 2. 
svetovej vojny, aby mu spolu s dele-
gáciu odovzdali vzácnu medailu. 

JÁN ŠTEFÁNIK JÁN ŠTEFÁNIK JÁN ŠTEFÁNIK Vojnový veterán Vojnový veterán Vojnový veterán 
ocenený medailouocenený medailouocenený medailou
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Ján S� tefánik minu-Ján S� tefánik minu-
lého roku oslávil lého roku oslávil 
krásne jubileum krásne jubileum 
95 rokov. A aj keď 95 rokov. A aj keď 
j e h o  r o k m i  u ž j e h o  r o k m i  u ž 
u n a v e n é  n o h y u n a v e n é  n o h y 
pomaly potrebujú pomaly potrebujú 
viac oddychovať,  viac oddychovať,  
n á š  ve t e r á n  s a n á š  ve t e r á n  s a 
môže pochváliť môže pochváliť 
dobrým zdravı́m. dobrým zdravı́m. 
T ú t o  v z á c n u T ú t o  v z á c n u 
m e d a i l u  s i m e d a i l u  s i 
nesmierne váži , nesmierne váži , 
ale ako sám pove-ale ako sám pove-
dal, všetky sú pre dal, všetky sú pre 
n e h o  r o v n a k o n e h o  r o v n a k o 
cenné.cenné.

Ján S� tefánik minu-
lého roku oslávil 
krásne jubileum 
95 rokov. A aj keď 
j e h o  r o k m i  u ž 
u n a v e n é  n o h y 
pomaly potrebujú 
viac oddychovať,  
n á š  ve t e r á n  s a 
môže pochváliť 
dobrým zdravı́m. 
T ú t o  v z á c n u 
m e d a i l u  s i 
nesmierne váži , 
ale ako sám pove-
dal, všetky sú pre 
n e h o  r o v n a k o 
cenné.

My si cenıḿe takého význam-My si cenıḿe takého význam-
ného človeka v našom meste a ného človeka v našom meste a 
želáme mu ešte veľa slnečných želáme mu ešte veľa slnečných 
dnı.́dnı.́

Text:	Mária	Osifová,	Text:	Mária	Osifová,	

foto:	archív	rodiny															foto:	archív	rodiny															
Štefánikových	Štefánikových	

My si cenıḿe takého význam-
ného človeka v našom meste a 
želáme mu ešte veľa slnečných 
dnı.́

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	archív	rodiny															
Štefánikových	
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Koncom októbra sa v Spišskej Koncom októbra sa v Spišskej 
Novej Vsi konal krst knihy pre Novej Vsi konal krst knihy pre 
d e t i  s  n á z v o m  Blázn ivé	d e t i  s  n á z v o m  Blázn ivé	
dobrodruž s t vá 	 ho luba	dobrodruž s t vá 	 ho luba	
Ernesta. Jej autorom je mladý Ernesta. Jej autorom je mladý 
herec Tomáš	 Krištof	 pochá-herec Tomáš	 Krištof	 pochá-
dzajúci z nášho malého mesteč-dzajúci z nášho malého mesteč-
ka. Sme radi, že si našiel práve v ka. Sme radi, že si našiel práve v 
obdobı ́krstu knihy čas a odpo-obdobı ́krstu knihy čas a odpo-
vedal nám na otázky. vedal nám na otázky. 

Tomáš, 	 blahoželáme	 ku	Tomáš, 	 blahoželáme	 ku	
krstu	 tvojej	 prvej	 detskej	krstu	 tvojej	 prvej	 detskej	
knihy.	Poďme	však	na	začia-knihy.	Poďme	však	na	začia-
tok.	 Ako	 si	 spomínaš	 na	tok.	 Ako	 si	 spomínaš	 na	
Giraltovce?	 Prežil	 si	 tu	 istú	Giraltovce?	 Prežil	 si	 tu	 istú	
časť	svojho	života.časť	svojho	života.

Ako si spomıńam, mal som 21 Ako si spomıńam, mal som 21 
rokov, keď sme sa presťahovali, rokov, keď sme sa presťahovali, 
takže je to väčšina môjho živo-takže je to väčšina môjho živo-
ta. Na Giraltovce spomıńam ako ta. Na Giraltovce spomıńam ako 
na milé mestečko, kde každý na milé mestečko, kde každý 
každého pozná. Keďže tam každého pozná. Keďže tam 
mám rodinu, dodnes ho navšte-mám rodinu, dodnes ho navšte-
vujem. vujem. 

Vieme,	že	už	ako	dieťa	si	bol	talen-Vieme,	že	už	ako	dieťa	si	bol	talen-
tovaný	 a	 šikovný.	 Navštevoval	 si	tovaný	 a	 šikovný.	 Navštevoval	 si	
tunajšiu	ZUŠ.	Vedel	si	už	vtedy,	že	sa	tunajšiu	ZUŠ.	Vedel	si	už	vtedy,	že	sa	
tvoj	život	bude	uberať	umeleckým	tvoj	život	bude	uberať	umeleckým	
smerom?smerom?

Možno som to trochu tušil, alebo Možno som to trochu tušil, alebo 
lepšie povedané, dúfal som v to. Vždy lepšie povedané, dúfal som v to. Vždy 
som trávil čas radšej v ZUS�  ako v som trávil čas radšej v ZUS�  ako v 
škole. Tak som sa rozhodol prihlásiť škole. Tak som sa rozhodol prihlásiť 
sa na konzervatórium, kde ma prijali a sa na konzervatórium, kde ma prijali a 

Koncom októbra sa v Spišskej 
Novej Vsi konal krst knihy pre 
d e t i  s  n á z v o m  Blázn ivé	
dobrodruž s t vá 	 ho luba	
Ernesta. Jej autorom je mladý 
herec Tomáš	 Krištof	 pochá-
dzajúci z nášho malého mesteč-
ka. Sme radi, že si našiel práve v 
obdobı ́krstu knihy čas a odpo-
vedal nám na otázky. 

Tomáš, 	 blahoželáme	 ku	
krstu	 tvojej	 prvej	 detskej	
knihy.	Poďme	však	na	začia-
tok.	 Ako	 si	 spomínaš	 na	
Giraltovce?	 Prežil	 si	 tu	 istú	
časť	svojho	života.

Ako si spomıńam, mal som 21 
rokov, keď sme sa presťahovali, 
takže je to väčšina môjho živo-
ta. Na Giraltovce spomıńam ako 
na milé mestečko, kde každý 
každého pozná. Keďže tam 
mám rodinu, dodnes ho navšte-
vujem. 

Vieme,	že	už	ako	dieťa	si	bol	talen-
tovaný	 a	 šikovný.	 Navštevoval	 si	
tunajšiu	ZUŠ.	Vedel	si	už	vtedy,	že	sa	
tvoj	život	bude	uberať	umeleckým	
smerom?

Možno som to trochu tušil, alebo 
lepšie povedané, dúfal som v to. Vždy 
som trávil čas radšej v ZUS�  ako v 
škole. Tak som sa rozhodol prihlásiť 
sa na konzervatórium, kde ma prijali a 

odvtedy už bolo jasné, akým smerom odvtedy už bolo jasné, akým smerom 
sa budem uberať.sa budem uberať.

V	 televízii	 sme	 ťa	 mohli	 vidieť	 v	V	 televízii	 sme	 ťa	 mohli	 vidieť	 v	
seriáli	 RTVS,	 svoje	 herectvo	 ale	seriáli	 RTVS,	 svoje	 herectvo	 ale	
prezentuješ	 asi	 viac	 v	 divadle.	 V	prezentuješ	 asi	 viac	 v	 divadle.	 V	
akých	inscenáciách,	aj	teraz	počas	akých	inscenáciách,	aj	teraz	počas	
obdobia	covidu,	účinkuješ?	obdobia	covidu,	účinkuješ?	

V televıźii som sa objavil len v niekoľ-V televıźii som sa objavil len v niekoľ-
kých seriáloch (Kolonáda, Oteckovia, kých seriáloch (Kolonáda, Oteckovia, 
Kavej) a reklamách. Ja mám oveľa Kavej) a reklamách. Ja mám oveľa 

odvtedy už bolo jasné, akým smerom 
sa budem uberať.

V	 televízii	 sme	 ťa	 mohli	 vidieť	 v	
seriáli	 RTVS,	 svoje	 herectvo	 ale	
prezentuješ	 asi	 viac	 v	 divadle.	 V	
akých	inscenáciách,	aj	teraz	počas	
obdobia	covidu,	účinkuješ?	

V televıźii som sa objavil len v niekoľ-
kých seriáloch (Kolonáda, Oteckovia, 
Kavej) a reklamách. Ja mám oveľa 

Giraltovčan	Tomáš	Krištof	vydal	knihuGiraltovčan	Tomáš	Krištof	vydal	knihuGiraltovčan	Tomáš	Krištof	vydal	knihu
ROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉROZPRÁVKY SU SKUTOČNÉ
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nedostane. A spojenie nedostane. A spojenie 
prıb́ehu s putovanıḿ po prıb́ehu s putovanıḿ po 
slovenských mestách mi slovenských mestách mi 
p r i š l o  a k o  v h o d n á p r i š l o  a k o  v h o d n á 
kombinácia.kombinácia.

Všetci	dobre	vieme,	že	Všetci	dobre	vieme,	že	
holub	 nemôžeme	 byť	holub	 nemôžeme	 byť	
m am u t o m , 	 a l e 	 v	m a m u t o m , 	 a l e 	 v	
rozprávkach	 sa	 fantá-rozprávkach	 sa	 fantá-
zii	 medze	 nekladú.	zii	 medze	 nekladú.	
Myslíš	 si,	 že	 tak	by	 to	Myslíš	 si,	 že	 tak	by	 to	
malo	byť	aj	v	reálnom	malo	byť	aj	v	reálnom	
živote?	 Môžeme	 byť	živote?	 Môžeme	 byť	
tým,	o	čom	snívame?tým,	o	čom	snívame?

Ja som presvedčený, že áno. Vždy hovo-Ja som presvedčený, že áno. Vždy hovo-
rıḿ, že rozprávky sú skutočné. Je len rıḿ, že rozprávky sú skutočné. Je len 

nedostane. A spojenie 
prıb́ehu s putovanıḿ po 
slovenských mestách mi 
p r i š l o  a k o  v h o d n á 
kombinácia.

Všetci	dobre	vieme,	že	
holub	 nemôžeme	 byť	
m am u t o m , 	 a l e 	 v	
rozprávkach	 sa	 fantá-
zii	 medze	 nekladú.	
Myslíš	 si,	 že	 tak	by	 to	
malo	byť	aj	v	reálnom	
živote?	 Môžeme	 byť	
tým,	o	čom	snívame?

Ja som presvedčený, že áno. Vždy hovo-
rıḿ, že rozprávky sú skutočné. Je len 

radšej divadlo. S� tyri radšej divadlo. S� tyri 
sezóny som pôsobil v sezóny som pôsobil v 
Spišskom divadle, pred-Spišskom divadle, pred-
tým v Divadle Jonáša tým v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove a Záborského v Prešove a 
momentálne, keďže som momentálne, keďže som 
s a  p r e s ťa h o v a l  d o s a  p r e s ťa h o v a l  d o 
Bratislavy, účinkujem už Bratislavy, účinkujem už 
len v Divadle Kontra, len v Divadle Kontra, 
konkrétne v inscenácii konkrétne v inscenácii 
Pravý západ.Pravý západ.

Kedy	 prišiel	 	 nápad	 s	Kedy	 prišiel	 	 nápad	 s	
knihou?	 A	 prečo	 pre	knihou?	 A	 prečo	 pre	
deti?deti?

Keď som dal výpoveď v práci v Keď som dal výpoveď v práci v 
Bratislave, ktorá ma nebavila. :D Bratislave, ktorá ma nebavila. :D 
Všade sa rozmáhal covid a s Všade sa rozmáhal covid a s 
umeleckým životopisom sú umeleckým životopisom sú 
p o n u k y  p r á c e  v e ľ m i p o n u k y  p r á c e  v e ľ m i 
obmedzené. Tak som si sadol obmedzené. Tak som si sadol 
za stôl a spıśal si, čo môžem za stôl a spıśal si, čo môžem 
robiť. Na prvom mieste som robiť. Na prvom mieste som 
mal: Napıśať knihu. A keďže mal: Napıśať knihu. A keďže 
predtým som pı́sal detské predtým som pı́sal detské 
muzikály (dokonca jeden muzikály (dokonca jeden 
muzikál aj pre ZUS�  Giraltov-muzikál aj pre ZUS�  Giraltov-
ce), rozhodol som sa napıśať ce), rozhodol som sa napıśať 
knihu pre deti.knihu pre deti.

Príbeh	 okrem	 dobrodruž-Príbeh	 okrem	 dobrodruž-
stva	ponúka	aj	prehliadku	stva	ponúka	aj	prehliadku	
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len v Divadle Kontra, 
konkrétne v inscenácii 
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obmedzené. Tak som si sadol 
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mal: Napıśať knihu. A keďže 
predtým som pı́sal detské 
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te.

V	knihe	sú	do	príbehov	vpísané	aj	
pekné	 myšlienky	 o	 láske	 k	 rodi-
čom,	o	prekonávaní	strachu,	o	počú-
vaní	svojho	srdca.	Tieto	posolstvá	
dnešný	svet	potrebuje,	čo	myslíš...	

A� no. Svet je dnes veľmi rýchly a pri tej 
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ti prajeme veľa úspechov. ti prajeme veľa úspechov. 
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zábavu. Za odmenu a ako pamiatku na 
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navštıv́ili štúrovci.  V učebni sloven-navštıv́ili štúrovci.  V učebni sloven-
ského jazyka a literatúry sa stretli dva ského jazyka a literatúry sa stretli dva 
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júce ovocie a my im za to ďakujeme. júce ovocie a my im za to ďakujeme. 
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žiakom, aby prejavili svoje pocity, o žiakom, aby prejavili svoje pocity, o 
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deťom dôležitosť duševného zdra-
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Onofrejová) v jednej kategórii. Uspo-Onofrejová) v jednej kategórii. Uspo-
riadať olympiádu klasickou formou, riadať olympiádu klasickou formou, 
prezenčne, je kameňom úrazu karan-prezenčne, je kameňom úrazu karan-
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nami od narodenia a sprevádza nás nami od narodenia a sprevádza nás 
až po hrob. Na hodine literatúry sa v až po hrob. Na hodine literatúry sa v 
piatom ročnı́ku každoročne venu-piatom ročnı́ku každoročne venu-
jeme ľudovej piesni. Tento rok nám ju jeme ľudovej piesni. Tento rok nám ju 
ozvláštnili ,,tı́ odvážnejšı́“ vlastnou ozvláštnili ,,tı́ odvážnejšı́“ vlastnou 
interpretáciou. Druhú časť tejto krás-interpretáciou. Druhú časť tejto krás-
nej témy sme prepojili s aktuálnym nej témy sme prepojili s aktuálnym 
mesiacom, ktorý, ako vieme, je veno-mesiacom, ktorý, ako vieme, je veno-
vaný našim starým rodičom. Ako	ich	vaný našim starým rodičom. Ako	ich	
,,priniesť“	do	školy?	Ako	sa	podeliť	o	,,priniesť“	do	školy?	Ako	sa	podeliť	o	
krásu	 a	 múdrosť	 ich	 prejavu? , krásu	 a	 múdrosť	 ich	 prejavu? , 
premýšľali sme spolu s našimi premýšľali sme spolu s našimi 
d r u h o s t u p ň o v ý m i  v e ľ k á č m i . d r u h o s t u p ň o v ý m i  v e ľ k á č m i . 
Napadlo nám nahrať našich milova-Napadlo nám nahrať našich milova-
ných starkých na videá, zachovať si ných starkých na videá, zachovať si 
tak staré ľudové piesne a podeliť sa tak staré ľudové piesne a podeliť sa 
nimi so zvyškom triedy. Výsledok nimi so zvyškom triedy. Výsledok 
nájdete na našej facebookovej strán-nájdete na našej facebookovej strán-
ke. ke. 

Aj všedné dni môžu odrazu vyzerať Aj všedné dni môžu odrazu vyzerať 
nevšedne. Stačia dobrý nápad a nevšedne. Stačia dobrý nápad a 
hlavne vôľa žiaka realizovať ho. Na hlavne vôľa žiaka realizovať ho. Na 
hodine slovenčiny sa z obyčajného hodine slovenčiny sa z obyčajného 
diktátu stalo zrazu neobyčajné diktátu stalo zrazu neobyčajné 
vystúpenie. „Bol to celkom obyčajný vystúpenie. „Bol to celkom obyčajný 
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nej témy sme prepojili s aktuálnym 
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nezačali čı́tať a zrazu bolo všetko nezačali čı́tať a zrazu bolo všetko 
inak. Slová a vety sa postupne prebe-inak. Slová a vety sa postupne prebe-
rali k životu, listy začali žltnúť, jeseň rali k životu, listy začali žltnúť, jeseň 
nabrala farby. S mojimi skvelými nabrala farby. S mojimi skvelými 
deviatakmi (Zuzka Mitrušková, Viki deviatakmi (Zuzka Mitrušková, Viki 
Kecerová, Lenka Jacková, Patrik Kecerová, Lenka Jacková, Patrik 
Kucharıḱ, Jakub Joj, Tobiáš Hliboký, Kucharıḱ, Jakub Joj, Tobiáš Hliboký, 
Janı́k Komišák, Zuzka Kaňuchová, Janı́k Komišák, Zuzka Kaňuchová, 
Martin Pipčák a Lucka Onofrejová) Martin Pipčák a Lucka Onofrejová) 
sme sa pokúsili zdramatizovať sme sa pokúsili zdramatizovať 
klasický diktát. Tešıḿe sa o to viac, že klasický diktát. Tešıḿe sa o to viac, že 
do nášho recitačného kolektı́vu do nášho recitačného kolektı́vu 
STOPY pribudli ďalšı ́ dvaja chlapci. STOPY pribudli ďalšı ́ dvaja chlapci. 
Výsledok sme nazvali Dary jesene. Už Výsledok sme nazvali Dary jesene. Už 
názov je dvojznačný: jeseň ako ročné názov je dvojznačný: jeseň ako ročné 
obdobie a jeseň života, ktorú velebı ́obdobie a jeseň života, ktorú velebı ́
vždy október. Áno,	je	to	pre	vás,	naši	vždy október. Áno,	je	to	pre	vás,	naši	
starí	 rodičia,	 ktorí	 obohacujete	starí	 rodičia,	 ktorí	 obohacujete	
svojimi	darmi	naše	životy!“ prezra-svojimi	darmi	naše	životy!“ prezra-
dila učiteľka slovenčiny, triedna dila učiteľka slovenčiny, triedna 
učiteľka a hlavne – úžasná mentorka.učiteľka a hlavne – úžasná mentorka.
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názov je dvojznačný: jeseň ako ročné 
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V školskom roku 2021/2022 sa V školskom roku 2021/2022 sa 
súkromná SOS�  zapojila do projektu súkromná SOS�  zapojila do projektu 
Erasmus + s názvom The Wonderful Erasmus + s názvom The Wonderful 
Green World (Nádherný zelený svet). Green World (Nádherný zelený svet). 
Jeho cieľom je priblıž́iť žiakom prob-Jeho cieľom je priblıž́iť žiakom prob-
lematiku klimatických zmien a ich lematiku klimatických zmien a ich 
vplyvu na rôzne druhy rastlıń. Pomo-vplyvu na rôzne druhy rastlıń. Pomo-
cou exkurziı ́ a výletov na Slovensku, cou exkurziı ́ a výletov na Slovensku, 
ale aj v zahraničı ́ (napr. Taliansko, ale aj v zahraničı ́ (napr. Taliansko, 
Poľsko, S� panielsko), majú žiaci Poľsko, S� panielsko), majú žiaci 
možnosť zıśkavať nové informácie o možnosť zıśkavať nové informácie o 
špecifických problémoch ochrany špecifických problémoch ochrany 
životného prostredia.životného prostredia.

Prvým miestom, ktoré navštı́vili, Prvým miestom, ktoré navštı́vili, 
bola obec Sedliská na východnom bola obec Sedliská na východnom 
Slovensku, kde sıd́li firma AGROMIX Slovensku, kde sıd́li firma AGROMIX 
výrobno-obchodná spoločnosť, spol. výrobno-obchodná spoločnosť, spol. 
s r. o. Táto firma hospodári na ploche s r. o. Táto firma hospodári na ploche 
300 hektárov a orientuje sa na pesto-300 hektárov a orientuje sa na pesto-
vanie drobného (jahody, maliny a vanie drobného (jahody, maliny a 
rı́bezle) a veľkého ovocia (jablká, rı́bezle) a veľkého ovocia (jablká, 
broskyne a slivky), ale aj na klasickú broskyne a slivky), ale aj na klasickú 
výrobu (olejniny a obilniny). Medzi výrobu (olejniny a obilniny). Medzi 
hlavné činnosti podniku patria veľmi hlavné činnosti podniku patria veľmi 
obľúbený samozber ovocia a výroba obľúbený samozber ovocia a výroba 
100 % ovocných štiav z ovocia 100 % ovocných štiav z ovocia 
druhoradej kvality, aby ani len kilo druhoradej kvality, aby ani len kilo 
nevyšlo nazmar. S� tudenti mali aj nevyšlo nazmar. S� tudenti mali aj 
ochutnávku a verte, bol to pôžitok. ochutnávku a verte, bol to pôžitok. 

D� alšı́m zaujı́mavým miestom bola D� alšı́m zaujı́mavým miestom bola 
ovocná škôlka v obci C�aklov, ktorá ovocná škôlka v obci C�aklov, ktorá 
patrı́ k najstaršı́m na Slovensku. patrı́ k najstaršı́m na Slovensku. 
Ponúka na predaj sadenice ovocných Ponúka na predaj sadenice ovocných 
stromčekov a krov a taktiež veľmi stromčekov a krov a taktiež veľmi 
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nevyšlo nazmar. S� tudenti mali aj 
ochutnávku a verte, bol to pôžitok. 
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toviec vybrala až do ďalekej Barcelo-toviec vybrala až do ďalekej Barcelo-
ny.  M o n u m e n t á l n a  k a t e d r á l a ny.  M o n u m e n t á l n a  k a t e d r á l a 
Sagrada Familia bola začiatkom ich Sagrada Familia bola začiatkom ich 
cesty. Putovanie pokračovalo do Pyre-cesty. Putovanie pokračovalo do Pyre-
nejı ́ a bolo plné zážitkov. V Národ-nejı ́ a bolo plné zážitkov. V Národ-
nom parku Aigüestortes mapovali nom parku Aigüestortes mapovali 
študenti teritórium medveďa hnedé-študenti teritórium medveďa hnedé-
ho. Zaujıḿavá bola návšteva miest-ho. Zaujıḿavá bola návšteva miest-
nej biofarmy na pestovanie liečivých nej biofarmy na pestovanie liečivých 
bylıń. S� tudentov prekvapilo, že z rast-bylıń. S� tudentov prekvapilo, že z rast-
lı́n, ktoré my doma vyhadzujeme, lı́n, ktoré my doma vyhadzujeme, 
dokážu miestni farmári vyrobiť dokážu miestni farmári vyrobiť 
liečivú kozmetiku. Výpočet biomasy liečivú kozmetiku. Výpočet biomasy 
v určenej časti lesa dal študentom v určenej časti lesa dal študentom 
zabrať. Najmä preto, lebo v každom zabrať. Najmä preto, lebo v každom 
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dokážu miestni farmári vyrobiť 
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Poľska, Talianska a S�panielska. A tak Poľska, Talianska a S�panielska. A tak 
sem-tam vznikali komunikačné sem-tam vznikali komunikačné 
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Kostoly postavené v roku 1123 
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dobrodružstvá. Veď na svete je toľko 
krásnych miest...

	J.	Bendíková,	A.	Kalafová

KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 
1.	novembra	1930 sa v obci Kobyl-1.	novembra	1930 sa v obci Kobyl-
nice narodil Michal	 Roman, vyso-nice narodil Michal	 Roman, vyso-
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1.	novembra	1930 sa v obci Kobyl-
nice narodil Michal	 Roman, vyso-
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Tatry. Výsledkom tejto práce je Tatry. Výsledkom tejto práce je 
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tocký. tocký. 
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volieb do PSK. Za predsedu bol volieb do PSK. Za predsedu bol 
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skrýval v Giraltovskom okrese, kde o skrýval v Giraltovskom okrese, kde o 
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vého stretu partizánov s Nemcami.

10.	 novembra	 1995 sa uskutočnil 
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NR SR uzniesla na ústavnom zákone: 
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konečnej verzie, trvala dva roky. Do konečnej verzie, trvala dva roky. Do 
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Jana	Svěráka	mal byť Zlaté	slunce, ale Jana	Svěráka	mal byť Zlaté	slunce, ale 
v hre boli aj varianty Cizí	kluk,	Papí-v hre boli aj varianty Cizí	kluk,	Papí-
rová	svatba a taktiež Trabantstory.	rová	svatba a taktiež Trabantstory.	

Kasting na malého Kolju	 sa konal Kasting na malého Kolju	 sa konal 
priamo v súkromnom byte istej priamo v súkromnom byte istej 
pracovnıč́ky českého veľvyslanectva pracovnıč́ky českého veľvyslanectva 
v	Moskve a prišla naň viac než tisıćka v	Moskve a prišla naň viac než tisıćka 
ruských škôlkarov. Vı́ťazom sa stal ruských škôlkarov. Vı́ťazom sa stal 
päťročný Moskovčan Andrej	 Chali-päťročný Moskovčan Andrej	 Chali-
mon.	Bolo to len tri týždne pred úvod-mon.	Bolo to len tri týždne pred úvod-
nou klapkou a v tej dobe len málokto nou klapkou a v tej dobe len málokto 
tušil, že sa Andrej stane najmladšıḿ tušil, že sa Andrej stane najmladšıḿ 
hercom nominovaným na Českého	hercom nominovaným na Českého	
leva. Dôležitú vedľajšiu úlohu ruskej leva. Dôležitú vedľajšiu úlohu ruskej 
babičky zı́skala svojrázna estónska babičky zı́skala svojrázna estónska 
herečka Liljana	 Malkina,  ktorá herečka Liljana	 Malkina,  ktorá 
dodnes žije v C�echách a aj v pokroči-dodnes žije v C�echách a aj v pokroči-
lom veku hráva v pražskom divadle lom veku hráva v pražskom divadle 
Viola.	Koljovu mamu si zahrala Irina	Viola.	Koljovu mamu si zahrala Irina	
Bezrukova.  Tá doteraz úspešne Bezrukova.  Tá doteraz úspešne 
nakrúca filmy v rodnom Rusku , nakrúca filmy v rodnom Rusku , 
najčastejšie rozprávky, ale najnovšie najčastejšie rozprávky, ale najnovšie 
aj katastrofické trilery. U� lohu starého aj katastrofické trilery. U� lohu starého 
mládenca Louku, ktorý má zákaz mládenca Louku, ktorý má zákaz 
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mládenca Louku, ktorý má zákaz 

vystupovať na verejnosti, si ušil vystupovať na verejnosti, si ušil 
scenárista Zdeněk	Svěrák sám na seba scenárista Zdeněk	Svěrák sám na seba 
a jeho odzbrojujúci výkon je veľkou a jeho odzbrojujúci výkon je veľkou 
ozdobou celého filmu.ozdobou celého filmu.

Vý z n a m n ú  v e d ľa j š i u  p o s t a v u Vý z n a m n ú  v e d ľa j š i u  p o s t a v u 
speváčky z krematória si zahrala speváčky z krematória si zahrala 
Libuše	 Šafránková, ktorá nás tohto Libuše	 Šafránková, ktorá nás tohto 
roku nečakane opustila a popri Stelle	roku nečakane opustila a popri Stelle	
Zázvorkovej,	 Slávke	 Budínovej,	 Jiřím	Zázvorkovej,	 Slávke	 Budínovej,	 Jiřím	
Sovákovi,	 Ladislavovi	 Smoljakovi a Sovákovi,	 Ladislavovi	 Smoljakovi a 
ďalšıḿ sa stala štrnástou osobnosťou ďalšıḿ sa stala štrnástou osobnosťou 
z celej zostavy filmu, ktorá sa na nás z celej zostavy filmu, ktorá sa na nás 
pozerá už z hereckého neba. Mimo-pozerá už z hereckého neba. Mimo-
chodom, Libuše údajne vyfúkla túto chodom, Libuše údajne vyfúkla túto 
rolu Magde	Vášáryovej, a tak zrejme rolu Magde	Vášáryovej, a tak zrejme 
jedinou slovenskou stopou v tomto jedinou slovenskou stopou v tomto 
filme je epizódny výstup ezoteričky filme je epizódny výstup ezoteričky 
Silvie	 Šuvadovej v úlohe nádejnej Silvie	 Šuvadovej v úlohe nádejnej 
čelistky s dobrou znalosťou ruštiny.čelistky s dobrou znalosťou ruštiny.

Možno vás zaujıḿa, ako sa dnes hlav-Možno vás zaujıḿa, ako sa dnes hlav-
nému protagonistovi, 31-ročnému nému protagonistovi, 31-ročnému 
Andrejovi	 Chalimonovi,	 darı ́ a ako v Andrejovi	 Chalimonovi,	 darı ́ a ako v 
roku 2021 vyzerá. Krátko sa naozaj roku 2021 vyzerá. Krátko sa naozaj 
venoval filmu. Okrem Kolju	 má na venoval filmu. Okrem Kolju	 má na 

vystupovať na verejnosti, si ušil 
scenárista Zdeněk	Svěrák sám na seba 
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speváčky z krematória si zahrala 
Libuše	 Šafránková, ktorá nás tohto 
roku nečakane opustila a popri Stelle	
Zázvorkovej,	 Slávke	 Budínovej,	 Jiřím	
Sovákovi,	 Ladislavovi	 Smoljakovi a 
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Postoj	chvíľa,	si	krásna...		Postoj	chvíľa,	si	krásna...		Postoj	chvíľa,	si	krásna...		
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Andrej	je slobodný a nezadaný a všet-Andrej	je slobodný a nezadaný a všet-
kým svojim návštevám rád premieta kým svojim návštevám rád premieta 
doma slávny film. doma slávny film. 

No a ako sa majú Svěrákovci? Po troch No a ako sa majú Svěrákovci? Po troch 
dekádach plodnej spolupráce otca  so dekádach plodnej spolupráce otca  so 
synom sa z nich stal osvedčený synom sa z nich stal osvedčený 
filmársky tandem, ktorý približne filmársky tandem, ktorý približne 
každých päť rokov ponúka svojim každých päť rokov ponúka svojim 
fanúšikom filmové delikatesy ako fanúšikom filmové delikatesy ako 
Obecná	 škola,	 Tmavomodrý	 svět,	Obecná	 škola,	 Tmavomodrý	 svět,	
Vratné	láhve,	Po	strništi	bos.	Najnovšie Vratné	láhve,	Po	strništi	bos.	Najnovšie 
pracujú na projekte Betlémské	světlo,	pracujú na projekte Betlémské	světlo,	
čo má byť film o starnúcom spisovate-čo má byť film o starnúcom spisovate-
ľovi, ktorému do života začnú vstupo-ľovi, ktorému do života začnú vstupo-
vať postavy z jeho vlastných knı́h. vať postavy z jeho vlastných knı́h. 
Môže to byť zaujıḿ avé. A viete, kto je Môže to byť zaujıḿ avé. A viete, kto je 
strihačom tohto pripravovaného strihačom tohto pripravovaného 
filmu? Istý František	Svěrák,	Janov syn filmu? Istý František	Svěrák,	Janov syn 
a Zdeňkov vnuk. Jablko teda nepadlo a Zdeňkov vnuk. Jablko teda nepadlo 
ďaleko od stromu. U� spešná filmárska ďaleko od stromu. U� spešná filmárska 
sága má svojho pokračovateľa. A to je sága má svojho pokračovateľa. A to je 
dobré znamenie.dobré znamenie.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Instagram,	CSFDFoto:	Instagram,	CSFD
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fanúšikom filmové delikatesy ako 
Obecná	 škola,	 Tmavomodrý	 svět,	
Vratné	láhve,	Po	strništi	bos.	Najnovšie 
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konte ďalšıćh päť snıḿok, ktoré však konte ďalšıćh päť snıḿok, ktoré však 
zapadli prachom. Teraz sa profesio-zapadli prachom. Teraz sa profesio-
nálne venuje hodinárstvu pre istú nálne venuje hodinárstvu pre istú 
švajčiarsku značku sıd́liacu v	Moskve. švajčiarsku značku sıd́liacu v	Moskve. 
Z natáčania Kolju	 si údajne všetko Z natáčania Kolju	 si údajne všetko 
pamätá. Najviac mu utkvela v pamäti pamätá. Najviac mu utkvela v pamäti 
dojemná scéna z kúpeľne. V Česku sa dojemná scéna z kúpeľne. V Česku sa 
naposledy objavil v roku 2007 na naposledy objavil v roku 2007 na 
festivale detských filmov v Zlíne.	festivale detských filmov v Zlíne.	
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JESENNÉ SUDY A PEKÁČEJESENNÉ SUDY A PEKÁČEJESENNÉ SUDY A PEKÁČEJESENNÉ SUDY A PEKÁČEJESENNÉ SUDY A PEKÁČEJESENNÉ SUDY A PEKÁČE
U� bytok slnka, pribúdanie chladu a U� bytok slnka, pribúdanie chladu a 
predlžovanie noci je koncom októbra predlžovanie noci je koncom októbra 
veľmi citeľné a navodzuje atmosféru veľmi citeľné a navodzuje atmosféru 
nostalgie, spomienok na zosnulých nostalgie, spomienok na zosnulých 
rodičov, starých rodičov a ostatných rodičov, starých rodičov a ostatných 
prıb́uzných. Prvé novembrové dni so prıb́uzných. Prvé novembrové dni so 
sviatkami Všetkých	svätých,	Všech-sviatkami Všetkých	svätých,	Všech-
svätých (1. novembra), Sviatkami	svätých (1. novembra), Sviatkami	
dušičiek,	Pamiatkou	zosnulých	(2. dušičiek,	Pamiatkou	zosnulých	(2. 
novembra)preto charakterizujú novembra)preto charakterizujú 
hromadné návštevy cintorı́nov, hromadné návštevy cintorı́nov, 
zdobenie hrobov kvetmi a vencami, zdobenie hrobov kvetmi a vencami, 
pálenie sviečok a stretnutia členov pálenie sviečok a stretnutia členov 
bližšej aj vzdialenejšej rodiny. bližšej aj vzdialenejšej rodiny. 

Naši dávni predkovia boli podľa Naši dávni predkovia boli podľa 
svojich predkresťanských predstáv svojich predkresťanských predstáv 
presvedčenı́, že duše mŕtvych sú s presvedčenı́, že duše mŕtvych sú s 
nimi na významných udalostiach nimi na významných udalostiach 
rodu. Zvyčajne v predvečer Všechsvä-rodu. Zvyčajne v predvečer Všechsvä-
tých chodievali prıb́uznı ́na cintorıńy tých chodievali prıb́uznı ́na cintorıńy 
– cintery, cintory, cmitery – k hrobom – cintery, cintory, cmitery – k hrobom 
svojich zosnulých. V súvislosti s svojich zosnulých. V súvislosti s 
úmrtıḿ človeka bolo na začiatku 20. úmrtıḿ človeka bolo na začiatku 20. 
storočia dôležité, aby mal nebožtıḱ na storočia dôležité, aby mal nebožtıḱ na 
cintorıńe primerané miesto na odpo-cintorıńe primerané miesto na odpo-
činok. Ak žil sám, často išlo o miesto, činok. Ak žil sám, často išlo o miesto, 
kde boli pochovanı́ jeho rodičia, či kde boli pochovanı́ jeho rodičia, či 
súrodenci. Manželia žijúci v mestách súrodenci. Manželia žijúci v mestách 
a mestečkách sa obvykle dohodli so a mestečkách sa obvykle dohodli so 
súrodencami, kto bude pochovaný v súrodencami, kto bude pochovaný v 
rodičovskom hrobe. Zvyčajne sa s nıḿ rodičovskom hrobe. Zvyčajne sa s nıḿ 
počı́talo pre najstaršieho syna s počı́talo pre najstaršieho syna s 
manželkou, prı́padne pre toho, kto manželkou, prı́padne pre toho, kto 
rodičov doopatroval. Keď jeden z rodičov doopatroval. Keď jeden z 
manželov zomrel, ovdovelý partner, manželov zomrel, ovdovelý partner, 
najčastejšie vdova, chodieval určitý najčastejšie vdova, chodieval určitý 
čas pravidelne na hrob. Prinášal čas pravidelne na hrob. Prinášal 
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prıb́uzných. Prvé novembrové dni so 
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súrodenci. Manželia žijúci v mestách 
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kvety, upravoval hrob, rozprával sa a kvety, upravoval hrob, rozprával sa a 
radil s nebohým partnerom.  V tradič-radil s nebohým partnerom.  V tradič-
nom vidieckom prostredı ́sa podobné nom vidieckom prostredı ́sa podobné 
návštevy hrobov, napriek veľkej úcte návštevy hrobov, napriek veľkej úcte 
k mŕtvemu, nekonali. Ľudia mali stále k mŕtvemu, nekonali. Ľudia mali stále 
množstvo práce okolo domu, hospo-množstvo práce okolo domu, hospo-
dárstva, na poli na lúkach, v záhra-dárstva, na poli na lúkach, v záhra-
dách či v hore. Na svojich zosnulých dách či v hore. Na svojich zosnulých 
však nezabúdali, spomıńali si na nich však nezabúdali, spomıńali si na nich 
v modlitbách počas podvečerného v modlitbách počas podvečerného 
stıš́enia. stıš́enia. 

Katolıćki pozostalı ́ mali hroby ozna-Katolıćki pozostalı ́ mali hroby ozna-
čené drevenými krıž́mi, väčšinou zo čené drevenými krıž́mi, väčšinou zo 
smrekového dreva, so zrezanými  smrekového dreva, so zrezanými  
alebo zaoblenými koncami, s vyrytým alebo zaoblenými koncami, s vyrytým 
menom mŕtveho, prı́padne rokom menom mŕtveho, prı́padne rokom 
narodenia a smrti. Protestanti ozna-narodenia a smrti. Protestanti ozna-
čovali hroby drevenými tabuľami a čovali hroby drevenými tabuľami a 
stl�pmi. Neskôr sa namiesto dreve-stl�pmi. Neskôr sa namiesto dreve-
ných náhrobnı́kov začali dávať na ných náhrobnı́kov začali dávať na 
hroby železné krıž́e. V prvých desať-hroby železné krıž́e. V prvých desať-
ročiach 20. storočia sa na hroboch ročiach 20. storočia sa na hroboch 
majetnej vrstvy obyvateľov v tradič-majetnej vrstvy obyvateľov v tradič-
nom vidieckom prostredı́ rozšı́rili nom vidieckom prostredı́ rozšı́rili 
kamenné krıž́e a obruby podľa vzoru kamenné krıž́e a obruby podľa vzoru 
mestských hrobov. mestských hrobov. 

kvety, upravoval hrob, rozprával sa a 
radil s nebohým partnerom.  V tradič-
nom vidieckom prostredı ́sa podobné 
návštevy hrobov, napriek veľkej úcte 
k mŕtvemu, nekonali. Ľudia mali stále 
množstvo práce okolo domu, hospo-
dárstva, na poli na lúkach, v záhra-
dách či v hore. Na svojich zosnulých 
však nezabúdali, spomıńali si na nich 
v modlitbách počas podvečerného 
stıš́enia. 

Katolıćki pozostalı ́ mali hroby ozna-
čené drevenými krıž́mi, väčšinou zo 
smrekového dreva, so zrezanými  
alebo zaoblenými koncami, s vyrytým 
menom mŕtveho, prı́padne rokom 
narodenia a smrti. Protestanti ozna-
čovali hroby drevenými tabuľami a 
stl�pmi. Neskôr sa namiesto dreve-
ných náhrobnı́kov začali dávať na 
hroby železné krıž́e. V prvých desať-
ročiach 20. storočia sa na hroboch 
majetnej vrstvy obyvateľov v tradič-
nom vidieckom prostredı́ rozšı́rili 
kamenné krıž́e a obruby podľa vzoru 
mestských hrobov. 

Uplakaná duša, oči aj počasieUplakaná duša, oči aj počasieUplakaná duša, oči aj počasie
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stole chlieb, syr, maslo, prıṕadne časť stole chlieb, syr, maslo, prıṕadne časť 
večere. Pretože duše zomrelých mali večere. Pretože duše zomrelých mali 
na jednu noc vystúpiť z očistca, kde v na jednu noc vystúpiť z očistca, kde v 
plameňoch pykali za svoje hriechy, plameňoch pykali za svoje hriechy, 
gazda mal naplniť lampu olejom gazda mal naplniť lampu olejom 
alebo maslom, aby si dušičky popále-alebo maslom, aby si dušičky popále-
niny z očistca natrieť a ochladiť. Na niny z očistca natrieť a ochladiť. Na 
väčšine Slovenska si pripomenuli väčšine Slovenska si pripomenuli 
zosnulých aj chlebmi a malými chle-zosnulých aj chlebmi a malými chle-
bıḱmi, ktoré sa rozdávali chudobným bıḱmi, ktoré sa rozdávali chudobným 
a žobrákom, aby sa za zosnulého a žobrákom, aby sa za zosnulého 
pomodlili. V rusı́nskych a ukrajin-pomodlili. V rusı́nskych a ukrajin-
ských obciach bol kult mŕtvych stále ských obciach bol kult mŕtvych stále 
veľmi silný, veď v minulosti sa na nich veľmi silný, veď v minulosti sa na nich 
spomıńalo aj formou hodovania pri spomıńalo aj formou hodovania pri 
hroboch v určité dni po pohrebe, na hroboch v určité dni po pohrebe, na 
Veľkú noc i na Turıće. V rusıńskych Veľkú noc i na Turıće. V rusıńskych 
obciach v prvú nedeľu po Turıćiach obciach v prvú nedeľu po Turıćiach 
spomıńali na mŕtvych, ktorı ́ zomreli spomıńali na mŕtvych, ktorı ́ zomreli 
počas roka, na omši – službe Božej za počas roka, na omši – službe Božej za 
pomeršymu. pomeršymu. 

Z	knihy	Tradície	na	Slovensku	Z	knihy	Tradície	na	Slovensku	
prevzala	Michaela	Marcinováprevzala	Michaela	Marcinová

stole chlieb, syr, maslo, prıṕadne časť 
večere. Pretože duše zomrelých mali 
na jednu noc vystúpiť z očistca, kde v 
plameňoch pykali za svoje hriechy, 
gazda mal naplniť lampu olejom 
alebo maslom, aby si dušičky popále-
niny z očistca natrieť a ochladiť. Na 
väčšine Slovenska si pripomenuli 
zosnulých aj chlebmi a malými chle-
bıḱmi, ktoré sa rozdávali chudobným 
a žobrákom, aby sa za zosnulého 
pomodlili. V rusı́nskych a ukrajin-
ských obciach bol kult mŕtvych stále 
veľmi silný, veď v minulosti sa na nich 
spomıńalo aj formou hodovania pri 
hroboch v určité dni po pohrebe, na 
Veľkú noc i na Turıće. V rusıńskych 
obciach v prvú nedeľu po Turıćiach 
spomıńali na mŕtvych, ktorı ́ zomreli 
počas roka, na omši – službe Božej za 
pomeršymu. 

Z	knihy	Tradície	na	Slovensku	
prevzala	Michaela	Marcinová

Pred sviatkami zosnulých prı́buznı ́Pred sviatkami zosnulých prı́buznı ́
hroby upravili a obložili vetvičkami hroby upravili a obložili vetvičkami 
čečiny, detské hrobčeky zimozeleňou. čečiny, detské hrobčeky zimozeleňou. 
Keď boli na hroboch drevené alebo Keď boli na hroboch drevené alebo 
kovové krıž́e bez plechovej striešky, kovové krıž́e bez plechovej striešky, 
zvykli ženy v medzivojnovom obdobı ́zvykli ženy v medzivojnovom obdobı ́
zavesiť na krıž́ veniec z čečiny a doma zavesiť na krıž́ veniec z čečiny a doma 
zhotovených kvetov, z bieleho i fareb-zhotovených kvetov, z bieleho i fareb-
ného krepového papiera. Na hrobe ného krepového papiera. Na hrobe 
zapálili sviečku, pri ktorej sa prıb́uznı ́zapálili sviečku, pri ktorej sa prıb́uznı ́
pomodlili. Vo viacerých oblastiach pomodlili. Vo viacerých oblastiach 
Slovenska sviečky začali páliť až po Slovenska sviečky začali páliť až po 
druhej svetovej vojne. druhej svetovej vojne. 

V tradičnom vidieckom prostredı ́ sa V tradičnom vidieckom prostredı ́ sa 
na konci 19. storočia na väčšine na konci 19. storočia na väčšine 
územia Slovenska na hroboch už neko-územia Slovenska na hroboch už neko-
nali pôvodné obrady súvisiace s nali pôvodné obrady súvisiace s 
kultom predkov. Domnelý kontakt s kultom predkov. Domnelý kontakt s 
dušami zosnulých sa dávno preniesol dušami zosnulých sa dávno preniesol 
do domácnosti, kde si pozostalı ́uctili do domácnosti, kde si pozostalı ́uctili 
duše predkov jedlami, ktoré im duše predkov jedlami, ktoré im 
nachystali v noci z 1. na 2. novembra. nachystali v noci z 1. na 2. novembra. 
Zvyk bol rozšıŕený v časti stredného Zvyk bol rozšıŕený v časti stredného 
Slovenska, kde dušičkám nechávali na Slovenska, kde dušičkám nechávali na 

Pred sviatkami zosnulých prı́buznı ́
hroby upravili a obložili vetvičkami 
čečiny, detské hrobčeky zimozeleňou. 
Keď boli na hroboch drevené alebo 
kovové krıž́e bez plechovej striešky, 
zvykli ženy v medzivojnovom obdobı ́
zavesiť na krıž́ veniec z čečiny a doma 
zhotovených kvetov, z bieleho i fareb-
ného krepového papiera. Na hrobe 
zapálili sviečku, pri ktorej sa prıb́uznı ́
pomodlili. Vo viacerých oblastiach 
Slovenska sviečky začali páliť až po 
druhej svetovej vojne. 

V tradičnom vidieckom prostredı ́ sa 
na konci 19. storočia na väčšine 
územia Slovenska na hroboch už neko-
nali pôvodné obrady súvisiace s 
kultom predkov. Domnelý kontakt s 
dušami zosnulých sa dávno preniesol 
do domácnosti, kde si pozostalı ́uctili 
duše predkov jedlami, ktoré im 
nachystali v noci z 1. na 2. novembra. 
Zvyk bol rozšıŕený v časti stredného 
Slovenska, kde dušičkám nechávali na 
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Jednými bola táto Jednými bola táto 
značka oslavovaná, značka oslavovaná, 
druhými zatracova-druhými zatracova-
ná. V dobe za želez-ná. V dobe za želez-
nou oponou do roku nou oponou do roku 
1989 sa stala symbo-1989 sa stala symbo-
lom luxusu,  výni-lom luxusu,  výni-
močnosti, nedostup-močnosti, nedostup-
nosti, ale tiež nele-nosti, ale tiež nele-
gálneho kšeftovania gálneho kšeftovania 
a čierneho trhu v a čierneho trhu v 
š m e l i n á r s k o m š m e l i n á r s k o m 
podsvetı́ ,  kde tzv. podsvetı́ ,  kde tzv. 
veksláci	 tancovali na veľmi tenkom veksláci	 tancovali na veľmi tenkom 
ľade.ľade.

Tuzex	totiž nebol bežným obchodom. Tuzex	totiž nebol bežným obchodom. 
Stačilo porovnať tovar v jeho regá-Stačilo porovnať tovar v jeho regá-
loch s akoukoľvek predajňou hneď loch s akoukoľvek predajňou hneď 
oproti a ten rozdiel už len v kvalite oproti a ten rozdiel už len v kvalite 
balenia vám ihneď udrel do očı.́ Tuze-balenia vám ihneď udrel do očı.́ Tuze-
xový sortiment bol naozaj široký – od xový sortiment bol naozaj široký – od 
potravıń, odevov, drogérie, špičkovej potravıń, odevov, drogérie, špičkovej 
japonskej elektroniky (ktorá vám japonskej elektroniky (ktorá vám 
možno slúži dodnes) až po automobi-možno slúži dodnes) až po automobi-
ly. A všetky tie vysnıv́ané veci boli ly. A všetky tie vysnıv́ané veci boli 
importované zo západného sveta, čo importované zo západného sveta, čo 
bežného človeka nebezpečne provo-bežného človeka nebezpečne provo-
kovalo. V Tuzexe sa dal kúpiť aj kovalo. V Tuzexe sa dal kúpiť aj 
domáci tovar, ktorý bol vyššej kvality domáci tovar, ktorý bol vyššej kvality 
a mal punc exkluzivity – tvrdé ciga-a mal punc exkluzivity – tvrdé ciga-
rety Sparta, drahé čokolády, alkohol, rety Sparta, drahé čokolády, alkohol, 
ale aj športové automobily škoda, ale aj športové automobily škoda, 
ktoré sa dali vtedy zohnať len tam. A ktoré sa dali vtedy zohnať len tam. A 
naprıḱlad predajňa potravıń v	Tuzexe naprıḱlad predajňa potravıń v	Tuzexe 

Jednými bola táto 
značka oslavovaná, 
druhými zatracova-
ná. V dobe za želez-
nou oponou do roku 
1989 sa stala symbo-
lom luxusu,  výni-
močnosti, nedostup-
nosti, ale tiež nele-
gálneho kšeftovania 
a čierneho trhu v 
š m e l i n á r s k o m 
podsvetı́ ,  kde tzv. 
veksláci	 tancovali na veľmi tenkom 
ľade.

Tuzex	totiž nebol bežným obchodom. 
Stačilo porovnať tovar v jeho regá-
loch s akoukoľvek predajňou hneď 
oproti a ten rozdiel už len v kvalite 
balenia vám ihneď udrel do očı.́ Tuze-
xový sortiment bol naozaj široký – od 
potravıń, odevov, drogérie, špičkovej 
japonskej elektroniky (ktorá vám 
možno slúži dodnes) až po automobi-
ly. A všetky tie vysnıv́ané veci boli 
importované zo západného sveta, čo 
bežného človeka nebezpečne provo-
kovalo. V Tuzexe sa dal kúpiť aj 
domáci tovar, ktorý bol vyššej kvality 
a mal punc exkluzivity – tvrdé ciga-
rety Sparta, drahé čokolády, alkohol, 
ale aj športové automobily škoda, 
ktoré sa dali vtedy zohnať len tam. A 
naprıḱlad predajňa potravıń v	Tuzexe 

mala aj vôňu úplne mala aj vôňu úplne 
inú ako bežná konku-inú ako bežná konku-
rencia odvedľa. Takú rencia odvedľa. Takú 
zvláštnu, prı́jemnú, zvláštnu, prı́jemnú, 
až omamnú. Značka až omamnú. Značka 
Tuzex, to bol  jedno-Tuzex, to bol  jedno-
ducho rafinovaný ducho rafinovaný 
ú t o k  n a  p r v ú ú t o k  n a  p r v ú 
s i g n á l n u  s ú s t av u s i g n á l n u  s ú s t av u 
b e ž n é h o  o b č a n a b e ž n é h o  o b č a n a 
C�SSR.C�SSR.

Nuž a prečo vlastne Nuž a prečo vlastne 
tieto chrámy luxusu tieto chrámy luxusu 

u nás vznikli? Ten účel bol v podstate u nás vznikli? Ten účel bol v podstate 
veľmi prostý. V dobe socializmu veľmi prostý. V dobe socializmu 
nebola československá koruna v civi-nebola československá koruna v civi-
lizovanom svete konvertibilnou lizovanom svete konvertibilnou 
menou, preto súdruhovia vymysleli menou, preto súdruhovia vymysleli 
veľmi efektıv́nu odsávačku zahranič-veľmi efektıv́nu odsávačku zahranič-
ných valút (najmä	amerických	dolárov	ných valút (najmä	amerických	dolárov	
a	západonemeckých	mariek) z vrecák a	západonemeckých	mariek) z vrecák 
vlastných obyvateľov, ktorı́ mali vlastných obyvateľov, ktorı́ mali 
prıb́uzných kdekade vo svete, a tým aj prıb́uzných kdekade vo svete, a tým aj 
prıśtup k tvrdým valutám. Ale nielen prıśtup k tvrdým valutám. Ale nielen 
oni. K zahraničným valutám sa oni. K zahraničným valutám sa 
legálne dostávali aj našinci pracujúci legálne dostávali aj našinci pracujúci 
v zahraničı́ na montážach, dedičia v zahraničı́ na montážach, dedičia 
majetkov a taktiež prominentnı ́majetkov a taktiež prominentnı ́
umelci a športovci, ktorı́ zarábali umelci a športovci, ktorı́ zarábali 
naprıḱlad vo	Švédsku alebo v	západ-naprıḱlad vo	Švédsku alebo v	západ-
nom	Nemecku.	Platidlom v	Tuzexe	boli nom	Nemecku.	Platidlom v	Tuzexe	boli 
buď priamo zahraničné valuty, alebo buď priamo zahraničné valuty, alebo 
tuzexové	 poukážky, tzv. bony.	 Ich tuzexové	 poukážky, tzv. bony.	 Ich 
hodnota na č iernom trhu bola hodnota na č iernom trhu bola 

mala aj vôňu úplne 
inú ako bežná konku-
rencia odvedľa. Takú 
zvláštnu, prı́jemnú, 
až omamnú. Značka 
Tuzex, to bol  jedno-
ducho rafinovaný 
ú t o k  n a  p r v ú 
s i g n á l n u  s ú s t av u 
b e ž n é h o  o b č a n a 
C�SSR.

Nuž a prečo vlastne 
tieto chrámy luxusu 

u nás vznikli? Ten účel bol v podstate 
veľmi prostý. V dobe socializmu 
nebola československá koruna v civi-
lizovanom svete konvertibilnou 
menou, preto súdruhovia vymysleli 
veľmi efektıv́nu odsávačku zahranič-
ných valút (najmä	amerických	dolárov	
a	západonemeckých	mariek) z vrecák 
vlastných obyvateľov, ktorı́ mali 
prıb́uzných kdekade vo svete, a tým aj 
prıśtup k tvrdým valutám. Ale nielen 
oni. K zahraničným valutám sa 
legálne dostávali aj našinci pracujúci 
v zahraničı́ na montážach, dedičia 
majetkov a taktiež prominentnı ́
umelci a športovci, ktorı́ zarábali 
naprıḱlad vo	Švédsku alebo v	západ-
nom	Nemecku.	Platidlom v	Tuzexe	boli 
buď priamo zahraničné valuty, alebo 
tuzexové	 poukážky, tzv. bony.	 Ich 
hodnota na č iernom trhu bola 

č a s ť 2 :  č a s ť 2 :  č a s ť 2 :  

PRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEKPRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEKPRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEK
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Prvý Tuzex bol otvorený v roku 1957 v	Prvý Tuzex bol otvorený v roku 1957 v	
Prahe	na	Rytířskej	ulici,	pôvodne pre Prahe	na	Rytířskej	ulici,	pôvodne pre 
potreby členov diplomatického potreby členov diplomatického 
zboru, zahraničných turistov a tiež zboru, zahraničných turistov a tiež 
domácich držiteľov valút. Postupne sa domácich držiteľov valút. Postupne sa 
sieť rozširovala a dorazila aj k nám na sieť rozširovala a dorazila aj k nám na 
východ, pričom za najluxusnejšı ́ bol východ, pričom za najluxusnejšı ́ bol 
považovaný michalovský, ktorý sorti-považovaný michalovský, ktorý sorti-
mentom ďaleko tromfoval všetky mentom ďaleko tromfoval všetky 
naokolo vrátane košického	 a	 prešov-naokolo vrátane košického	 a	 prešov-
ského. Bolo to preto, lebo tam bola ského. Bolo to preto, lebo tam bola 
najvyššia valutová kúpna sila. Z tohto najvyššia valutová kúpna sila. Z tohto 
regiónu sa už dávnejšie vysťahovalo regiónu sa už dávnejšie vysťahovalo 
na západ (najmä do USA	 a	 Kanady) na západ (najmä do USA	 a	 Kanady) 
najviac obyvateľov Slovenska. Tuzexy najviac obyvateľov Slovenska. Tuzexy 
neskôr vznikli aj v	Bardejove,	Popra-neskôr vznikli aj v	Bardejove,	Popra-
de,	 vo	 Vranove.	 V	 Giraltovciach	 sme de,	 vo	 Vranove.	 V	 Giraltovciach	 sme 
sı́ce Tuzex nemali, ale jedna nená-sı́ce Tuzex nemali, ale jedna nená-
padná predajňa v nákupnom stre-padná predajňa v nákupnom stre-
disku Nebíčko tu bola a v nej sa dali disku Nebíčko tu bola a v nej sa dali 
kúpiť naozaj exkluzıv́ne veci. Kto tam kúpiť naozaj exkluzıv́ne veci. Kto tam 
natrafil na „deň	 D“, zvyčajne odchá-natrafil na „deň	 D“, zvyčajne odchá-
dzal z Nebíčka pekne vysmiaty. Bol to dzal z Nebíčka pekne vysmiaty. Bol to 

Prvý Tuzex bol otvorený v roku 1957 v	
Prahe	na	Rytířskej	ulici,	pôvodne pre 
potreby členov diplomatického 
zboru, zahraničných turistov a tiež 
domácich držiteľov valút. Postupne sa 
sieť rozširovala a dorazila aj k nám na 
východ, pričom za najluxusnejšı ́ bol 
považovaný michalovský, ktorý sorti-
mentom ďaleko tromfoval všetky 
naokolo vrátane košického	 a	 prešov-
ského. Bolo to preto, lebo tam bola 
najvyššia valutová kúpna sila. Z tohto 
regiónu sa už dávnejšie vysťahovalo 
na západ (najmä do USA	 a	 Kanady) 
najviac obyvateľov Slovenska. Tuzexy 
neskôr vznikli aj v	Bardejove,	Popra-
de,	 vo	 Vranove.	 V	 Giraltovciach	 sme 
sı́ce Tuzex nemali, ale jedna nená-
padná predajňa v nákupnom stre-
disku Nebíčko tu bola a v nej sa dali 
kúpiť naozaj exkluzıv́ne veci. Kto tam 
natrafil na „deň	 D“, zvyčajne odchá-
dzal z Nebíčka pekne vysmiaty. Bol to 

pohyblivá, ale v osemdesiatych pohyblivá, ale v osemdesiatych 
rokoch, keď bol Tuzex na vrchole rokoch, keď bol Tuzex na vrchole 
popularity, sa ustálila niekde okolo 5	popularity, sa ustálila niekde okolo 5	
Kčs	za	1	bon.	Tieto poukážky mali aj Kčs	za	1	bon.	Tieto poukážky mali aj 
veľmi rýchly dátum expirácie, na čo si veľmi rýchly dátum expirácie, na čo si 
bolo treba dávať pozor. Normálny bolo treba dávať pozor. Normálny 
smrteľnıḱ sa mohol dostať k bonom smrteľnıḱ sa mohol dostať k bonom 
len ilegálne, najčastejšie kúpou od len ilegálne, najčastejšie kúpou od 
niektorého z pešiakov priamo na ulici niektorého z pešiakov priamo na ulici 
pred budovou Tuzexu, čo bol veľmi pred budovou Tuzexu, čo bol veľmi 
nedôstojný, až ponižujúci akt a ešte k nedôstojný, až ponižujúci akt a ešte k 
tomu aj trestný čin porušovania devı-́tomu aj trestný čin porušovania devı-́
zového zákona. Lenže takmer všetky zového zákona. Lenže takmer všetky 
takéto pouličné „transakcie“ boli štát-takéto pouličné „transakcie“ boli štát-
nymi orgánmi tolerované. Práčka nymi orgánmi tolerované. Práčka 
peňazı ́ predsa musela nejako fungo-peňazı ́ predsa musela nejako fungo-
vať. A veru aj fungovala. Ročný prıj́em vať. A veru aj fungovala. Ročný prıj́em 
zahraničných valút v	 Tuzexe bol v zahraničných valút v	 Tuzexe bol v 
hodnote dvoch miliárd Kčs, čo bola hodnote dvoch miliárd Kčs, čo bola 
dôležitá injekcia do kasy našej dôležitá injekcia do kasy našej 
centrálne riadenej ekonomiky. Celú centrálne riadenej ekonomiky. Celú 
sieť Tuzex navštıv́ilo len v roku 1988 sieť Tuzex navštıv́ilo len v roku 1988 
11 miliónov zákaznıḱov.11 miliónov zákaznıḱov.
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zahraničných valút v	 Tuzexe bol v 
hodnote dvoch miliárd Kčs, čo bola 
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totiž tuzexový	 bazár,	 ktorý ponúkal  totiž tuzexový	 bazár,	 ktorý ponúkal  
všetko možné. Od pekných rifľových všetko možné. Od pekných rifľových 
búnd až po pracı ́prášok	OMO,	ktorý sa búnd až po pracı ́prášok	OMO,	ktorý sa 
v tej dobe nedal zohnať v bežnej v tej dobe nedal zohnať v bežnej 
obchodnej sieti. Tu sa platilo len obchodnej sieti. Tu sa platilo len 
československými	korunami.československými	korunami.

Kto zažil tú dobu, tak vie, že Tuzexy	Kto zažil tú dobu, tak vie, že Tuzexy	
boli veľkou špecialitou bývalého boli veľkou špecialitou bývalého 
východného bloku. Mali ich v Poľsku	východného bloku. Mali ich v Poľsku	
(Pevex),	 NDR	 (Intershop),	 Bulharsku	(Pevex),	 NDR	 (Intershop),	 Bulharsku	
(Corecom),	 Rumunsku	 (Comturist),	(Corecom),	 Rumunsku	 (Comturist),	
Maďarsku	(Inertourist)	a dokonca aj v Maďarsku	(Inertourist)	a dokonca aj v 
ZSSR	 (Berjozka).	 Tuzex mali aj v ZSSR	 (Berjozka).	 Tuzex mali aj v 
Havane	na	Kube,	ale	Fidel	Castro ich Havane	na	Kube,	ale	Fidel	Castro ich 
po nástupe k moci úplne zakázal a po nástupe k moci úplne zakázal a 
vydal sa vlastnou cestou.vydal sa vlastnou cestou.

Inak, fenomén Tuzex	 má ešte jedno Inak, fenomén Tuzex	 má ešte jedno 
nečakané prvenstvo – ako prvý začal nečakané prvenstvo – ako prvý začal 
v roku 1988 distribuovať bezhoto-v roku 1988 distribuovať bezhoto-
vostné	 platobné	 karty	 s	 pečiatkou	vostné	 platobné	 karty	 s	 pečiatkou	
Živnostenskej	banky.	Po páde železnej Živnostenskej	banky.	Po páde železnej 
opony sieť Tuzexov ešte niekoľko opony sieť Tuzexov ešte niekoľko 

totiž tuzexový	 bazár,	 ktorý ponúkal  
všetko možné. Od pekných rifľových 
búnd až po pracı ́prášok	OMO,	ktorý sa 
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obchodnej sieti. Tu sa platilo len 
československými	korunami.
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Havane	na	Kube,	ale	Fidel	Castro ich 
po nástupe k moci úplne zakázal a 
vydal sa vlastnou cestou.

Inak, fenomén Tuzex	 má ešte jedno 
nečakané prvenstvo – ako prvý začal 
v roku 1988 distribuovať bezhoto-
vostné	 platobné	 karty	 s	 pečiatkou	
Živnostenskej	banky.	Po páde železnej 
opony sieť Tuzexov ešte niekoľko 

rokov fungovala ako akciová spoloč-rokov fungovala ako akciová spoloč-
nosť, ale s postupným otváranıḿ sa nosť, ale s postupným otváranıḿ sa 
svetu úplne stratila svoju podstatu a svetu úplne stratila svoju podstatu a 
26.	marca	1998 prešla celá akciovka 26.	marca	1998 prešla celá akciovka 
do likvidácie. Pokusy obnoviť zašlú do likvidácie. Pokusy obnoviť zašlú 
slávu tejto značky tu stále sú, ale slávu tejto značky tu stále sú, ale 
zatiaľ ani jeden projekt nebol dotiah-zatiaľ ani jeden projekt nebol dotiah-
nutý. Ale jedného dňa, ktovie? Ľudı ́nutý. Ale jedného dňa, ktovie? Ľudı ́
chytajú všelijaké retronostalgie.chytajú všelijaké retronostalgie.

O tom, ako mašinéria Tuzexu  a O tom, ako mašinéria Tuzexu  a 
vekslácke podsvetie kedysi fungovali, vekslácke podsvetie kedysi fungovali, 
veľmi trefne rozpráva kultový – a na veľmi trefne rozpráva kultový – a na 
svoju dobu veľmi odvážny – film Bony	svoju dobu veľmi odvážny – film Bony	
a	klid	z roku 1987, ktorý ste určite aj a	klid	z roku 1987, ktorý ste určite aj 
viackrát videli. Jeho vznik stojı́ za viackrát videli. Jeho vznik stojı́ za 
samostatnú reportáž, pretože sa do samostatnú reportáž, pretože sa do 
distribúcie dostal taktiež nelegálne. distribúcie dostal taktiež nelegálne. 
Výborný a autentický film o vekslá-Výborný a autentický film o vekslá-
koch, ktorý sa paradoxne dostal do koch, ktorý sa paradoxne dostal do 
kıń vďaka vekslákom. kıń vďaka vekslákom. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
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Posledný septembrový deň svojich Posledný septembrový deň svojich 
blıźkych opustil náš bývalý kolega v blıźkych opustil náš bývalý kolega v 
redakčnej rade, pán Jozef Cina. redakčnej rade, pán Jozef Cina. 
Niekoľko rokov prispieval do mesač-Niekoľko rokov prispieval do mesač-
nı́ka Spravodajca mesta Giraltovce nı́ka Spravodajca mesta Giraltovce 
článkami v rubrike Ako to vidıḿ ja! článkami v rubrike Ako to vidıḿ ja! 
Približoval nám rómsku komunitu jej Približoval nám rómsku komunitu jej 
zvyky, tradı́cie, zavše svoje názory zvyky, tradı́cie, zavše svoje názory 
prezentoval aj kritickým okom. Ako si prezentoval aj kritickým okom. Ako si 
na neho spomıńame my, jeho kole-na neho spomıńame my, jeho kole-
gyne z redakčnej rady? gyne z redakčnej rady? 

„Pán Cina v našom meste pôsobil na „Pán Cina v našom meste pôsobil na 
viacerých postoch, bol znalý našich viacerých postoch, bol znalý našich 
pomerov, čo mu ako členovi redakč-pomerov, čo mu ako členovi redakč-
nej rady umožnilo vždy vecne a objek-nej rady umožnilo vždy vecne a objek-
tı́vne zaujať stanovisko k rôznym tı́vne zaujať stanovisko k rôznym 
témam pri prıṕrave nášho Spravodaj-témam pri prıṕrave nášho Spravodaj-
cu. Mal svoju stálu rubriku zameranú cu. Mal svoju stálu rubriku zameranú 
na život našich spoluobčanov Rómov, na život našich spoluobčanov Rómov, 
kde sa vyjadroval práve k dianiu v kde sa vyjadroval práve k dianiu v 
tejto komunite,“ zaspomıńala si Mgr. tejto komunite,“ zaspomıńala si Mgr. 
Margita Gazdičová. Margita Gazdičová. 

Anka Mitaľová nám o ňom povedala: Anka Mitaľová nám o ňom povedala: 
„Ako si na neho spomıńam? Vždy s „Ako si na neho spomıńam? Vždy s 
úsmevom, pamätám si ho ako priateľ-úsmevom, pamätám si ho ako priateľ-
ského človeka. Poznala som ho ako ského človeka. Poznala som ho ako 
svojho dlhoročného kolegu v redakč-svojho dlhoročného kolegu v redakč-
nej rade Spravodajcu mesta Giraltov-nej rade Spravodajcu mesta Giraltov-
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nej rade Spravodajcu mesta Giraltov-

ce. Svojı́m korektným prı́stupom k ce. Svojı́m korektným prı́stupom k 
problematike bol rozhodne prıńosom problematike bol rozhodne prıńosom 
pri tvorbe nášho spoločného diela. pri tvorbe nášho spoločného diela. 
Venoval sa najmä otázke Rómov, mal Venoval sa najmä otázke Rómov, mal 
ich rád a preto sa snažil citlivo ich rád a preto sa snažil citlivo 
upozorňovať na to, čo ho v súvislosti s upozorňovať na to, čo ho v súvislosti s 
touto komunitou ťažilo. Významnou touto komunitou ťažilo. Významnou 
mierou zasiahol do jej života a pomá-mierou zasiahol do jej života a pomá-
hal či už radou, upozornenıḿ alebo hal či už radou, upozornenıḿ alebo 
osobne. Bol to nanajvýš skromný osobne. Bol to nanajvýš skromný 
človek a ovládal umenie stmeľovať človek a ovládal umenie stmeľovať 
ľudı,́ nerozdeľoval ich. A dnes, keď ľudı,́ nerozdeľoval ich. A dnes, keď 
odpočı́va na našom giraltovskom odpočı́va na našom giraltovskom 
cintorıńe, uchovala som si vo svojom cintorıńe, uchovala som si vo svojom 
srdci na neho peknú spomienku.“ srdci na neho peknú spomienku.“ 

Ja si na Jožka Cinu, tak sme ho v rade Ja si na Jožka Cinu, tak sme ho v rade 
oslovovali, spomıńam ako na človeka, oslovovali, spomıńam ako na človeka, 
ktorý mal vlastný názor a nebál sa ho ktorý mal vlastný názor a nebál sa ho 
povedať, ako na človeka pokojného, povedať, ako na človeka pokojného, 
rozvážného, kultivovaného. Vedel rozvážného, kultivovaného. Vedel 
zareagovať k téme, ak sme riešili prob-zareagovať k téme, ak sme riešili prob-
lémy v rade. Všetci, čo sme ho poznali lémy v rade. Všetci, čo sme ho poznali 
a mali tú možnosť s nıḿ spolupraco-a mali tú možnosť s nıḿ spolupraco-
vať, budeme radi na neho spomıńať a vať, budeme radi na neho spomıńať a 
občas sa určite vrátime aj k jeho      občas sa určite vrátime aj k jeho      
článkom, ktoré majú pre nás teraz, článkom, ktoré majú pre nás teraz, 
keď už nie je medzi nami, o to väčšiu keď už nie je medzi nami, o to väčšiu 
hodnotu.hodnotu.

Alenka	Kmecová		Alenka	Kmecová		
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hal či už radou, upozornenıḿ alebo 
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SPOMIENKA NA KOLEGUSPOMIENKA NA KOLEGUSPOMIENKA NA KOLEGU

Inak to nebude ani tento mesiac, kolá-Inak to nebude ani tento mesiac, kolá-
čik musı ́byť. Najmä cez vıḱend, keď čik musı ́byť. Najmä cez vıḱend, keď 
sme doma spolu, je fajn mať niečo sme doma spolu, je fajn mať niečo 
dobré a sladké ku káve alebo k čaju, dobré a sladké ku káve alebo k čaju, 
pre deti zvlášť. Pernıḱ má v sloven-pre deti zvlášť. Pernıḱ má v sloven-

Inak to nebude ani tento mesiac, kolá-
čik musı ́byť. Najmä cez vıḱend, keď 
sme doma spolu, je fajn mať niečo 
dobré a sladké ku káve alebo k čaju, 
pre deti zvlášť. Pernıḱ má v sloven-

ských domácnostiach dlhoročnú ských domácnostiach dlhoročnú 
tradıćiu, a tiež aj rôzne podoby. Aký je tradıćiu, a tiež aj rôzne podoby. Aký je 
ten, ktorý pečieme my? Podelıḿ e sa ten, ktorý pečieme my? Podelıḿ e sa 
oň s vami. oň s vami. 

ských domácnostiach dlhoročnú 
tradıćiu, a tiež aj rôzne podoby. Aký je 
ten, ktorý pečieme my? Podelıḿ e sa 
oň s vami. 
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P	E	R	N	Í	KP	E	R	N	Í	K

Potrebujeme:	 30 dag kryštálového Potrebujeme:	 30 dag kryštálového 
cukru, 2 vajcia, 2 dl oleja, 3 lyžice cukru, 2 vajcia, 2 dl oleja, 3 lyžice 
džemu, 40 dag polohrubej múky, ½ džemu, 40 dag polohrubej múky, ½ 
lyžičky sódy, 2 lyžice kakaa, 1 prášok lyžičky sódy, 2 lyžice kakaa, 1 prášok 
do pernıḱa, ½ l mlieka, džem a čoko-do pernıḱa, ½ l mlieka, džem a čoko-
ládu na polevu ládu na polevu 

Postup:	Cukor a vajcia dobre vyšľahá-Postup:	Cukor a vajcia dobre vyšľahá-
me, pomaly za stáleho miešania me, pomaly za stáleho miešania 
prilievame mlieko, potom zasa prilievame mlieko, potom zasa 
pomaly pridávame olej a 3 lyžice pomaly pridávame olej a 3 lyžice 

P	E	R	N	Í	K

Potrebujeme:	 30 dag kryštálového 
cukru, 2 vajcia, 2 dl oleja, 3 lyžice 
džemu, 40 dag polohrubej múky, ½ 
lyžičky sódy, 2 lyžice kakaa, 1 prášok 
do pernıḱa, ½ l mlieka, džem a čoko-
ládu na polevu 

Postup:	Cukor a vajcia dobre vyšľahá-
me, pomaly za stáleho miešania 
prilievame mlieko, potom zasa 
pomaly pridávame olej a 3 lyžice 

džemu. Múku zmiešame s práškom do džemu. Múku zmiešame s práškom do 
pernıḱa, sódou a kakaom, zmes vysy-pernıḱa, sódou a kakaom, zmes vysy-
peme do mokrej zmesi, premiešame a peme do mokrej zmesi, premiešame a 
ak by sa nám zdalo cesto husté, ak by sa nám zdalo cesto husté, 
pridáme ešte trocha mlieka. Cesto pridáme ešte trocha mlieka. Cesto 
musı ́byť vláčne a ľahké. Pečieme pri musı ́byť vláčne a ľahké. Pečieme pri 
180 °C 30 až 40 minút. Na upečený 180 °C 30 až 40 minút. Na upečený 
pernı́k natrieme ešte džem podľa pernı́k natrieme ešte džem podľa 
chuti a polejeme ho čokoládou. chuti a polejeme ho čokoládou. 

Prajeme	vám	sladké	maškrtenie.	          Prajeme	vám	sladké	maškrtenie.	          

Alenka	Kmecová	a																						Alenka	Kmecová	a																						
Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

džemu. Múku zmiešame s práškom do 
pernıḱa, sódou a kakaom, zmes vysy-
peme do mokrej zmesi, premiešame a 
ak by sa nám zdalo cesto husté, 
pridáme ešte trocha mlieka. Cesto 
musı ́byť vláčne a ľahké. Pečieme pri 
180 °C 30 až 40 minút. Na upečený 
pernı́k natrieme ešte džem podľa 
chuti a polejeme ho čokoládou. 

Prajeme	vám	sladké	maškrtenie.	          

Alenka	Kmecová	a																						
Michaela	Marcinová	

Je	 peklo	 exotermické	 (vydáva	Je	 peklo	 exotermické	 (vydáva	
teplo)	 nebo	 endotermické	 (pohl-teplo)	 nebo	 endotermické	 (pohl-
cuje	 teplo)?	 Odpoveď	 podložte	cuje	 teplo)?	 Odpoveď	 podložte	
dôkazom.dôkazom.

Ta k ý m t o  „ p o d r a z o m “  ú d a j n e Ta k ý m t o  „ p o d r a z o m “  ú d a j n e 
skutočne šokoval skúšajúci študentov skutočne šokoval skúšajúci študentov 
Washingtonskej univerzity pri skúške Washingtonskej univerzity pri skúške 
z chémie. Väčšina študentov zostavila z chémie. Väčšina študentov zostavila 
dôkaz pre svoj názor na základe dôkaz pre svoj názor na základe 
Boylovho zákona alebo nejakého jeho Boylovho zákona alebo nejakého jeho 
variantu (rozpıńanıḿ sa plyn ochla-variantu (rozpıńanıḿ sa plyn ochla-
dzuje, stláčanı́m zahrieva). Jeden dzuje, stláčanı́m zahrieva). Jeden 
študent sa však rozhodol na to ıśť študent sa však rozhodol na to ıśť 
inak.inak.

Po	 prvé,	 potrebujeme	 údaje,	 ako	 sa	Po	 prvé,	 potrebujeme	 údaje,	 ako	 sa	
hmota	 pekla	 mení	 v	 priebehu	 času.	hmota	 pekla	 mení	 v	 priebehu	 času.	
Preto	musíme	poznať	rýchlosť,	ktorou	Preto	musíme	poznať	rýchlosť,	ktorou	
duše	do	pekla	vstupujú	a	tiež	rýchlosť,	duše	do	pekla	vstupujú	a	tiež	rýchlosť,	
ktorou	z	neho	vystupujú.	Som	presved-ktorou	z	neho	vystupujú.	Som	presved-
čený,	že	môžeme	s	 istotou	predpokla-čený,	že	môžeme	s	 istotou	predpokla-
dať,	že	duše,	ktoré	sa	do	pekla	dostanú,	dať,	že	duše,	ktoré	sa	do	pekla	dostanú,	
už	z	neho	neodchádzajú.	Z	toho	vyplý-už	z	neho	neodchádzajú.	Z	toho	vyplý-

Je	 peklo	 exotermické	 (vydáva	
teplo)	 nebo	 endotermické	 (pohl-
cuje	 teplo)?	 Odpoveď	 podložte	
dôkazom.

Ta k ý m t o  „ p o d r a z o m “  ú d a j n e 
skutočne šokoval skúšajúci študentov 
Washingtonskej univerzity pri skúške 
z chémie. Väčšina študentov zostavila 
dôkaz pre svoj názor na základe 
Boylovho zákona alebo nejakého jeho 
variantu (rozpıńanıḿ sa plyn ochla-
dzuje, stláčanı́m zahrieva). Jeden 
študent sa však rozhodol na to ıśť 
inak.

Po	 prvé,	 potrebujeme	 údaje,	 ako	 sa	
hmota	 pekla	 mení	 v	 priebehu	 času.	
Preto	musíme	poznať	rýchlosť,	ktorou	
duše	do	pekla	vstupujú	a	tiež	rýchlosť,	
ktorou	z	neho	vystupujú.	Som	presved-
čený,	že	môžeme	s	 istotou	predpokla-
dať,	že	duše,	ktoré	sa	do	pekla	dostanú,	
už	z	neho	neodchádzajú.	Z	toho	vyplý-

va,	že	z	pekla	nevystupujú	žiadne	duše.	va,	že	z	pekla	nevystupujú	žiadne	duše.	

Čo	sa	týka	počtu	duší	vstupujúcich	do	Čo	sa	týka	počtu	duší	vstupujúcich	do	
pekla,	 musíme	 vziať	 do	 úvahy	 rôzne	pekla,	 musíme	 vziať	 do	 úvahy	 rôzne	
náboženstvá,	ktoré	dnes	na	svete	exis-náboženstvá,	ktoré	dnes	na	svete	exis-
tujú.	 Niektoré	 z	 týchto	 náboženstiev	tujú.	 Niektoré	 z	 týchto	 náboženstiev	
tvrdia,	 že	 ak	 nie	 ste	 ich	 vyznávačom	tvrdia,	 že	 ak	 nie	 ste	 ich	 vyznávačom	
(veriacim),	automaticky	sa	dostanete	(veriacim),	automaticky	sa	dostanete	
do	pekla.	Keďže	takýchto	náboženstiev	do	pekla.	Keďže	takýchto	náboženstiev	
je	viacero	a	ľudia	nevyznávajú	viac	než	je	viacero	a	ľudia	nevyznávajú	viac	než	
jedno	 náboženstvo,	 môžeme	 z	 toho	jedno	 náboženstvo,	 môžeme	 z	 toho	
vyvodiť,	že	všetci	ľudia,	a	teda	všetky	vyvodiť,	že	všetci	ľudia,	a	teda	všetky	
duše,	sa	dostanú	do	pekla.	Pri	súčasnej	duše,	sa	dostanú	do	pekla.	Pri	súčasnej	
pôrodnosti	 a	 úmrtnosti	 sa	 dá	 očaká-pôrodnosti	 a	 úmrtnosti	 sa	 dá	 očaká-
vať,	 že	 počet	 duší	 vstupujúcich	 do	vať,	 že	 počet	 duší	 vstupujúcich	 do	
pekla	narastá	exponenciálne.		pekla	narastá	exponenciálne.		

Teraz	 sa	 pozrime	 na	 rýchlosť	 zmeny	Teraz	 sa	 pozrime	 na	 rýchlosť	 zmeny	
objemu	 pekla,	 pretože	 na	 základe	objemu	 pekla,	 pretože	 na	 základe	
Boylovho	 zákona	 môžeme	 konštato-Boylovho	 zákona	 môžeme	 konštato-
vať,	že	ak	majú	teplota	a	tlak	v	pekle	vať,	že	ak	majú	teplota	a	tlak	v	pekle	
ostať	konštantné,	objem	pekla	sa	musí	ostať	konštantné,	objem	pekla	sa	musí	
v	dôsledku	nártastu	počtu	duší	zväčšo-v	dôsledku	nártastu	počtu	duší	zväčšo-
vať.	A	to	nám	dáva	dve	možnosti:	vať.	A	to	nám	dáva	dve	možnosti:	

va,	že	z	pekla	nevystupujú	žiadne	duše.	

Čo	sa	týka	počtu	duší	vstupujúcich	do	
pekla,	 musíme	 vziať	 do	 úvahy	 rôzne	
náboženstvá,	ktoré	dnes	na	svete	exis-
tujú.	 Niektoré	 z	 týchto	 náboženstiev	
tvrdia,	 že	 ak	 nie	 ste	 ich	 vyznávačom	
(veriacim),	automaticky	sa	dostanete	
do	pekla.	Keďže	takýchto	náboženstiev	
je	viacero	a	ľudia	nevyznávajú	viac	než	
jedno	 náboženstvo,	 môžeme	 z	 toho	
vyvodiť,	že	všetci	ľudia,	a	teda	všetky	
duše,	sa	dostanú	do	pekla.	Pri	súčasnej	
pôrodnosti	 a	 úmrtnosti	 sa	 dá	 očaká-
vať,	 že	 počet	 duší	 vstupujúcich	 do	
pekla	narastá	exponenciálne.		

Teraz	 sa	 pozrime	 na	 rýchlosť	 zmeny	
objemu	 pekla,	 pretože	 na	 základe	
Boylovho	 zákona	 môžeme	 konštato-
vať,	že	ak	majú	teplota	a	tlak	v	pekle	
ostať	konštantné,	objem	pekla	sa	musí	
v	dôsledku	nártastu	počtu	duší	zväčšo-
vať.	A	to	nám	dáva	dve	možnosti:	

PEKLO Z POHĽADU TERMODYNAMIKYPEKLO Z POHĽADU TERMODYNAMIKYPEKLO Z POHĽADU TERMODYNAMIKY
Je	peklo	exotermické	alebo	endotermické?Je	peklo	exotermické	alebo	endotermické?Je	peklo	exotermické	alebo	endotermické?
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1/	 Ak	 sa	 peklo	 rozpína	 rýchlosťou	1/	 Ak	 sa	 peklo	 rozpína	 rýchlosťou	
menšou,	než	je	rýchlosť,	ktorou	doňho	menšou,	než	je	rýchlosť,	ktorou	doňho	
duše	 vstupujú,	 budú	 v	 ňom	 teplota	 a	duše	 vstupujú,	 budú	 v	 ňom	 teplota	 a	
tlak	narastať	bezlimitne.tlak	narastať	bezlimitne.

2/	 Samozrejme,	 ak	 sa	 peklo	 rozpína	2/	 Samozrejme,	 ak	 sa	 peklo	 rozpína	
rýchlosťou	 väčšou,	 než	 je	 rýchlosť	rýchlosťou	 väčšou,	 než	 je	 rýchlosť	
prírastku	 duší,	 budú	 teplota	 a	 tlak	 v	prírastku	 duší,	 budú	 teplota	 a	 tlak	 v	
ňom	klesať,	kým	peklo	nezamrzne.	ňom	klesať,	kým	peklo	nezamrzne.	

Takže	ktorá	možnosť	je	pravdivá?	Takže	ktorá	možnosť	je	pravdivá?	

Ak	 prijmeme	 postulát,	 ktorý	 mi	 v	Ak	 prijmeme	 postulát,	 ktorý	 mi	 v	
prvom	 ročníku	 predostrela	 slečna	prvom	 ročníku	 predostrela	 slečna	

1/	 Ak	 sa	 peklo	 rozpína	 rýchlosťou	
menšou,	než	je	rýchlosť,	ktorou	doňho	
duše	 vstupujú,	 budú	 v	 ňom	 teplota	 a	
tlak	narastať	bezlimitne.

2/	 Samozrejme,	 ak	 sa	 peklo	 rozpína	
rýchlosťou	 väčšou,	 než	 je	 rýchlosť	
prírastku	 duší,	 budú	 teplota	 a	 tlak	 v	
ňom	klesať,	kým	peklo	nezamrzne.	

Takže	ktorá	možnosť	je	pravdivá?	

Ak	 prijmeme	 postulát,	 ktorý	 mi	 v	
prvom	 ročníku	 predostrela	 slečna	

Theresa	Banyanová,	a	to:	S	tebou	sa	Theresa	Banyanová,	a	to:	S	tebou	sa	
vyspím,	až	zamrzne	peklo!	a	zároveň	vyspím,	až	zamrzne	peklo!	a	zároveň	
vezmeme	do	úvahy	fakt,	že	sa	mi	s	ňou	vezmeme	do	úvahy	fakt,	že	sa	mi	s	ňou	
doteraz	 nepodarilo	 nadviazať	 sexu-doteraz	 nepodarilo	 nadviazať	 sexu-
álny	pomer,	vyplýva	z	toho,	že	možnosť	álny	pomer,	vyplýva	z	toho,	že	možnosť	
2/	pravdivá	nie	je.	Preto	som	si	istý,	že	2/	pravdivá	nie	je.	Preto	som	si	istý,	že	
peklo	je	exotermické.peklo	je	exotermické.

Na záver dôkaz erudovanosti pedagó-Na záver dôkaz erudovanosti pedagó-
ga: Tento študent ako jediný mal ga: Tento študent ako jediný mal 
skúšku za A. skúšku za A. 

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

Theresa	Banyanová,	a	to:	S	tebou	sa	
vyspím,	až	zamrzne	peklo!	a	zároveň	
vezmeme	do	úvahy	fakt,	že	sa	mi	s	ňou	
doteraz	 nepodarilo	 nadviazať	 sexu-
álny	pomer,	vyplýva	z	toho,	že	možnosť	
2/	pravdivá	nie	je.	Preto	som	si	istý,	že	
peklo	je	exotermické.

Na záver dôkaz erudovanosti pedagó-
ga: Tento študent ako jediný mal 
skúšku za A. 

(Daniel	Lednický,	legrace.cz)

November v záhradke November v záhradke November v záhradke 
Natieranie kmeňov ovocných stro-Natieranie kmeňov ovocných stro-
mov vápnom je dobré opatrenie proti mov vápnom je dobré opatrenie proti 
nárazovým trhlinám a nárazovým nárazovým trhlinám a nárazovým 
doskám, účinne znižuje pôsobenie doskám, účinne znižuje pôsobenie 
slnečných lúčov na kmeň. Pred natre-slnečných lúčov na kmeň. Pred natre-
tıḿ oškrabte rozpraskanú odumretú tıḿ oškrabte rozpraskanú odumretú 
kôru, nesmiete však poraniť novu kôru, nesmiete však poraniť novu 
kôru. Okrem toho je nevyhnutné kôru. Okrem toho je nevyhnutné 
rozprestrieť pod strom plachtu alebo rozprestrieť pod strom plachtu alebo 

Natieranie kmeňov ovocných stro-
mov vápnom je dobré opatrenie proti 
nárazovým trhlinám a nárazovým 
doskám, účinne znižuje pôsobenie 
slnečných lúčov na kmeň. Pred natre-
tıḿ oškrabte rozpraskanú odumretú 
kôru, nesmiete však poraniť novu 
kôru. Okrem toho je nevyhnutné 
rozprestrieť pod strom plachtu alebo 

fóliu pretože sa pod kôrou skrýva fóliu pretože sa pod kôrou skrýva 
veľké množstvo škodcov. Všetko veľké množstvo škodcov. Všetko 
okamžite spáľte.okamžite spáľte.

Do konca mesiaca budete môcť ešte Do konca mesiaca budete môcť ešte 
posledný raz pokosiť zatrávnenú posledný raz pokosiť zatrávnenú 
plochu.plochu.

Drevité odrezky sı́ce zakoreňujú Drevité odrezky sı́ce zakoreňujú 
pomalšie ako väčšina bylinných ale pomalšie ako väčšina bylinných ale 

fóliu pretože sa pod kôrou skrýva 
veľké množstvo škodcov. Všetko 
okamžite spáľte.

Do konca mesiaca budete môcť ešte 
posledný raz pokosiť zatrávnenú 
plochu.

Drevité odrezky sı́ce zakoreňujú 
pomalšie ako väčšina bylinných ale 
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vyžadujú oveľa menej starostlivosti. vyžadujú oveľa menej starostlivosti. 
Nepotrebujú teplo a ani polievanie Nepotrebujú teplo a ani polievanie 
nie je náročné, pretože sa vysádzajú nie je náročné, pretože sa vysádzajú 
priamo na záhradku. Rastlı́n, ktoré priamo na záhradku. Rastlı́n, ktoré 
môžeme množiť drevitými odrez-môžeme množiť drevitými odrez-
kami existuje veľké množstvo. Veľmi kami existuje veľké množstvo. Veľmi 
d o b re  z a ko re ň u j ú d o b re  z a ko re ň u j ú 
Aukuba, Drieň, Zlatov-Aukuba, Drieň, Zlatov-
ka, Vtáčı ́zob, Jazmıń a ka, Vtáčı ́zob, Jazmıń a 
Meruzalka.Meruzalka.

Práce v novembri:Práce v novembri:

- Rýľovanie voľných - Rýľovanie voľných 
plôch;plôch;

- Vysádzania ovocných - Vysádzania ovocných 
stromov a krikov;stromov a krikov;

- Prihnojovanie viniča, - Prihnojovanie viniča, 
rıb́ezle, egreša;rıb́ezle, egreša;

- Prerezanie čiernej - Prerezanie čiernej 
r ı́ b e z l e ,  e g r e š a  a r ı́ b e z l e ,  e g r e š a  a 
malıń;malıń;

- Uložte hľuzy okrasných na miesta s - Uložte hľuzy okrasných na miesta s 
vhodnou teplotou: begónie a gladioly vhodnou teplotou: begónie a gladioly 
vyžadujú 5 až 10C , georgıńy 4 až 8C, vyžadujú 5 až 10C , georgıńy 4 až 8C, 
kany 10C.kany 10C.

vyžadujú oveľa menej starostlivosti. 
Nepotrebujú teplo a ani polievanie 
nie je náročné, pretože sa vysádzajú 
priamo na záhradku. Rastlı́n, ktoré 
môžeme množiť drevitými odrez-
kami existuje veľké množstvo. Veľmi 
d o b re  z a ko re ň u j ú 
Aukuba, Drieň, Zlatov-
ka, Vtáčı ́zob, Jazmıń a 
Meruzalka.

Práce v novembri:

- Rýľovanie voľných 
plôch;

- Vysádzania ovocných 
stromov a krikov;

- Prihnojovanie viniča, 
rıb́ezle, egreša;

- Prerezanie čiernej 
r ı́ b e z l e ,  e g r e š a  a 
malıń;

- Uložte hľuzy okrasných na miesta s 
vhodnou teplotou: begónie a gladioly 
vyžadujú 5 až 10C , georgıńy 4 až 8C, 
kany 10C.

- Mulčujeme ruže - Mulčujeme ruže 
drveným lıśtıḿ a drveným lıśtıḿ a 
h n o j i v o m  n a h n o j i v o m  n a 
ruže, maliny drve-ruže, maliny drve-
ným lıśtıḿ s raše-ným lıśtıḿ s raše-
linou a hnojivom, linou a hnojivom, 
trvalkové záhony trvalkové záhony 
drveným lıśtıḿ s drveným lıśtıḿ s 
hnojivom, rodo-hnojivom, rodo-
d e n d r o n y , d e n d r o n y , 
vresovce, vresy, vresovce, vresy, 
čučoriedky raše-čučoriedky raše-
linou s hnojivom;linou s hnojivom;

- Vybratie čerpa-- Vybratie čerpa-
diel z jazierka a ich uloženie;diel z jazierka a ich uloženie;

- Hrabanie a kompostovanie popada-- Hrabanie a kompostovanie popada-
ného lıśtia;ného lıśtia;

- V bytoch s ústredným kúrenıḿ neza-- V bytoch s ústredným kúrenıḿ neza-

budnime na zvlhčovanie vzduchu v budnime na zvlhčovanie vzduchu v 
blı́zkosti izbových rastlı́n. Postačı ́blı́zkosti izbových rastlı́n. Postačı ́
miska s keramzitom zaliata s vodou;miska s keramzitom zaliata s vodou;

- Kontrolujte na rube listov pripadne - Kontrolujte na rube listov pripadne 
napadnutie škodcom.napadnutie škodcom.

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

- Mulčujeme ruže 
drveným lıśtıḿ a 
h n o j i v o m  n a 
ruže, maliny drve-
ným lıśtıḿ s raše-
linou a hnojivom, 
trvalkové záhony 
drveným lıśtıḿ s 
hnojivom, rodo-
d e n d r o n y , 
vresovce, vresy, 
čučoriedky raše-
linou s hnojivom;

- Vybratie čerpa-
diel z jazierka a ich uloženie;

- Hrabanie a kompostovanie popada-
ného lıśtia;

- V bytoch s ústredným kúrenıḿ neza-

budnime na zvlhčovanie vzduchu v 
blı́zkosti izbových rastlı́n. Postačı ́
miska s keramzitom zaliata s vodou;

- Kontrolujte na rube listov pripadne 
napadnutie škodcom.

Ľubomír	Krupa
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Lara Kašperová, Oliver Kmec  a Nina Chavková.Narodili	sa:	Lara Kašperová, Oliver Kmec  a Nina Chavková.

Navždy	nás	opustili:	29.09.2021 Zuzana Zajacová (1944); Navždy	nás	opustili:	29.09.2021 Zuzana Zajacová (1944); 
30.09.2021 Jozef Cina (1944); 12.10.2021 Irena Jurčová (1951); 30.09.2021 Jozef Cina (1944); 12.10.2021 Irena Jurčová (1951); 

13.10.2021 Anna Fečová (1972); 23.10.2021 Juraj Onderišin (1975)13.10.2021 Anna Fečová (1972); 23.10.2021 Juraj Onderišin (1975)

                                      
Svoje	životné	jubileá	v	novembri	oslávia:Svoje	životné	jubileá	v	novembri	oslávia:

90	rokov	 80	rokov 75	rokov90	rokov	 80	rokov 75	rokovMária Kovalčıḱová,   Ing. Margita Pachová,  Anna Mária Kovalčıḱová,   Ing. Margita Pachová,  Anna 
Peštová,   Ernest Fedák, Irena Koreňová,  Milka Vavreková, Peštová,   Ernest Fedák, Irena Koreňová,  Milka Vavreková, 70	rokov 65	rokov70	rokov 65	rokov
60	rokov 55	rokov60	rokov 55	rokov Vladimıŕ  Eliaš, Ladislav Grela, Peter Smolko, Klára Vojsová,   Vladimıŕ  Eliaš, Ladislav Grela, Peter Smolko, Klára Vojsová,  
Jozef Eliaš, Jaroslav Juhás, Jaroslav Mitaľ, Mgr. S� tefánia Vargová,  Marta Jozef Eliaš, Jaroslav Juhás, Jaroslav Mitaľ, Mgr. S� tefánia Vargová,  Marta 50	rokov50	rokov
Bolvanová a Rastislav Harviš.Bolvanová a Rastislav Harviš.

Manželstvo	uzavreli:    Manželstvo	uzavreli:    

Dávid Kanaloš a Marcela S�amkováDávid Kanaloš a Marcela S�amková

Jakub Kanaš a Klaudia C�uškováJakub Kanaš a Klaudia C�ušková

Kristián Sirota a Viktória Eštvanıḱová Kristián Sirota a Viktória Eštvanıḱová 

Erik Daňo a Renáta PeštováErik Daňo a Renáta Peštová

Maroš Hada a Irena BilláMaroš Hada a Irena Billá

Kristián Fedák a Ružena KatriňákováKristián Fedák a Ružena Katriňáková

Leo S�amko a Nikola BrendzováLeo S�amko a Nikola Brendzová

S� tefan Kurečaj a Aneta Tancošová S� tefan Kurečaj a Aneta Tancošová 
RedakciaRedakcia

Narodili	sa:	Lara Kašperová, Oliver Kmec  a Nina Chavková.

Navždy	nás	opustili:	29.09.2021 Zuzana Zajacová (1944); 
30.09.2021 Jozef Cina (1944); 12.10.2021 Irena Jurčová (1951); 

13.10.2021 Anna Fečová (1972); 23.10.2021 Juraj Onderišin (1975)

                   
Svoje	životné	jubileá	v	novembri	oslávia:

90	rokov	 80	rokov 75	rokovMária Kovalčıḱová,   Ing. Margita Pachová,  Anna 
Peštová,   Ernest Fedák, Irena Koreňová,  Milka Vavreková, 70	rokov 65	rokov
60	rokov 55	rokov Vladimıŕ  Eliaš, Ladislav Grela, Peter Smolko, Klára Vojsová,  
Jozef Eliaš, Jaroslav Juhás, Jaroslav Mitaľ, Mgr. S� tefánia Vargová,  Marta 50	rokov
Bolvanová a Rastislav Harviš.

Manželstvo	uzavreli:    

Dávid Kanaloš a Marcela S�amková

Jakub Kanaš a Klaudia C�ušková

Kristián Sirota a Viktória Eštvanıḱová 

Erik Daňo a Renáta Peštová

Maroš Hada a Irena Billá

Kristián Fedák a Ružena Katriňáková

Leo S�amko a Nikola Brendzová

S� tefan Kurečaj a Aneta Tancošová 
Redakcia
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MESTO GIRALTOVCEMESTO GIRALTOVCE
Dukelská 75, 087 01  GiraltovceDukelská 75, 087 01  Giraltovce

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníkaPodľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníka

a § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení a § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisovneskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťažvyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

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

Článok I. – Úvodné ustanovenieČlánok I. – Úvodné ustanovenie

1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zása-1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zása-
dami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 dami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

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

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 
nehnuteľností nehnuteľností 

a to rozostavanej garáže, postavenej na parcele C KN č. 512/27, zastavané plochy a a to rozostavanej garáže, postavenej na parcele C KN č. 512/27, zastavané plochy a 
nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce a pozemku pod budovou na parcele  C nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce a pozemku pod budovou na parcele  C 
KN č. 512/27, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce, zapí-KN č. 512/27, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce, zapí-
saných na LV č. 821.saných na LV č. 821.

2. Kúpna cena za  nehnuteľnosti vymedzené v čl. II. bode 1 je minimálne 31 800 2. Kúpna cena za  nehnuteľnosti vymedzené v čl. II. bode 1 je minimálne 31 800 
Eur.Eur.

Článok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťažeČlánok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 28.10.2021.1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 28.10.2021.

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.11.2021 do 2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.11.2021 do 
14:00 hod.14:00 hod.

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 
schválená MsZ v Giraltovciach 19.11.2021.schválená MsZ v Giraltovciach 19.11.2021.

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 
24.11.2021 do 15:00 hod. každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.24.11.2021 do 15:00 hod. každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.

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

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej 1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta 
Giraltovce a v regionálnej tlači s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných Giraltovce a v regionálnej tlači s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných 
podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete 
obchodnej verejnej súťaže.obchodnej verejnej súťaže.

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

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

MESTO GIRALTOVCE
Dukelská 75, 087 01  Giraltovce

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníka

a § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

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

Článok I. – Úvodné ustanovenie

1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zása-
dami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Článok II. – Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 
nehnuteľností 

a to rozostavanej garáže, postavenej na parcele C KN č. 512/27, zastavané plochy a 
nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce a pozemku pod budovou na parcele  C 
KN č. 512/27, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 90 m2, v k. ú. Giraltovce, zapí-
saných na LV č. 821.

2. Kúpna cena za  nehnuteľnosti vymedzené v čl. II. bode 1 je minimálne 31 800 
Eur.

Článok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 28.10.2021.

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.11.2021 do 
14:00 hod.

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia 
schválená MsZ v Giraltovciach 19.11.2021.

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 
24.11.2021 do 15:00 hod. každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta.

Článok IV. – Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta 
Giraltovce a v regionálnej tlači s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných 
podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete 
obchodnej verejnej súťaže.

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

3. Požadovaná cena je minimálna.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

35

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. 4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.

5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuza-5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuza-
vrie s mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej vrie s mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej 
kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na 
základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukonče-6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukonče-
nia lehoty na predkladanie ponúk.nia lehoty na predkladanie ponúk.

7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 
kúpnej zmluvy predložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom kúpnej zmluvy predložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom 
súťaže.súťaže.

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

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, je možné si dohodnúť osobne 9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, je možné si dohodnúť osobne 
na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. dverí 26 s Ing. Jánom Čabalom, ved. na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. dverí 26 s Ing. Jánom Čabalom, ved. 
odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na číslach 054/486 39 03 alebo 0905 odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na číslach 054/486 39 03 alebo 0905 
246 077.246 077.

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v 10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže.podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

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

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

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

Článok V. – Podmienky predajaČlánok V. – Podmienky predaja

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

2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 10.12.2021 bankovým prevodom na účet mesta 2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 10.12.2021 bankovým prevodom na účet mesta 
Giraltovce -IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s.. Za Giraltovce -IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s.. Za 
dátum úhrady sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet dátum úhrady sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet 
predávajúceho.predávajúceho.

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá Mesto Giraltovce po uhradení 3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá Mesto Giraltovce po uhradení 
kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý 
hradí kupujúci.hradí kupujúci.

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.

5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuza-
vrie s mestom Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej 
kúpnej zmluvy, môže byť za kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na 
základe zápisnice z vyhodnotenia podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži.

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukonče-
nia lehoty na predkladanie ponúk.

7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh 
kúpnej zmluvy predložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom 
súťaže.

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

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, je možné si dohodnúť osobne 
na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. dverí 26 s Ing. Jánom Čabalom, ved. 
odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na číslach 054/486 39 03 alebo 0905 
246 077.

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

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

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

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

Článok V. – Podmienky predaja

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

2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 10.12.2021 bankovým prevodom na účet mesta 
Giraltovce -IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s.. Za 
dátum úhrady sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet 
predávajúceho.

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá Mesto Giraltovce po uhradení 
kúpnej ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý 
hradí kupujúci.

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 
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kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúk-kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúk-
nuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom nuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom 
pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

Článok VI. – Kritéria hodnotenia návrhovČlánok VI. – Kritéria hodnotenia návrhov

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

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

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti - garáž. Všetky zmeny využitia kupova-b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti - garáž. Všetky zmeny využitia kupova-
nej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom mesta a nesmú mať rušivé nej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom mesta a nesmú mať rušivé 
vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, 2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, 
ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí 
poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude prira-poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude prira-
dené číslo podľa poradia.dené číslo podľa poradia.

3. V prípade rovnakých návrhov rozhodne skorší termín podania návrhu.3. V prípade rovnakých návrhov rozhodne skorší termín podania návrhu.

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tzn. umiestnili sa 4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tzn. umiestnili sa 
na druhom a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli.na druhom a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

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

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

Mesto GiraltovceMesto Giraltovce

Dukelská 75Dukelská 75

087 01 Giraltovce087 01 Giraltovce

s viditeľným označením:s viditeľným označením:

„NEOTVÁRAŤ – Predaj garáže na ul. Tehelná – SÚŤAŽ“„NEOTVÁRAŤ – Predaj garáže na ul. Tehelná – SÚŤAŽ“

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a 2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a 
čas prijatia návrhu spolu so svojim podpisom.čas prijatia návrhu spolu so svojim podpisom.

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

a) presné označenie navrhovateľaa) presné označenie navrhovateľa

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

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslomeno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie osob-(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie osob-
ných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a ných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov),doplnení niektorých zákonov),

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

názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky 
údaje ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných údaje ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných 
údajov,údajov,

kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúk-
nuté na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom 
pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

Článok VI. – Kritéria hodnotenia návrhov

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:

a) navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom;

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti - garáž. Všetky zmeny využitia kupova-
nej nehnuteľnosti musia byť v súlade s územným plánom mesta a nesmú mať rušivé 
vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok.

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, 
ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí 
poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude prira-
dené číslo podľa poradia.

3. V prípade rovnakých návrhov rozhodne skorší termín podania návrhu.

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tzn. umiestnili sa 
na druhom a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

Článok VII. – Podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže

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

Mesto Giraltovce

Dukelská 75

087 01 Giraltovce

s viditeľným označením:

„NEOTVÁRAŤ – Predaj garáže na ul. Tehelná – SÚŤAŽ“

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a 
čas prijatia návrhu spolu so svojim podpisom.

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže:

a) presné označenie navrhovateľa

- fyzická osoba nepodnikateľ uvedie:

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

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie osob-
ných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov),

- fyzická osoba podnikateľ uvedie:

názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky 
údaje ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných 
údajov,



- právnická osoba uvedie:- právnická osoba uvedie:

obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a 
výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace;výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace;

b) označenie nehnuteľnosti;b) označenie nehnuteľnosti;

c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou;c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou;

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

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodno-4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodno-
covaní návrhov zo súťaže vylúčený.covaní návrhov zo súťaže vylúčený.

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

- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce;- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce;

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

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

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností boli schválené uzne-Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností boli schválené uzne-
sením Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 381/2021 dňa 27.10.2021.sením Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 381/2021 dňa 27.10.2021.

Mgr. Ján Rubis Mgr. Ján Rubis 

primátor mestaprimátor mesta

- právnická osoba uvedie:

obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a 
výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace;

b) označenie nehnuteľnosti;

c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou;

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodno-
covaní návrhov zo súťaže vylúčený.

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

- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce;

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk;

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

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností boli schválené uzne-
sením Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach č. 381/2021 dňa 27.10.2021.

Mgr. Ján Rubis 

primátor mesta

Predám	pozemok	v	Bardejove	pod	hotelom	GEM							Predám	pozemok	v	Bardejove	pod	hotelom	GEM							
s	rozlohou	830m2.	Kontakt:	0905	807	835s	rozlohou	830m2.	Kontakt:	0905	807	835

Predám	továrenský	drtič	plastového	odpadu,						Predám	továrenský	drtič	plastového	odpadu,						
veľký	výkon,	dobrá	investícia.	veľký	výkon,	dobrá	investícia.	

Kontakt:	0905	807	835Kontakt:	0905	807	835

Predám	elektrického	krtka	na	kolieskach	Predám	elektrického	krtka	na	kolieskach	
na	čistenie	kanalizačného	odpadu	pracujúcehona	čistenie	kanalizačného	odpadu	pracujúceho
	na	princípe	špirály.	Kontakt:	0905	807	835	na	princípe	špirály.	Kontakt:	0905	807	835

Predám	prírodne	sušené	rezivo,	Predám	prírodne	sušené	rezivo,	
foršne,	dub,	borovica,	jedľa	a	červený	smrek.	foršne,	dub,	borovica,	jedľa	a	červený	smrek.	

Kontakt:	0905	807	835Kontakt:	0905	807	835

Predám	pozemok	v	Bardejove	pod	hotelom	GEM							
s	rozlohou	830m2.	Kontakt:	0905	807	835

Predám	továrenský	drtič	plastového	odpadu,						
veľký	výkon,	dobrá	investícia.	

Kontakt:	0905	807	835

Predám	elektrického	krtka	na	kolieskach	
na	čistenie	kanalizačného	odpadu	pracujúceho
	na	princípe	špirály.	Kontakt:	0905	807	835

Predám	prírodne	sušené	rezivo,	
foršne,	dub,	borovica,	jedľa	a	červený	smrek.	

Kontakt:	0905	807	835
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      V stredu 20.októbra 
navštívila splnomocnenkyňa 
vlády pre rómske komunity Mgr. 
Andrea Bučková naše mesto 
Giraltovce. Pre krátkosť času a 
kvôli pandemickým opatreniam 
si harmonogram návštevy 
musela dômyselne rozdeliť. Na 
mestskom úrade sa stretla s 
primátorom Mgr. Jánom 
Rubisom a ostatnými 
predstaviteľmi.

 

Záujem o rozšírenie 
zdravotných služieb

        Poliklinika Giraltovce ILB, 
s. r. o., doručila mestskému 
úradu žiadosť o odkúpenie 
pozemkov a budovy pred 
budovou polikliniky nášho 
mesta z dôvodu rozšírenia 
služieb o jednodňovú operatívu. 
Konateľka spoločnosti Mgr. 
Zuzana Gajdošíková vystúpila 
pred poslancov a informovala 
ich o snahe vybudovať v 
poliklinike jednodňovú 
operatívu v oblasti chirurgie, 
gynekológie a ortopédie.


