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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
otázky, odpovede či správanie. otázky, odpovede či správanie. 
Každý o tom vie to svoje. Každý o tom vie to svoje. 

September je tu. Prelom leta do September je tu. Prelom leta do 
jesene sa začıńa. C�akajú nás nové jesene sa začıńa. C�akajú nás nové 
momenty v školskom roku, ktorý, momenty v školskom roku, ktorý, 
dúfajme, bude snáď už viac v škole dúfajme, bude snáď už viac v škole 
ako doma. Začiatok jesene je tu a s ako doma. Začiatok jesene je tu a s 
nıḿ aj nové čıślo nášho mestského nıḿ aj nové čıślo nášho mestského 
mesačnı́ka, v ktorom si okrem mesačnı́ka, v ktorom si okrem 
pravidelných rubrı́k pripome-pravidelných rubrı́k pripome-
nieme aj 11. september a jeho 20. nieme aj 11. september a jeho 20. 
výročie, ale aj rozhovor s pani výročie, ale aj rozhovor s pani 
Annou Markovou, dlhoročnou Annou Markovou, dlhoročnou 
sociálnou pracovnıč́kou v našom sociálnou pracovnıč́kou v našom 
meste.......meste.......

Prı́jemné septembrové čı́tanie Prı́jemné septembrové čı́tanie 
vám praje vám praje 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

otázky, odpovede či správanie. 
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sociálnou pracovnıč́kou v našom 
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Prı́jemné septembrové čı́tanie 
vám praje 

Michaela	Marcinová

kdesi na internete sa objavil vtip: kdesi na internete sa objavil vtip: 
Počas prázdnin sa deti pýtajú: Počas prázdnin sa deti pýtajú: 
„Mami, môžeme ıśť von?“ „Môž-„Mami, môžeme ıśť von?“ „Môž-
ete.“ Druhá otázka: „A dokedy ete.“ Druhá otázka: „A dokedy 
môžeme byť?“ Mama odpovie: môžeme byť?“ Mama odpovie: 
„Do 31. augusta.“ Išlo pravdepo-„Do 31. augusta.“ Išlo pravdepo-
dobne o odpoveď zúfalej či unave-dobne o odpoveď zúfalej či unave-
nej matky. Kamarát mi na tento nej matky. Kamarát mi na tento 
vtip povedal: Možno tá mamka vtip povedal: Možno tá mamka 
nebola zúfalá, možno len chcela nebola zúfalá, možno len chcela 
dopriať deťom dostatok voľnosti. dopriať deťom dostatok voľnosti. 
Veď vieš, covid. A� no, možno.    Veď vieš, covid. A� no, možno.    

Názor si už môžeme vytvoriť, aký Názor si už môžeme vytvoriť, aký 
chceme. Ale je fajn zamyslieť sa chceme. Ale je fajn zamyslieť sa 
nad odpoveďou. Nie hneď zatraco-nad odpoveďou. Nie hneď zatraco-
vať, haniť, kritizovať, ale hľadať vať, haniť, kritizovať, ale hľadať 
možno skôr pochopenie, či aj možno skôr pochopenie, či aj 
samých seba. Koľkokrát sme si už samých seba. Koľkokrát sme si už 
my dospelı ́ povedali, ach tie deti. my dospelı ́ povedali, ach tie deti. 
Prıṕadne zúfalo reagovali na ich Prıṕadne zúfalo reagovali na ich 
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Na zač iatku prázdnin sa Na zač iatku prázdnin sa 
konalo 20. zasadnutie poslan-konalo 20. zasadnutie poslan-
cov nášho zastupiteľstva. Z cov nášho zastupiteľstva. Z 
dôvodu práceneschopnosti dôvodu práceneschopnosti 
Mgr. Jána Rubisa, primátora Mgr. Jána Rubisa, primátora 
mesta, schôdzu otvorila a mesta, schôdzu otvorila a 
viedla Mgr. Slávka Vojčeková, viedla Mgr. Slávka Vojčeková, 
jeho zástupkyňa. Ospravedlnenı ́ boli jeho zástupkyňa. Ospravedlnenı ́ boli 
poslanci Ing. Arch. Jaroslav Križánek poslanci Ing. Arch. Jaroslav Križánek 
a Ján Z� ulták. a Ján Z� ulták. 

MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti – MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti – 
rozostavanej garáže – vo vlastnıćtve rozostavanej garáže – vo vlastnıćtve 
Mestského podniku služieb Giraltov-Mestského podniku služieb Giraltov-
ce, s. r. o., v prospech mesta trojpäti-ce, s. r. o., v prospech mesta trojpäti-
novou väčšinou poslancov ako prıṕad novou väčšinou poslancov ako prıṕad 
osobitného zreteľa. Cena bola stano-osobitného zreteľa. Cena bola stano-
vená súdnoznaleckým posudkom 21 vená súdnoznaleckým posudkom 21 
600 eur. Dôvod hodný osobitného 600 eur. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočıv́a v tom, že predmetná zreteľa spočıv́a v tom, že predmetná 
nehnuteľnosť je  postavená  na nehnuteľnosť je  postavená  na 
pozemku mesta Giraltovce a je na nej pozemku mesta Giraltovce a je na nej 
ťarcha daňového úradu. Mestský ťarcha daňového úradu. Mestský 
podnik služieb Giraltovce, s. r. o., pre podnik služieb Giraltovce, s. r. o., pre 
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konsolidáciu firmy a vyplate-konsolidáciu firmy a vyplate-
nie záväzkov voči iným subjek-nie záväzkov voči iným subjek-
tom a pre jednoduchšie nakla-tom a pre jednoduchšie nakla-
danie s danou nehnuteľnosťou danie s danou nehnuteľnosťou 
odpredáva rozostavanú garáž odpredáva rozostavanú garáž 
vlastnıḱovi pozemku – mestu vlastnıḱovi pozemku – mestu 
Giraltovce. Giraltovce. 

Schválený bol aj predaj sociálnopre-Schválený bol aj predaj sociálnopre-
vádzkovej budovy s prıślušenstvom, vádzkovej budovy s prıślušenstvom, 
súpisné čı́slo 779 a pozemok na súpisné čı́slo 779 a pozemok na 
parcele C KN 529, zapıśané na liste parcele C KN 529, zapıśané na liste 
vlastnıćtva č. 1627, ktoré sú vo vlast-vlastnıćtva č. 1627, ktoré sú vo vlast-
nıćtve MsPS Giraltovce, s. r. o.  Predaj nıćtve MsPS Giraltovce, s. r. o.  Predaj 
bol schválený v prospech mesta Giral-bol schválený v prospech mesta Giral-
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osobitného zreteľa. Cena za budovu s osobitného zreteľa. Cena za budovu s 
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zreteľa spočıv́a v tom, že o predmetnú zreteľa spočıv́a v tom, že o predmetnú 
nehnuteľnosť prejavilo záujem mesto nehnuteľnosť prejavilo záujem mesto 
Giraltovce, ktoré má 100 % podiel       Giraltovce, ktoré má 100 % podiel       

konsolidáciu firmy a vyplate-
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Z rokovania mestského zastupiteľstvaZ rokovania mestského zastupiteľstvaZ rokovania mestského zastupiteľstva



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

4

v MsPS Giraltovce, s. r. o. a v danej  v MsPS Giraltovce, s. r. o. a v danej  
lokalite má záujem rozširovať služby lokalite má záujem rozširovať služby 
pre občanov mesta. Z tohto dôvodu pre občanov mesta. Z tohto dôvodu 
má v úmysle zrekonštruovať pries-má v úmysle zrekonštruovať pries-
tory budovy pre poskytovanie týchto tory budovy pre poskytovanie týchto 
služieb. služieb. 

MsZ v bode 6 schválilo Memorandum MsZ v bode 6 schválilo Memorandum 
o partnerstve a spolupráci s Nadáciou o partnerstve a spolupráci s Nadáciou 
Prešovského samosprávneho kraja Prešovského samosprávneho kraja 
pre podporu rodiny v oblasti riešenia pre podporu rodiny v oblasti riešenia 
krıźových situáciı ́v PSK. Mgr. Slávka krıźových situáciı ́v PSK. Mgr. Slávka 
Vojčeková informovala poslancov, že Vojčeková informovala poslancov, že 
v prıṕade nešťastia, povodne alebo v prıṕade nešťastia, povodne alebo 
požiaru môže občan cez toto memo-požiaru môže občan cez toto memo-
randum zıśkať finančné prostriedky. randum zıśkať finančné prostriedky. 

Ing. Pavol Tchurı́k, prednosta MsU� , Ing. Pavol Tchurı́k, prednosta MsU� , 
predložil Návrh úpravy rozpočtu predložil Návrh úpravy rozpočtu 
mesta Giraltovce na rok 2021. mesta Giraltovce na rok 2021. 
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požiaru môže občan cez toto memo-
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Poslanci tento návrh schválili bez Poslanci tento návrh schválili bez 
položky zvýšenie rozpočtu – 36 000 položky zvýšenie rozpočtu – 36 000 
eur – poplatky za ukončené exekúcie. eur – poplatky za ukončené exekúcie. 
Tejto položke sa chcú viac venovať a Tejto položke sa chcú viac venovať a 
podrobnejšie ju rozpracovať na podrobnejšie ju rozpracovať na 
ďalšom zasadnutı.́ ďalšom zasadnutı.́ 

K posledným bodom rokovania K posledným bodom rokovania 
patrilo ešte schválenie členov dozor-patrilo ešte schválenie členov dozor-
nej rady spoločnosti Mestský podnik nej rady spoločnosti Mestský podnik 
služieb Giraltovce, s. r. o. Poslanci služieb Giraltovce, s. r. o. Poslanci 
schválili dozornú radu v zloženı:́ Jaro-schválili dozornú radu v zloženı:́ Jaro-
slav Križánek st., Mgr. Martin Varga, slav Križánek st., Mgr. Martin Varga, 
MBA, Ing. Dušan Verčimák, Ing. Pavol MBA, Ing. Dušan Verčimák, Ing. Pavol 
Tchurıḱ a Ing. Ján C�abala. C� lenovia Tchurıḱ a Ing. Ján C�abala. C� lenovia 
dozornej rady v nej budú zasadať bez dozornej rady v nej budú zasadať bez 
nároku na odmenu. nároku na odmenu. 
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pomaly. Záujem o byty každoročne pomaly. Záujem o byty každoročne 
narastá aj v  našom meste, čıḿ sa narastá aj v  našom meste, čıḿ sa 
neustá le  rozš iruje poradovnı́k neustá le  rozš iruje poradovnı́k 
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záujem je o dvoj- a trojizbové byty. záujem je o dvoj- a trojizbové byty. 
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zdravotnej a bytovej komisie MsU�  Ing. 
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„Mesto k dnešnému dňu eviduje 57 „Mesto k dnešnému dňu eviduje 57 
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V	 centre	 mesta	 pod	 sídliskom	V	 centre	 mesta	 pod	 sídliskom	
Tehelná	 rastie	 v	 kopcovitom	Tehelná	 rastie	 v	 kopcovitom	
teréne	bytový	dom	s	19	nájomnými	teréne	bytový	dom	s	19	nájomnými	
bytmi.	 Na	 priebeh	 jeho	 výstavby	bytmi.	 Na	 priebeh	 jeho	 výstavby	
sme	 sa	 opýtali	 Ing.	 Emila	Matiho,	sme	 sa	 opýtali	 Ing.	 Emila	Matiho,	
vedúceho	oddelenia	výstavby.vedúceho	oddelenia	výstavby.
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je nedostatok pozemkov pre akúkoľ-je nedostatok pozemkov pre akúkoľ-
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podmienky VZN 29/2008 v zmysle 
dodatku č. 2/2018,“ dodala. 

V	 centre	 mesta	 pod	 sídliskom	
Tehelná	 rastie	 v	 kopcovitom	
teréne	bytový	dom	s	19	nájomnými	
bytmi.	 Na	 priebeh	 jeho	 výstavby	
sme	 sa	 opýtali	 Ing.	 Emila	Matiho,	
vedúceho	oddelenia	výstavby.

V zastavanom územı ́mesta Giraltovce 
je nedostatok pozemkov pre akúkoľ-
vek výstavbu, tobôž pre bytovú, daná 

Neutíchajúci	dopyt	po	nájomných	bytoch	Neutíchajúci	dopyt	po	nájomných	bytoch	
v	našom	meste	neustále	stúpa.	v	našom	meste	neustále	stúpa.	

Neutíchajúci	dopyt	po	nájomných	bytoch	
v	našom	meste	neustále	stúpa.	
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lokalita bola detegovaná a vybraná už lokalita bola detegovaná a vybraná už 
v procese prıṕravy územného plánu. v procese prıṕravy územného plánu. 
Z hľadiska osadenia a z hľadiska Z hľadiska osadenia a z hľadiska 
bezpečnosti stavby je lokalita preskú-bezpečnosti stavby je lokalita preskú-
maná oprávnenými osobami, teda maná oprávnenými osobami, teda 
statikom a geológom.statikom a geológom.

Priebeh	výstavby	spomaľujú	Priebeh	výstavby	spomaľujú	
rôzne	faktoryrôzne	faktory

Po začatı ́zemných prác sme zistili, že Po začatı ́zemných prác sme zistili, že 
sú tam veľké odrezy a v záujme sú tam veľké odrezy a v záujme 
ochrany územia pred zosuvom pôdy z ochrany územia pred zosuvom pôdy z 
hornej časti Tehelnej ulice bol navr-hornej časti Tehelnej ulice bol navr-
hovaný po preskúmanı́  územia hovaný po preskúmanı́  územia 
oporný múr, ktorý bol aj realizovaný.  oporný múr, ktorý bol aj realizovaný.  
Toto je jeden z dôvodov, prečo sa Toto je jeden z dôvodov, prečo sa 
začiatok stavby posunul. Vlastný začiatok stavby posunul. Vlastný 
bytový dom s technickou infraštruk-bytový dom s technickou infraštruk-
túrou, teda s prıṕojkami a so spevne-túrou, teda s prıṕojkami a so spevne-
nými plochami, mal byť podľa zmluvy nými plochami, mal byť podľa zmluvy 
ukončený v ôsmom mesiaci 2021. ukončený v ôsmom mesiaci 2021. 

lokalita bola detegovaná a vybraná už 
v procese prıṕravy územného plánu. 
Z hľadiska osadenia a z hľadiska 
bezpečnosti stavby je lokalita preskú-
maná oprávnenými osobami, teda 
statikom a geológom.

Priebeh	výstavby	spomaľujú	
rôzne	faktory

Po začatı ́zemných prác sme zistili, že 
sú tam veľké odrezy a v záujme 
ochrany územia pred zosuvom pôdy z 
hornej časti Tehelnej ulice bol navr-
hovaný po preskúmanı́  územia 
oporný múr, ktorý bol aj realizovaný.  
Toto je jeden z dôvodov, prečo sa 
začiatok stavby posunul. Vlastný 
bytový dom s technickou infraštruk-
túrou, teda s prıṕojkami a so spevne-
nými plochami, mal byť podľa zmluvy 
ukončený v ôsmom mesiaci 2021. 

Neskoršı ́ začiatok stavby, situácia s Neskoršı ́ začiatok stavby, situácia s 
covidom-19  – a v súčasnej dobe aj covidom-19  – a v súčasnej dobe aj 
nedostatok stavebného materiálu a nedostatok stavebného materiálu a 
prudký nárast jeho ceny –  sú dôvo-prudký nárast jeho ceny –  sú dôvo-
dom posunu termı́nu ukončenia dom posunu termı́nu ukončenia 
stavby na august 2022. Tak sú podané stavby na august 2022. Tak sú podané 
aj žiadosti o zmenu lehoty ukončenia aj žiadosti o zmenu lehoty ukončenia 
orgánom, štátnym organizáciám, orgánom, štátnym organizáciám, 
ktoré poskytujú financie, ako sú ktoré poskytujú financie, ako sú 
S� t á tny fond rozvoja bývania a S� t á tny fond rozvoja bývania a 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Tehlové	domy	dýchajúTehlové	domy	dýchajú

Osobne som zástancom tohto materi-Osobne som zástancom tohto materi-
álu. Najlepšı ́materiál je tehla. Vzhľa-álu. Najlepšı ́materiál je tehla. Vzhľa-
dom aj na vyššiu zástavbu ako päť dom aj na vyššiu zástavbu ako päť 
podlažı́, ale aj z hľadiska statiky a podlažı́, ale aj z hľadiska statiky a 
tepelnej izolácie sú lepšie tehlové tepelnej izolácie sú lepšie tehlové 
budovy ako napr. zo Siporexu alebo z budovy ako napr. zo Siporexu alebo z 
pórobetónových tvárnic. Nakoniec, pórobetónových tvárnic. Nakoniec, 
všetky bytové domy bežného štan-všetky bytové domy bežného štan-

Neskoršı ́ začiatok stavby, situácia s 
covidom-19  – a v súčasnej dobe aj 
nedostatok stavebného materiálu a 
prudký nárast jeho ceny –  sú dôvo-
dom posunu termı́nu ukončenia 
stavby na august 2022. Tak sú podané 
aj žiadosti o zmenu lehoty ukončenia 
orgánom, štátnym organizáciám, 
ktoré poskytujú financie, ako sú 
S� t á tny fond rozvoja bývania a 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Tehlové	domy	dýchajú

Osobne som zástancom tohto materi-
álu. Najlepšı ́materiál je tehla. Vzhľa-
dom aj na vyššiu zástavbu ako päť 
podlažı́, ale aj z hľadiska statiky a 
tepelnej izolácie sú lepšie tehlové 
budovy ako napr. zo Siporexu alebo z 
pórobetónových tvárnic. Nakoniec, 
všetky bytové domy bežného štan-
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dardu, ktoré sme doteraz robili, sú z dardu, ktoré sme doteraz robili, sú z 
tohto materiálu.tohto materiálu.

Večný	problém	parkovacích	Večný	problém	parkovacích	
miestmiest

V priestore medzi OC Tobi a domom V priestore medzi OC Tobi a domom 
pani K. Fatľovej, je detegovaných 19 pani K. Fatľovej, je detegovaných 19 
parkovacıćh miest. Vzhľadom k tomu, parkovacıćh miest. Vzhľadom k tomu, 
že lokalita sa plánuje rozširovať o že lokalita sa plánuje rozširovať o 
ďalšie bytové domy v ďalšıćh častiach, ďalšie bytové domy v ďalšıćh častiach, 
bude parkovı́sk pribúdať. Je však bude parkovı́sk pribúdať. Je však 
nevyhnutné požiadať o vysporiada-nevyhnutné požiadať o vysporiada-
nie pani K.  Fatľovú,  ktorá  sı́ce nie pani K.  Fatľovú,  ktorá  sı́ce 

dardu, ktoré sme doteraz robili, sú z 
tohto materiálu.

Večný	problém	parkovacích	
miest

V priestore medzi OC Tobi a domom 
pani K. Fatľovej, je detegovaných 19 
parkovacıćh miest. Vzhľadom k tomu, 
že lokalita sa plánuje rozširovať o 
ďalšie bytové domy v ďalšıćh častiach, 
bude parkovı́sk pribúdať. Je však 
nevyhnutné požiadať o vysporiada-
nie pani K.  Fatľovú,  ktorá  sı́ce 

vyjadrila súhlas za určitých podmie-vyjadrila súhlas za určitých podmie-
nok, k dohode však zatiaľ nedošlo. nok, k dohode však zatiaľ nedošlo. 
Požiadavky na parkovacie miesta sú Požiadavky na parkovacie miesta sú 
už dvojnásobné, aj keď máme 19 už dvojnásobné, aj keď máme 19 
parkovacıćh miest a 19 bytov. D� alšı ́parkovacıćh miest a 19 bytov. D� alšı ́
dôvod je bezpečnosť vychádzania        dôvod je bezpečnosť vychádzania        
z danej lokality: Bude obmedzená z danej lokality: Bude obmedzená 
riadená premávka výjazdu a vjazdu   riadená premávka výjazdu a vjazdu   
v jednom smere na pozemok medzi v jednom smere na pozemok medzi 
domom p. Fatľovej a OC Tobi. Pri domom p. Fatľovej a OC Tobi. Pri 
výjazde z parkoviska bude prikázaný výjazde z parkoviska bude prikázaný 
smer doprava smerom na Svidnıḱ.smer doprava smerom na Svidnıḱ.

Mária	OsifováMária	Osifová

vyjadrila súhlas za určitých podmie-
nok, k dohode však zatiaľ nedošlo. 
Požiadavky na parkovacie miesta sú 
už dvojnásobné, aj keď máme 19 
parkovacıćh miest a 19 bytov. D� alšı ́
dôvod je bezpečnosť vychádzania        
z danej lokality: Bude obmedzená 
riadená premávka výjazdu a vjazdu   
v jednom smere na pozemok medzi 
domom p. Fatľovej a OC Tobi. Pri 
výjazde z parkoviska bude prikázaný 
smer doprava smerom na Svidnıḱ.

Mária	Osifová
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V piatok 16. 6. 2021 sme v komunit-V piatok 16. 6. 2021 sme v komunit-
nom centre v spolupráci s poliklini-nom centre v spolupráci s poliklini-
kou a mestom zorganizovali očkova-kou a mestom zorganizovali očkova-
nie prevažne rómskych spoluobča-nie prevažne rómskych spoluobča-
nov. V priestoroch KC aj v teréne sme nov. V priestoroch KC aj v teréne sme 
rozbehli masıv́nu propagáciu o dôle-rozbehli masıv́nu propagáciu o dôle-
žitosti očkovania ako prevencie pred žitosti očkovania ako prevencie pred 
treťou vlnou pandémie covidu-19. treťou vlnou pandémie covidu-19. 
Navštevovali  sme Navštevovali  sme 
miestnu komunitu v miestnu komunitu v 
osade aj priamo v osade aj priamo v 
meste, a šıŕili osvetu meste, a šıŕili osvetu 
o dôležitosti očkova-o dôležitosti očkova-
n i a  a   r o z b e h l i n i a  a   r o z b e h l i 
registráciu na prvú registráciu na prvú 
d á v k u  v a k c ı́ n y d á v k u  v a k c ı́ n y 
Pfizer/BioNTech. Po Pfizer/BioNTech. Po 
všetkých týchto nále-všetkých týchto nále-
žitostiach sa 16. 6. s žitostiach sa 16. 6. s 
riaditeľkou miestnej riaditeľkou miestnej 
polikliniky uskutoč-polikliniky uskutoč-
nila prvá fáza očkova-nila prvá fáza očkova-
nia. Musıḿe povedať, nia. Musıḿe povedať, 
že na spokojnosť všet-že na spokojnosť všet-
kých zúčastnených kých zúčastnených 
sme zaznamenal i sme zaznamenal i 
hojnú  ú ča sť,  102 hojnú  ú ča sť,  102 
kl ientov nielen z k l ientov nielen z 
komunity, ale aj zo komunity, ale aj zo 
š i r še j  verejnost i . š i r še j  verejnost i . 
Preto naďalej organi-Preto naďalej organi-
zujeme očkovanie aj s zujeme očkovanie aj s 
inými poverenými inými poverenými 

V piatok 16. 6. 2021 sme v komunit-
nom centre v spolupráci s poliklini-
kou a mestom zorganizovali očkova-
nie prevažne rómskych spoluobča-
nov. V priestoroch KC aj v teréne sme 
rozbehli masıv́nu propagáciu o dôle-
žitosti očkovania ako prevencie pred 
treťou vlnou pandémie covidu-19. 
Navštevovali  sme 
miestnu komunitu v 
osade aj priamo v 
meste, a šıŕili osvetu 
o dôležitosti očkova-
n i a  a   r o z b e h l i 
registráciu na prvú 
d á v k u  v a k c ı́ n y 
Pfizer/BioNTech. Po 
všetkých týchto nále-
žitostiach sa 16. 6. s 
riaditeľkou miestnej 
polikliniky uskutoč-
nila prvá fáza očkova-
nia. Musıḿe povedať, 
že na spokojnosť všet-
kých zúčastnených 
sme zaznamenal i 
hojnú  ú ča sť,  102 
kl ientov nielen z 
komunity, ale aj zo 
š i r še j  verejnost i . 
Preto naďalej organi-
zujeme očkovanie aj s 
inými poverenými 

NÁPOMOCNÉ PRI OČKOVANÍNÁPOMOCNÉ PRI OČKOVANÍNÁPOMOCNÉ PRI OČKOVANÍ

KOMUNITNÉ CENTRUM KOMUNITNÉ CENTRUM KOMUNITNÉ CENTRUM 

organizáciami – Svet zdravia Svidnıḱ. organizáciami – Svet zdravia Svidnıḱ. 
Naši nahlásenı ́ klienti teraz majú na Naši nahlásenı ́ klienti teraz majú na 
výber medzi vakcı́nami od spoloč-výber medzi vakcı́nami od spoloč-
nostı ́ Pfizer/BioNTech a Johnson & nostı ́ Pfizer/BioNTech a Johnson & 
Johnson. Snažıḿe sa byť nápomocnı ́Johnson. Snažıḿe sa byť nápomocnı ́
pri zaočkovanı ́ čo najväčšieho počtu pri zaočkovanı ́ čo najväčšieho počtu 
obyvateľov. obyvateľov. 

organizáciami – Svet zdravia Svidnıḱ. 
Naši nahlásenı ́ klienti teraz majú na 
výber medzi vakcı́nami od spoloč-
nostı ́ Pfizer/BioNTech a Johnson & 
Johnson. Snažıḿe sa byť nápomocnı ́
pri zaočkovanı ́ čo najväčšieho počtu 
obyvateľov. 
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Všetci sa tešı́me z Všetci sa tešı́me z 
toho, ako sa to pekne toho, ako sa to pekne 
rozbehlo a evidu-rozbehlo a evidu-
jeme už aj prvé lasto-jeme už aj prvé lasto-
v i č k y  z  k o m u n ı́ t v i č k y  z  k o m u n ı́ t 
mimo Giraltoviec. mimo Giraltoviec. 
Týmito aktivitami sa Týmito aktivitami sa 
chceme č ı́m skôr chceme č ı́m skôr 
vrátiť do starých vrátiť do starých 
čias, kde sme svoju čias, kde sme svoju 
hlavnú činnosť veno-hlavnú činnosť veno-
vali záujmovým akti-vali záujmovým akti-
vitám, na ktorých vitám, na ktorých 
sme opekali, zabá-sme opekali, zabá-
vali sa a vzájomne vali sa a vzájomne 
učili nové veci.učili nové veci.

Janette	BučkováJanette	Bučková

Všetci sa tešı́me z 
toho, ako sa to pekne 
rozbehlo a evidu-
jeme už aj prvé lasto-
v i č k y  z  k o m u n ı́ t 
mimo Giraltoviec. 
Týmito aktivitami sa 
chceme č ı́m skôr 
vrátiť do starých 
čias, kde sme svoju 
hlavnú činnosť veno-
vali záujmovým akti-
vitám, na ktorých 
sme opekali, zabá-
vali sa a vzájomne 
učili nové veci.

Janette	Bučková

Letná škola tento rok otvorila svoje Letná škola tento rok otvorila svoje 
brány 09.08.2021. Dva týždne sa brány 09.08.2021. Dva týždne sa 
niesli v rozprávkovom duchu. Každý niesli v rozprávkovom duchu. Každý 
deň sme cestovali z rozprávky do deň sme cestovali z rozprávky do 
rozprávky a snažili sa splniť požado-rozprávky a snažili sa splniť požado-
vané úlohy. Popritom sme zažili kus vané úlohy. Popritom sme zažili kus 
obrovskej zábavy. Prvý deň sme začali obrovskej zábavy. Prvý deň sme začali 
rozprávkou O motýľoch a keďže sme rozprávkou O motýľoch a keďže sme 
sa nepoznali, tak sme sa zoznámili sa nepoznali, tak sme sa zoznámili 
prostrednı́ctvom hry a vyrobili si prostrednı́ctvom hry a vyrobili si 
originálne menovky. Ranná rozcvička originálne menovky. Ranná rozcvička 
nás zobudila a my sme si schuti nás zobudila a my sme si schuti 
zaspievali pieseň Rozprávky sú zaspievali pieseň Rozprávky sú 
krásna vec. Pri Belgickom tanci sme krásna vec. Pri Belgickom tanci sme 
zistili, že rytmus je veľmi dôležitý. zistili, že rytmus je veľmi dôležitý. 
Nosná rozprávka nasledujúceho dňa Nosná rozprávka nasledujúceho dňa 

Letná škola tento rok otvorila svoje 
brány 09.08.2021. Dva týždne sa 
niesli v rozprávkovom duchu. Každý 
deň sme cestovali z rozprávky do 
rozprávky a snažili sa splniť požado-
vané úlohy. Popritom sme zažili kus 
obrovskej zábavy. Prvý deň sme začali 
rozprávkou O motýľoch a keďže sme 
sa nepoznali, tak sme sa zoznámili 
prostrednı́ctvom hry a vyrobili si 
originálne menovky. Ranná rozcvička 
nás zobudila a my sme si schuti 
zaspievali pieseň Rozprávky sú 
krásna vec. Pri Belgickom tanci sme 
zistili, že rytmus je veľmi dôležitý. 
Nosná rozprávka nasledujúceho dňa 

– Janko Hraško nás voviedla do pozı-́– Janko Hraško nás voviedla do pozı-́
cie zistiť ako fungujú naše uši. Pomo-cie zistiť ako fungujú naše uši. Pomo-
cou audio aktivity sme sa utvrdili v cou audio aktivity sme sa utvrdili v 
tom, že naše artikulačné orgány tom, že naše artikulačné orgány 
pracujú ako majú. Odkazy, ktoré sme pracujú ako majú. Odkazy, ktoré sme 
si našli v každodennej letnej pošte nás si našli v každodennej letnej pošte nás 
veľakrát potešili, ale aj rozosmiali. Pri veľakrát potešili, ale aj rozosmiali. Pri 
výrobe postavičky Janka Hraška sme výrobe postavičky Janka Hraška sme 
si zopakovali stavbu ľudského tela a si zopakovali stavbu ľudského tela a 
pri hre Fazuľky sme si zopakovali pri hre Fazuľky sme si zopakovali 
jednotlivé matematické operácie. jednotlivé matematické operácie. 
Neskôr sme sa nechali  uná šať Neskôr sme sa nechali  uná šať 
rytmom pri jednotlivých cvikoch a rytmom pri jednotlivých cvikoch a 
overili sme si ako sa ľudia reagujú pri overili sme si ako sa ľudia reagujú pri 
hre Dostihy. Každý člen letnej školy si hre Dostihy. Každý člen letnej školy si 
vybral svojho anjelika, o ktorého sa vybral svojho anjelika, o ktorého sa 

– Janko Hraško nás voviedla do pozı-́
cie zistiť ako fungujú naše uši. Pomo-
cou audio aktivity sme sa utvrdili v 
tom, že naše artikulačné orgány 
pracujú ako majú. Odkazy, ktoré sme 
si našli v každodennej letnej pošte nás 
veľakrát potešili, ale aj rozosmiali. Pri 
výrobe postavičky Janka Hraška sme 
si zopakovali stavbu ľudského tela a 
pri hre Fazuľky sme si zopakovali 
jednotlivé matematické operácie. 
Neskôr sme sa nechali  uná šať 
rytmom pri jednotlivých cvikoch a 
overili sme si ako sa ľudia reagujú pri 
hre Dostihy. Každý člen letnej školy si 
vybral svojho anjelika, o ktorého sa 

OPÄŤ KREATÍVNE A ZÁBAVNE...OPÄŤ KREATÍVNE A ZÁBAVNE...OPÄŤ KREATÍVNE A ZÁBAVNE...
L ET NÁ Š KO L A L ET NÁ Š KO L A L ET NÁ Š KO L A 
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mal starať. Pri rozprávke O troch mal starať. Pri rozprávke O troch 
grošoch sme si uvedomili význam a grošoch sme si uvedomili význam a 
hodnotu peňazı ́a riešili sme pracovné hodnotu peňazı ́a riešili sme pracovné 
listy a rozvı́ jali  svoju finančnú listy a rozvı́ jali  svoju finančnú 
gramotnosť pri hre na Pašerákov. gramotnosť pri hre na Pašerákov. 
Obzvlášť sme sa potešili, keď sme si Obzvlášť sme sa potešili, keď sme si 
mohli ľubovoľne vyzdobiť biele trič-mohli ľubovoľne vyzdobiť biele trič-
ká .  Rozprávka O medovnı́kovej ká .  Rozprávka O medovnı́kovej 
chalúpke nás nabudila a tak ako aj chalúpke nás nabudila a tak ako aj 
Janıč́ko s Marienkou hľadali správnu Janıč́ko s Marienkou hľadali správnu 
cestu domov, my sme absolvovali cestu domov, my sme absolvovali 
súťažnú cestu na bicykloch a kolobež-súťažnú cestu na bicykloch a kolobež-
kách, na ktorej nás čakali rôzne vodné kách, na ktorej nás čakali rôzne vodné 
hry a prekvapenia. „Takešiho“ hrad hry a prekvapenia. „Takešiho“ hrad 
sme zdolali úplne premočenı.́ Odme-sme zdolali úplne premočenı.́ Odme-
nou nám boli sladké medovnı́čky. nou nám boli sladké medovnı́čky. 
Prvý týždeň letnej školy sme zavŕšili Prvý týždeň letnej školy sme zavŕšili 
výstupom na hrad C� ičva. Dozvedeli výstupom na hrad C� ičva. Dozvedeli 
sme sa o ňom zaujıḿavé informácie z sme sa o ňom zaujıḿavé informácie z 

mal starať. Pri rozprávke O troch 
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hodnotu peňazı ́a riešili sme pracovné 
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hry a prekvapenia. „Takešiho“ hrad 
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sme sa o ňom zaujıḿavé informácie z 

povesti O čiernom žrebcovi. Pod povesti O čiernom žrebcovi. Pod 
hradom na lesnej ceste nás čakali hradom na lesnej ceste nás čakali 
súťažné disciplıń y, ktoré sme si nene-súťažné disciplıń y, ktoré sme si nene-
chali ujsť. Najviac sa nám páčilo chali ujsť. Najviac sa nám páčilo 
skákanie vo vreci a maľovanie na tvár. skákanie vo vreci a maľovanie na tvár. 
Druhý týždeň na nás čakali rozprávky Druhý týždeň na nás čakali rozprávky 
o zvieratkách - bájky. Svoju šikovnosť o zvieratkách - bájky. Svoju šikovnosť 
sme si overili v hádankách. Nechýbali sme si overili v hádankách. Nechýbali 
ani športové aktivity a spoločenské ani športové aktivity a spoločenské 
hry. Nasledujúce dopoludnie sme strá-hry. Nasledujúce dopoludnie sme strá-
vili v Bardejove. V S�arišskom múzeu v vili v Bardejove. V S�arišskom múzeu v 
prıŕodovednej expozıćii sme obdivo-prıŕodovednej expozıćii sme obdivo-
vali nádherné zvieratá a rastliny. V vali nádherné zvieratá a rastliny. V 
Dračej pivnici sme sa zas dozvedeli Dračej pivnici sme sa zas dozvedeli 
zaujıḿavosti o Bardejove a vypočuli si zaujıḿavosti o Bardejove a vypočuli si 
legendu o dračom poklade. Nasledu-legendu o dračom poklade. Nasledu-
júce ráno sme sa zamerali na pohyb, júce ráno sme sa zamerali na pohyb, 
postreh i kondıćiu. Počas prechádzky postreh i kondıćiu. Počas prechádzky 
mestom sme plnili zadania, aby sme mestom sme plnili zadania, aby sme 
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program počas celej Letnej školy a program počas celej Letnej školy a 
rodičom za prejavenú dôveru. Verı-́rodičom za prejavenú dôveru. Verı-́
me, že sa v takom hojnom počte stret-me, že sa v takom hojnom počte stret-
neme aj počas budúceho leta. neme aj počas budúceho leta. 

V tomto školskom roku prajeme všet-V tomto školskom roku prajeme všet-
kým žiakom, učiteľom a rodičom veľa kým žiakom, učiteľom a rodičom veľa 
sıĺ do nových školských dnı,́ týždňov, sıĺ do nových školských dnı,́ týždňov, 
mesiacov a nezabudnuteľné okamihy mesiacov a nezabudnuteľné okamihy 
v kruhu rodiny!v kruhu rodiny!

Text:	Mgr.	Mária	Čabalová,																Text:	Mgr.	Mária	Čabalová,																
Mgr.	Marcela	TomkováMgr.	Marcela	Tomková

Foto:	Karin	TomkováFoto:	Karin	Tomková
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mesiacov a nezabudnuteľné okamihy 
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šťastlivo došli do cieľa. Unavenı ́sme šťastlivo došli do cieľa. Unavenı ́sme 
zrelaxovali každý po svojom. Niekto zrelaxovali každý po svojom. Niekto 
kreslil, iný vládal ešte športovať.  kreslil, iný vládal ešte športovať.  
Ihrisko sme preverili ďalšı́  deň. Ihrisko sme preverili ďalšı́  deň. 
Skúšali sme na ňom behy, triafačky a Skúšali sme na ňom behy, triafačky a 
iné disciplıń y. Nasledovala turistika iné disciplıń y. Nasledovala turistika 
do neďalekej prı́rody, v smere ku do neďalekej prı́rody, v smere ku 
vleku. Tam sme sa osviežili a zabavili s vleku. Tam sme sa osviežili a zabavili s 
vodnými balónmi. Posledný deň sme vodnými balónmi. Posledný deň sme 
ukončili rozprávkou Išlo vajce na ukončili rozprávkou Išlo vajce na 
vandrovku. Posilnenı ́ čokoládou sme vandrovku. Posilnenı ́ čokoládou sme 
putovali mestom a plnili úlohy ukryté putovali mestom a plnili úlohy ukryté 
v kinder vajı́čkach. Vďaka všetkým v kinder vajı́čkach. Vďaka všetkým 
ochotným učiteľkám za bohatý ochotným učiteľkám za bohatý 
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vodnými balónmi. Posledný deň sme 
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putovali mestom a plnili úlohy ukryté 
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KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU KALENDÁRIUM NÁŠHO MESTA A OKRESU 
1.	septembra	1953	bola v Giraltov-1.	septembra	1953	bola v Giraltov-
ciach zriadená škola stredného typu s ciach zriadená škola stredného typu s 
maturitou – Jedenásťročná stredná maturitou – Jedenásťročná stredná 
škola.škola.

1.	septembra	1963	bola v Giraltov-1.	septembra	1963	bola v Giraltov-
ciach založená Ľudová umelecká ciach založená Ľudová umelecká 
škola. Prvým riaditeľom bol Aladár škola. Prvým riaditeľom bol Aladár 
Szilágyi.Szilágyi.

1.	septembra	2002 začali vychádzať 1.	septembra	2002 začali vychádzať 
Podduklianske novinky, nezávislý Podduklianske novinky, nezávislý 
týždennıḱ občanov regiónu Svidnıḱa, týždennıḱ občanov regiónu Svidnıḱa, 
Stropkova a Giraltoviec.Stropkova a Giraltoviec.

8.	 septembra	 1767	 sa vo Veličnej 8.	 septembra	 1767	 sa vo Veličnej 
narodil Michal Stanıḱ.  Z rodnej Oravy narodil Michal Stanıḱ.  Z rodnej Oravy 
sa po štúdiu teológie dostal v roku sa po štúdiu teológie dostal v roku 
1787 ako evanjelický  farár  na 1787 ako evanjelický  farár  na 
východné Slovensko do Chmeľova. V východné Slovensko do Chmeľova. V 
roku 1808 prichádza do Giraltoviec roku 1808 prichádza do Giraltoviec 
už vo funkcii šarišsko-zemplıń skeho už vo funkcii šarišsko-zemplıń skeho 
seniora. Práve za jeho pôsobenia bola seniora. Práve za jeho pôsobenia bola 
veža giraltovského evanjelického veža giraltovského evanjelického 

1.	septembra	1953	bola v Giraltov-
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maturitou – Jedenásťročná stredná 
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kostola nadstavaná a namiesto rene-kostola nadstavaná a namiesto rene-
sančného vzhľadu dostala klasicis-sančného vzhľadu dostala klasicis-
tickú podobu. Postavená bola tiež tickú podobu. Postavená bola tiež 
nová ľudová škola. Stanıḱ ešte pred nová ľudová škola. Stanıḱ ešte pred 
prıćhodom do Giraltoviec pıśal teolo-prıćhodom do Giraltoviec pıśal teolo-
gické a mravoučné spisy. Kráľovská gické a mravoučné spisy. Kráľovská 
uhorská miestodržiteľská rada v uhorská miestodržiteľská rada v 
Budıńe mu v roku 1812 adresovala Budıńe mu v roku 1812 adresovala 
pochvalné uznanie za jeho prıńos v pochvalné uznanie za jeho prıńos v 
boji proti čiernym kiahňam. Michal boji proti čiernym kiahňam. Michal 
Stanıḱ bol osvietenským, všestranne Stanıḱ bol osvietenským, všestranne 
zameraným učencom prelomu 18. a zameraným učencom prelomu 18. a 
19. storočia, ktorý v jednej osobe 19. storočia, ktorý v jednej osobe 
spájal kňaza a teológa, religionistu a spájal kňaza a teológa, religionistu a 
historika, pomológa a včelára, autora historika, pomológa a včelára, autora 
početných spisov, prekladateľa i ľudo-početných spisov, prekladateľa i ľudo-
výchovného pracovnıḱa. V Giraltov-výchovného pracovnıḱa. V Giraltov-
ciach, kde pôsobil štrnásť rokov, ciach, kde pôsobil štrnásť rokov, 
zomrel (+1822) a tu je aj pochovaný. zomrel (+1822) a tu je aj pochovaný. 
Z� iaľ, jeho hrob na mestskom cintorıńe Z� iaľ, jeho hrob na mestskom cintorıńe 
sa nám nezachoval. Pri evanjelickom sa nám nezachoval. Pri evanjelickom 
kostole bola pred troma rokmi zasa-kostole bola pred troma rokmi zasa-

kostola nadstavaná a namiesto rene-
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tickú podobu. Postavená bola tiež 
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početných spisov, prekladateľa i ľudo-
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ciach, kde pôsobil štrnásť rokov, 
zomrel (+1822) a tu je aj pochovaný. 
Z� iaľ, jeho hrob na mestskom cintorıńe 
sa nám nezachoval. Pri evanjelickom 
kostole bola pred troma rokmi zasa-



dená pamätná lipa, ktorá by nám ho dená pamätná lipa, ktorá by nám ho 
mala aspoň takto symbolicky pripo-mala aspoň takto symbolicky pripo-
mıńať. mıńať. 

11.	 septembra	 1877 v Košiciach 11.	 septembra	 1877 v Košiciach 
zomrel Ján Tomaško rodák z Giralto-zomrel Ján Tomaško rodák z Giralto-
viec (*1819). Od roku 1842 pôsobil v viec (*1819). Od roku 1842 pôsobil v 
Košiciach ako slovenský evanjelický Košiciach ako slovenský evanjelický 
učiteľ. V tom čase mali košickı ́evanje-učiteľ. V tom čase mali košickı ́evanje-
lici väčšiu nemeckú a menšiu sloven-lici väčšiu nemeckú a menšiu sloven-
skú ľudovú školu. Tomaškovu jedno-skú ľudovú školu. Tomaškovu jedno-
triedku navštevovalo niekedy viac, triedku navštevovalo niekedy viac, 
inokedy menej ako dvadsať žiakov. inokedy menej ako dvadsať žiakov. 
Dôležité ale je, že ich vyučoval po Dôležité ale je, že ich vyučoval po 
slovensky. Dôkazom toho, že ho zaujı-́slovensky. Dôkazom toho, že ho zaujı-́
mal pohyb v národnom hnutı,́ bolo aj mal pohyb v národnom hnutı,́ bolo aj 
rozširovanie Z� iadostı́ slovenského rozširovanie Z� iadostı́ slovenského 
národa vydaných v máji 1848 štúrov-národa vydaných v máji 1848 štúrov-
cami v Liptovskom Mikuláši. Za túto cami v Liptovskom Mikuláši. Za túto 
činnosť skončil v novembri revoluč-činnosť skončil v novembri revoluč-
ného roku 1848 v košickej väznici. ného roku 1848 v košickej väznici. 
Ocitol sa tam so spisovateľom a košic-Ocitol sa tam so spisovateľom a košic-
kým katolı́ckym kňazom Jonášom kým katolı́ckym kňazom Jonášom 
Záborským. Po skončenı́ revolúcie Záborským. Po skončenı́ revolúcie 
1848/1849 pôsobil aj naďalej ako 1848/1849 pôsobil aj naďalej ako 
učiteľ s biednym platom vo svojej učiteľ s biednym platom vo svojej 
slovenskej jednotriedke až do smrti. slovenskej jednotriedke až do smrti. 

14.	septembra	1999	mesto Svidnıḱ 14.	septembra	1999	mesto Svidnıḱ 
navštıv́il Rudolf Schuster, prezident navštıv́il Rudolf Schuster, prezident 
SR.SR.

18.	septembra	2010	sa na Slovensku 18.	septembra	2010	sa na Slovensku 
konalo referendum. Občania sa v ňom konalo referendum. Občania sa v ňom 
vyjadrili k šiestim otázkam: zrušeniu vyjadrili k šiestim otázkam: zrušeniu 
k o n c e s i o n á r s k yc h  p o p l a t k o v, k o n c e s i o n á r s k yc h  p o p l a t k o v, 
obmedzeniu poslaneckej imunity, obmedzeniu poslaneckej imunity, 
znıž́eniu počtu poslancov, stanoveniu znıž́eniu počtu poslancov, stanoveniu 
maximálnej ceny vládnych limuzı́n, maximálnej ceny vládnych limuzı́n, 
voľbám cez internet  a zmene v tlačo-voľbám cez internet  a zmene v tlačo-
vom zákone. V okrese Svidnıḱ bola vom zákone. V okrese Svidnıḱ bola 
účasť 16 ,69 %.účasť 16 ,69 %.
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Záborským. Po skončenı́ revolúcie 
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14.	septembra	1999	mesto Svidnıḱ 
navštıv́il Rudolf Schuster, prezident 
SR.

18.	septembra	2010	sa na Slovensku 
konalo referendum. Občania sa v ňom 
vyjadrili k šiestim otázkam: zrušeniu 
k o n c e s i o n á r s k yc h  p o p l a t k o v, 
obmedzeniu poslaneckej imunity, 
znıž́eniu počtu poslancov, stanoveniu 
maximálnej ceny vládnych limuzı́n, 
voľbám cez internet  a zmene v tlačo-
vom zákone. V okrese Svidnıḱ bola 
účasť 16 ,69 %.

20.	–	21.	septembra	2002 sa konali 20.	–	21.	septembra	2002 sa konali 
voľby do NR SR. V okrese Svidnıḱ bola voľby do NR SR. V okrese Svidnıḱ bola 
účasť voličov 66,35%. V priebehu účasť voličov 66,35%. V priebehu 
volebného obdobia v roku 2004 sa volebného obdobia v roku 2004 sa 
stal poslancom NR SR Jaroslav Ivančo, stal poslancom NR SR Jaroslav Ivančo, 
pôsobiaci vo Svidnıḱu. pôsobiaci vo Svidnıḱu. 

25.	–	26.	septembra	1998 sa konalo 25.	–	26.	septembra	1998 sa konalo 
referendum s otázkou: „Ste za to, aby referendum s otázkou: „Ste za to, aby 
NR SR prijala ústavný zákon, ktorým NR SR prijala ústavný zákon, ktorým 
sa zakáže privatizácia niektorých stra-sa zakáže privatizácia niektorých stra-
tegických podnikov?“ U� časť voličov v tegických podnikov?“ U� časť voličov v 
o k re s e  Sv i d n ı́ k  p re d s t avova l a o k re s e  Sv i d n ı́ k  p re d s t avova l a 
61,54%. Taktiež sa konali voľby do 61,54%. Taktiež sa konali voľby do 
NR SR. U� časť voličov v okrese Svidnıḱ NR SR. U� časť voličov v okrese Svidnıḱ 
bola 83,70%. V priebehu volebného bola 83,70%. V priebehu volebného 
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navštıv́il mesto Svidnı́k a Stropkov navštıv́il mesto Svidnı́k a Stropkov 
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25.	–	26.	septembra	1998 sa konalo 
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NR SR. U� časť voličov v okrese Svidnıḱ 
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V minulom čıśle nášho spravodajcu 
sme z knihy Dvesto rokov svidnı́c-
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sa na žiakov prvého stupňa tešia sa na žiakov prvého stupňa tešia 
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dodržiavať prı́sne epidemiologické dodržiavať prı́sne epidemiologické 
opatrenia tak, aby sme žiakom zabez-opatrenia tak, aby sme žiakom zabez-
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Touto cestou žel áme každému Touto cestou žel áme každému 
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teľné spomienky o chvıľ́u vystrieda teľné spomienky o chvıľ́u vystrieda 
nová etapa, ktorá je spájaná so vzde-nová etapa, ktorá je spájaná so vzde-
lávanı́m. Opäť začne ranný zhon a lávanı́m. Opäť začne ranný zhon a 
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rostné šantenie nahradı ́ vyučovanie, rostné šantenie nahradı ́ vyučovanie, 
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dom, aby sme začali prácu, ktorá má dom, aby sme začali prácu, ktorá má 
zmysel a ktorá rozvıj́a súčasnú gene-zmysel a ktorá rozvıj́a súčasnú gene-
ráciu. Aj my sme sa na tento nový škol-ráciu. Aj my sme sa na tento nový škol-
ský rok 2021/22 v našej škole poctivo ský rok 2021/22 v našej škole poctivo 
pr ipravoval i ,  aby  sme ž iakom pripravoval i ,  aby  sme ž iakom 
prichystali čo najlepšie podmienky prichystali čo najlepšie podmienky 
pre ich prácu. Verıḿe, že pre žiakov pre ich prácu. Verıḿe, že pre žiakov 
budú potešenı́m mnohé vynovené budú potešenı́m mnohé vynovené 
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jednej adrese. Prvý stupeň, špeciálne jednej adrese. Prvý stupeň, špeciálne 
triedy a šiestaci až ôsmaci sa budú triedy a šiestaci až ôsmaci sa budú 
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ninami. Veselé zážitky a nezabudnu-
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rostné šantenie nahradı ́ vyučovanie, 
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nie opatrovateliek pri zabezpečovanı ́nie opatrovateliek pri zabezpečovanı ́
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všetkými jeho novelami. Samotná a 
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obyvateľov	 a	 na	 území	 s	 menšou			obyvateľov	 a	 na	 území	 s	 menšou			
rozlohou.“	rozlohou.“	

Pani	Markovú	 nominácia	 v	 kategórii	Pani	Markovú	 nominácia	 v	 kategórii	
Odborný	 pracovník	 prekvapila,	 ale	Odborný	 pracovník	 prekvapila,	 ale	
zároveň	milo	dojala	a	potešila.	 „Poh-zároveň	milo	dojala	a	potešila.	 „Poh-
ladilo	to	moju	dušu,“	dodala	na	záver.	ladilo	to	moju	dušu,“	dodala	na	záver.	

Vı́ťazi 2. ročnı́ka Národnej ceny Vı́ťazi 2. ročnı́ka Národnej ceny 
starostlivosti Dobré srdce budú starostlivosti Dobré srdce budú 
vyhlásenı ́na slávnostnom galavečere vyhlásenı ́na slávnostnom galavečere 
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záznam odvysiela RTVS na Dvojke záznam odvysiela RTVS na Dvojke 
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nielen po psychickej, ale aj nielen po psychickej, ale aj 
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všetky druhy bicyklov, futbalové všetky druhy bicyklov, futbalové 
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prežité detstvo sa natrvalo zapıš́e do prežité detstvo sa natrvalo zapıš́e do 
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Dovolı́m si byť trochu osobná, Dovolı́m si byť trochu osobná, 
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vzťahy, tolerancia, spolužitie odzr-vzťahy, tolerancia, spolužitie odzr-
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si nemohol nikto nároky stupňovať, 
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skej kultúry – maestro humoru Milan	
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Lasica. Jeho umeleckú tvorbu už 
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A čo my staršı ́už hodne dospelejšı?́ A čo my staršı ́už hodne dospelejšı?́ 
Až vo vyššom veku zistıḿe, že ten Až vo vyššom veku zistıḿe, že ten 
pomyselný rebrı́ ček hodnôt sa pomyselný rebrı́ ček hodnôt sa 
naozaj úplne zmenil. Zrazu zistıt́e, že naozaj úplne zmenil. Zrazu zistıt́e, že 
robıt́e a rozmýšľate tak, ako kedysi robıt́e a rozmýšľate tak, ako kedysi 
naši rodičia, aj keď neraz práve tým naši rodičia, aj keď neraz práve tým 
nás dokázali prekvapiť. Nepotrebu-nás dokázali prekvapiť. Nepotrebu-
jeme veľa, ale pokoj a istotu určite, jeme veľa, ale pokoj a istotu určite, 
lebo každý deň je iný a prekvapı ́lebo každý deň je iný a prekvapı ́
čıḿkoľvek. A vedieť , že či vľavo, vpra-čıḿkoľvek. A vedieť , že či vľavo, vpra-
vo, oproti aj po ulici ďalej žijú ľudia, vo, oproti aj po ulici ďalej žijú ľudia, 
ktorých môžeme pokojne nazvať ktorých môžeme pokojne nazvať 
„naši“. Ak odkiaľsi počujem: Dobré „naši“. Ak odkiaľsi počujem: Dobré 
ráno, či Dobrý deň, i keď nikoho nevi-ráno, či Dobrý deň, i keď nikoho nevi-
dıḿ len počujem, už to je vklad do dıḿ len počujem, už to je vklad do 
nového dňa, ktorý nič nestojı,́ ale má nového dňa, ktorý nič nestojı,́ ale má 
svoju hodnotu.  A naozaj si máme svoju hodnotu.  A naozaj si máme 
pomáhať? Rôzne formy pomoci pomáhať? Rôzne formy pomoci 
majú rôzne prıv́lastky. Anjel taký aj majú rôzne prıv́lastky. Anjel taký aj 
onaký, ale ktosi iný povedal, že anje-onaký, ale ktosi iný povedal, že anje-
lom je každý, kto pomáha. Nie sme lom je každý, kto pomáha. Nie sme 
anonymnı́ obyvatelia obrovského anonymnı́ obyvatelia obrovského 
sıd́liska, ale malá komunita šestnás-sıd́liska, ale malá komunita šestnás-
tich rodıń, ktoré prežıv́ajú veselšie tich rodıń, ktoré prežıv́ajú veselšie 
ale i tie smutnejšie udalosti. Mať v ale i tie smutnejšie udalosti. Mať v 
blı́zkosti človeka zručného, tech-blı́zkosti človeka zručného, tech-
nicky zdatného, k tomu s potrebným nicky zdatného, k tomu s potrebným 
technickým vybavenı́m na rôzne technickým vybavenı́m na rôzne 
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pri málo známej kuriozitke, ktorá sa pri málo známej kuriozitke, ktorá sa 
týka Giraltoviec. Hoci pán Lasica v týka Giraltoviec. Hoci pán Lasica v 
našom mestečku nikdy nevystupoval, našom mestečku nikdy nevystupoval, 
Giraltovčania	ho mali možnosť naživo Giraltovčania	ho mali možnosť naživo 
vidieť naprıḱlad na festivale Bažant vidieť naprıḱlad na festivale Bažant 
Pohoda na trenčianskom letisku so Pohoda na trenčianskom letisku so 
súborom Bratislava	 Hot	 Serena-súborom Bratislava	 Hot	 Serena-
ders.	 Ich hudobná produkcia v štýle ders.	 Ich hudobná produkcia v štýle 
jazzového	retra	spred sto rokov obsa-jazzového	retra	spred sto rokov obsa-
hovala remake Františka	Krištofa	Vese-hovala remake Františka	Krištofa	Vese-
lého a šlágrov doby dávno minulej. lého a šlágrov doby dávno minulej. 
Táto kooperácia vyústila v roku 2001 Táto kooperácia vyústila v roku 2001 
do vydania prvého spoločného do vydania prvého spoločného 
albumu Ja	som	optimista. Na ňom sa albumu Ja	som	optimista. Na ňom sa 
nachádza aj pesnička Skôr	než	odídeš	nachádza aj pesnička Skôr	než	odídeš	
(na LP platni ňou začıńa strana B). K (na LP platni ňou začıńa strana B). K 
tejto skladbe  vznikol aj vtipný video-tejto skladbe  vznikol aj vtipný video-
klip s jasným posolstvom o ľudskej klip s jasným posolstvom o ľudskej 
pominuteľnosti. Poďme si ho trochu pominuteľnosti. Poďme si ho trochu 
priblıž́iť. Je v ňom totiž jeden naozaj priblıž́iť. Je v ňom totiž jeden naozaj 
prekvapivý, až záhadný moment.prekvapivý, až záhadný moment.

Na jeho začiatku vidıḿe malé dievčat-Na jeho začiatku vidıḿe malé dievčat-
ko, ako nájde na zemi vo svojej izbe ko, ako nájde na zemi vo svojej izbe 
starý kotúč s celuloidovým filmom. starý kotúč s celuloidovým filmom. 
Začne si prezerať jednotlivé obrázky, Začne si prezerať jednotlivé obrázky, 
keď do izby vstúpi pán Lasica a ako keď do izby vstúpi pán Lasica a ako 
s p r á v n y  i l u z i o n i s t a  v y č a r u j e s p r á v n y  i l u z i o n i s t a  v y č a r u j e 
dievčatku premietačku. Sadnú si na dievčatku premietačku. Sadnú si na 
gauč a spoločne chvıľ́ku sledujú film, gauč a spoločne chvıľ́ku sledujú film, 
v ktorom vidı́me rôzne významné v ktorom vidı́me rôzne významné 
osobnosti svetovej politiky. Pri politi-osobnosti svetovej politiky. Pri politi-
koch s pošramotenou povesťou pán koch s pošramotenou povesťou pán 
Lasica	 rukou zakryje dievčatku oči, Lasica	 rukou zakryje dievčatku oči, 
aby sa nedı́valo. Po chvı́li sa sám aby sa nedı́valo. Po chvı́li sa sám 
zdvihne z gauča, s eleganciou jemu zdvihne z gauča, s eleganciou jemu 
vlastnou podıd́e k plátnu a vstúpi do vlastnou podıd́e k plátnu a vstúpi do 
deja premietaného filmu. Roztomilé.deja premietaného filmu. Roztomilé.

Medzi bežiacimi obrázkami sa virtu-Medzi bežiacimi obrázkami sa virtu-
álne pohybuje a zúčastňuje sa politic-álne pohybuje a zúčastňuje sa politic-
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týka Giraltoviec. Hoci pán Lasica v 
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zdvihne z gauča, s eleganciou jemu 
vlastnou podıd́e k plátnu a vstúpi do 
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kého diania tým, že sa tam lúči s kého diania tým, že sa tam lúči s 
významnými osobnosťami politic-významnými osobnosťami politic-
kého života –	Fidelom	Castrom,	Niki-kého života –	Fidelom	Castrom,	Niki-
tom	 Chruščovom,	 Leonidom	 Brežne-tom	 Chruščovom,	 Leonidom	 Brežne-
vom,	 Gustávom	 Husákom,	 Georgom	vom,	 Gustávom	 Husákom,	 Georgom	
Bushom,	Borisom	Jeľcinom,	Michailom	Bushom,	Borisom	Jeľcinom,	Michailom	
Gorbačovom,	 Jásirom	 Arafatom	 či	Gorbačovom,	 Jásirom	 Arafatom	 či	
Jánom	Ľuptákom.	Keď do obrazovky Jánom	Ľuptákom.	Keď do obrazovky 
zamáva na rozlúčku Vladimír	Mečiar,	zamáva na rozlúčku Vladimír	Mečiar,	
rad prıd́e aj na vtedajšieho sloven-rad prıd́e aj na vtedajšieho sloven-
ského prezidenta Rudolfa	Schustera.	ského prezidenta Rudolfa	Schustera.	

A tu to zrazu je! Naše redakčné „jas-A tu to zrazu je! Naše redakčné „jas-
trabie	 oko“	zachytilo, že v čase 2:51 trabie	 oko“	zachytilo, že v čase 2:51 
tam nájdeme kratučký záber, v tam nájdeme kratučký záber, v 
ktorom Rudolf	 Schuster niečo nalie-ktorom Rudolf	 Schuster niečo nalie-
havo rozpráva  a  je  obklopený havo rozpráva  a  je  obklopený 
pozorne počúvajúcimi Giraltovčanmi.	pozorne počúvajúcimi Giraltovčanmi.	
Z tejto mikrosekvencie je celkom Z tejto mikrosekvencie je celkom 
jasné, že je to nasnıḿané na parko-jasné, že je to nasnıḿané na parko-
visku pred Kultúrnym	 domom. v isku pred Kultúrnym	 domom. 
Dokonca v pozadı ́ vidno náš legen-Dokonca v pozadı ́ vidno náš legen-
dárny dub. Klip potom ešte pokračuje dárny dub. Klip potom ešte pokračuje 
a po niekoľkých sekundách sa končı,́ a po niekoľkých sekundách sa končı,́ 
keď sa malé dievčatko zmenı ́na starú keď sa malé dievčatko zmenı ́na starú 
babku, ktorá dopozerá film, zdvihne babku, ktorá dopozerá film, zdvihne 
sa z gauča a spokojná v tichosti odıd́e. sa z gauča a spokojná v tichosti odıd́e. 
Klip trvá 3 minúty a 5 sekúnd a celé to Klip trvá 3 minúty a 5 sekúnd a celé to 
má na internete desiatky tisı́cov má na internete desiatky tisı́cov 
zhliadnutı.́ zhliadnutı.́ 
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zamáva na rozlúčku Vladimír	Mečiar,	
rad prıd́e aj na vtedajšieho sloven-
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dárny dub. Klip potom ešte pokračuje 
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keď sa malé dievčatko zmenı ́na starú 
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streamovacıćh serveroch od YouTube 
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Mimochodom, skladba Skôr	 než	Mimochodom, skladba Skôr	 než	
odídeš pôvodne vznikla v roku 1946 a odídeš pôvodne vznikla v roku 1946 a 
jej autorom je Jozef	Frank-Zemplínsky,	jej autorom je Jozef	Frank-Zemplínsky,	
ale často je nesprávne uvádzaný aj ale často je nesprávne uvádzaný aj 
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Gejza	Dusík, ktorý s Františkom	Kriš-Gejza	Dusík, ktorý s Františkom	Kriš-
tofom	 Veselým	 v te j  dobe t ie ž tofom	 Veselým	 v te j  dobe t ie ž 
spolupracoval.spolupracoval.

Na záver našej glosy nám napadá, že Na záver našej glosy nám napadá, že 
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Giraltovce	a ich obyvatelia sa objavili Giraltovce	a ich obyvatelia sa objavili 
aj v ďalšı́ch hudobných klipoch aj v ďalšı́ch hudobných klipoch 
skupı́n	 Mafia	 Corner,	 prešovskej skupı́n	 Mafia	 Corner,	 prešovskej 
kapely Nuda	a taktiež našich fokloris-kapely Nuda	a taktiež našich fokloris-
tov z cimbalovej muziky Primáš. A tov z cimbalovej muziky Primáš. A 
určite by sa našli aj iné zoskupenia. určite by sa našli aj iné zoskupenia. 
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aj v ďalšı́ch hudobných klipoch 
skupı́n	 Mafia	 Corner,	 prešovskej 
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Dostať sa ale do videoklipu takej osob-Dostať sa ale do videoklipu takej osob-
nosti, ako bol pán Lasica, tak to už je nosti, ako bol pán Lasica, tak to už je 
niečo.niečo.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Tino	KratochvílFoto:	Tino	Kratochvíl
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Foto:	Tino	Kratochvíl

ODŠTARTOVAL NA ŠÍRAVEODŠTARTOVAL NA ŠÍRAVEODŠTARTOVAL NA ŠÍRAVE
Prešovská	kapela	Heľenine	oči	to	roztočila	rovno	pred	vojakmiPrešovská	kapela	Heľenine	oči	to	roztočila	rovno	pred	vojakmiPrešovská	kapela	Heľenine	oči	to	roztočila	rovno	pred	vojakmi

VOJENSKÝ LETOFEST VOJENSKÝ LETOFEST VOJENSKÝ LETOFEST 

V	nedeľu	o	14.00	hod.	odštartoval	v	V	nedeľu	o	14.00	hod.	odštartoval	v	
amfiteátri	 v	 stredisku	 Hôrka	amfiteátri	 v	 stredisku	 Hôrka	
(známe	aj	ako	Lúč)	na	Zemplínskej	(známe	aj	ako	Lúč)	na	Zemplínskej	
Šírave	prvý	zo	série	piatich	hudob-Šírave	prvý	zo	série	piatich	hudob-
ných	 festivalov	 Vojenský	 LetoFest	ných	 festivalov	 Vojenský	 LetoFest	
2021.	 Vstup	 na	 podujatie	 bol	2021.	 Vstup	 na	 podujatie	 bol	
bezplatný.	bezplatný.	
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ZEMPLÍNSKA	ŠÍRAVA	ZEMPLÍNSKA	ŠÍRAVA	

Tohtoročný vojenský letný festival sa Tohtoročný vojenský letný festival sa 
začal na S� ıŕave výborne, hoci sa hneď začal na S� ıŕave výborne, hoci sa hneď 
v úvode podujatia pokazilo počasie. v úvode podujatia pokazilo počasie. 
Situácia sa upokojila a festival napo-Situácia sa upokojila a festival napo-
kon pritiahol do amfiteátra stovky kon pritiahol do amfiteátra stovky 
priaznivcov. Areál bol popoludnı ́napl-priaznivcov. Areál bol popoludnı ́napl-
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prebiehali moderované diskusie. prebiehali moderované diskusie. 
Rečnı́kmi boli profesionálni vojaci Rečnı́kmi boli profesionálni vojaci 
prezentujúci svoju prácu a poslanie, prezentujúci svoju prácu a poslanie, 
odpovedali i na otázky verejnosti o odpovedali i na otázky verejnosti o 
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pritiahli davy ľudı.́ 

VOJENSKÁ	TECHNIKA	
LÁKALA	NAJMENŠÍCH
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mačné stánky rezortu obrany a 

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

20
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lákali návštevnıḱov osobné stretnutie 
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Banská Bystrica. V rámci programu sa 
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Čierny	utorokČierny	utorok

Ten dátum ostane navždy spojený s Ten dátum ostane navždy spojený s 
bezprecedentným teroristickým bezprecedentným teroristickým 
aktom, ktorý natrvalo poznačil chod aktom, ktorý natrvalo poznačil chod 
dejı́n a neslávny vstup ľudstva do dejı́n a neslávny vstup ľudstva do 
nového milénia. O tom, že to bola nového milénia. O tom, že to bola 
mimoriadna udalosť, svedčı ́aj fakt, že mimoriadna udalosť, svedčı ́aj fakt, že 
každý, kto to vtedy zažil, hoci len pri každý, kto to vtedy zažil, hoci len pri 
TV obrazovke, sa pamätá úplne pres-TV obrazovke, sa pamätá úplne pres-
ne, kde sa vtedy nachádzal a čo práve ne, kde sa vtedy nachádzal a čo práve 
robil. Udalosť je aj po dvoch desaťro-robil. Udalosť je aj po dvoch desaťro-
čiach zahalená hustým dymom čiach zahalená hustým dymom 
konšpiráciı ́rôzneho druhu a oficiálne konšpiráciı ́rôzneho druhu a oficiálne 
orgány USA sa dodnes zdráhajú odtaj-orgány USA sa dodnes zdráhajú odtaj-
niť verejnosti oficiálne výsledky niť verejnosti oficiálne výsledky 
vyšetrovania.  vyšetrovania.  

U nás bol vtedy utorok, okolo tretej U nás bol vtedy utorok, okolo tretej 
popoludnı.́ V New Yorku sa práve začı-́popoludnı.́ V New Yorku sa práve začı-́
nala ranná špička. Prvý unesený nala ranná špička. Prvý unesený 
Boening	767 trafil 417 metrov vysokú Boening	767 trafil 417 metrov vysokú 
Severnú vežu Svetového obchodného Severnú vežu Svetového obchodného 
centra (WTC) o 8.45 miestneho času centra (WTC) o 8.45 miestneho času 
(kabıńa lietadla zasiahla 96. poscho-(kabıńa lietadla zasiahla 96. poscho-
die budovy). Prvotná reakcia šokova-die budovy). Prvotná reakcia šokova-
ného obyvateľstva New	Yorku	bola, že ného obyvateľstva New	Yorku	bola, že 
ide o nešťastnú náhodu. O 18 minút ide o nešťastnú náhodu. O 18 minút 
ich z omylu vyviedla druhá rana. ich z omylu vyviedla druhá rana. 

O 9.59 miestneho času povolil O 9.59 miestneho času povolil 
oceľový skelet a Južná veža WTC sa oceľový skelet a Južná veža WTC sa 
zrútila k zemi. O 29 minút neskôr aj zrútila k zemi. O 29 minút neskôr aj 
Severná veža. Boli to desivé obrázky Severná veža. Boli to desivé obrázky 
ako z apokalypsy a prvé, čo bežnému ako z apokalypsy a prvé, čo bežnému 
človeku vtedy napadlo, bolo, že práve človeku vtedy napadlo, bolo, že práve 
vypukla tretia svetová.vypukla tretia svetová.
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bezprecedentným teroristickým 
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TV obrazovke, sa pamätá úplne pres-
ne, kde sa vtedy nachádzal a čo práve 
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viac ako sedemdesiatich krajıń sveta. viac ako sedemdesiatich krajıń sveta. 
Najhoršie dopadli hasiči, policajti a Najhoršie dopadli hasiči, policajti a 
záchranári. Tých, ktorı ́ to na mieste záchranári. Tých, ktorı ́ to na mieste 
nešťastia prežili, aj po dvoch deká-nešťastia prežili, aj po dvoch deká-
dach trápia psychické traumy a zdra-dach trápia psychické traumy a zdra-
votné problémy spôsobené intoxiká-votné problémy spôsobené intoxiká-
ciou splodıń  zo sutıń Ground	Zero.ciou splodıń  zo sutıń Ground	Zero.

Krajania	v	panikeKrajania	v	panike

K smutnému výročiu sme oslovili K smutnému výročiu sme oslovili 
Giraltovčanov, ktorı́ sa práve v tej Giraltovčanov, ktorı́ sa práve v tej 
dobe nachádzali v USA.	dobe nachádzali v USA.	

Z našej redakcie práve skúšala žiť svoj Z našej redakcie práve skúšala žiť svoj 
americký	sen na Floride	Mária	Osifo-americký	sen na Floride	Mária	Osifo-
vá,	ktorá vycestovala s priateľom do vá,	ktorá vycestovala s priateľom do 
USA	v auguste 2001. Jej prıb́eh z pláže USA	v auguste 2001. Jej prıb́eh z pláže 
má až mrazivý podtext:má až mrazivý podtext:

„V	septembri	som	si	našla	prácu	v	St.	„V	septembri	som	si	našla	prácu	v	St.	
Pete	Beach	v	gréckej	reštaurácii	neďa-Pete	Beach	v	gréckej	reštaurácii	neďa-
leko	pláže.	11.	september	si	pamätám	leko	pláže.	11.	september	si	pamätám	
ako	bežný	deň,	keď	som	sa	len	zabie-ako	bežný	deň,	keď	som	sa	len	zabie-
hala	 v	 práci	 a	 všetko	 bolo	 pre	 mňa	hala	 v	 práci	 a	 všetko	 bolo	 pre	 mňa	
úplne	nové	a	cudzie.	Preto	mi	prišlo	aj	úplne	nové	a	cudzie.	Preto	mi	prišlo	aj	
dosť	 zvláštne,	 že	 majiteľ	 reštaurácie	dosť	 zvláštne,	 že	 majiteľ	 reštaurácie	
spolu	s	niektorými	zákazníkmi	a	perso-spolu	s	niektorými	zákazníkmi	a	perso-
nálom	sledujú	na	malej	televíznej	obra-nálom	sledujú	na	malej	televíznej	obra-
zovke	horiaci	mrakodrap.	Myslela	som	zovke	horiaci	mrakodrap.	Myslela	som	
si,	že	ide	o	bežný	požiar.	Až	večer	som	si,	že	ide	o	bežný	požiar.	Až	večer	som	
sa	 doma	 zo	 všetkých	 možných	 správ	sa	 doma	 zo	 všetkých	 možných	 správ	
dozvedela,	že	to	bol	plánovaný	teroris-dozvedela,	že	to	bol	plánovaný	teroris-
tický	útok.	Keď	sa	už	približne	vedelo,	tický	útok.	Keď	sa	už	približne	vedelo,	
kto	boli	únoscovia	a	že	chodili	v	neďa-kto	boli	únoscovia	a	že	chodili	v	neďa-
lekej	 Sarasote	 na	 Floride	 do	 leteckej	lekej	 Sarasote	 na	 Floride	 do	 leteckej	
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pracovný pohovor. O svoj zážitok sa pracovný pohovor. O svoj zážitok sa 
podelila v knihe Amerika	 na	 13	podelila v knihe Amerika	 na	 13	
(2014): „Uprostred	 dohadovania	(2014): „Uprostred	 dohadovania	
pracovných	podmienok	pri	opatrovaní	pracovných	podmienok	pri	opatrovaní	
babky	mi	zazvonil	telefón,	aby	som	si	babky	mi	zazvonil	telefón,	aby	som	si	
pustila	 televízor.	 To,	 čo	 som	 zbadala,	pustila	 televízor.	 To,	 čo	 som	 zbadala,	
ma	nechalo	v	úžase.	Všetky	moje	pocity	ma	nechalo	v	úžase.	Všetky	moje	pocity	
vystriedala	panika.	Chcela	 som	zavo-vystriedala	panika.	Chcela	 som	zavo-
lať	 rodine,	 ale	 linky	 boli	 beznádejne	lať	 rodine,	 ale	 linky	 boli	 beznádejne	
preťažené,	letiská	uzavreté	na	neurči-preťažené,	letiská	uzavreté	na	neurči-
to.	 Zakrátko	 sa	 so	 strašným	 hlukom	to.	 Zakrátko	 sa	 so	 strašným	 hlukom	
zosypali	obe	budovy.	Huba	prachu	sa	zosypali	obe	budovy.	Huba	prachu	sa	
ako	 atómový	 hríb	 rozliezala	 nad	ako	 atómový	 hríb	 rozliezala	 nad	
Manhattanom,	 ľudia	 inštinktívne	Manhattanom,	 ľudia	 inštinktívne	
utekali,	kam	sa	len	dalo.	Ale	zaujala	ma	utekali,	kam	sa	len	dalo.	Ale	zaujala	ma	
ešte	jedna	vec	–	Američania	už	na	ďalší	ešte	jedna	vec	–	Američania	už	na	ďalší	
deň	 na	 tragédii	 zarábali.	 V	 uliciach	deň	 na	 tragédii	 zarábali.	 V	 uliciach	
predávali	 fotografie,	 tričká	 a	 rôzne	predávali	 fotografie,	 tričká	 a	 rôzne	
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ako	večer	pred	útokom	obsluhovala	v	ako	večer	pred	útokom	obsluhovala	v	
tal ianskej 	 reštauráci i 	 na	 pláži	tal ianskej 	 reštauráci i 	 na	 pláži	
podozrivú	 skupinku	 štyroch	 mužov,	podozrivú	 skupinku	 štyroch	 mužov,	
ktorí	sa	manažérke	pochválili,	že	sa	tu	ktorí	sa	manažérke	pochválili,	že	sa	tu	
učia	 lietať.	Boli	dosť	nápadní,	v	oble-učia	 lietať.	Boli	dosť	nápadní,	v	oble-
koch	 a	 do	 plážovej	 pizzérie	 predtým	koch	 a	 do	 plážovej	 pizzérie	 predtým	
nezvykli	chodiť.	Na	týchto	zákazníkov	nezvykli	chodiť.	Na	týchto	zákazníkov	
nemôže	 doteraz	 zabudnúť.	 Po	 roku	nemôže	 doteraz	 zabudnúť.	 Po	 roku	
som	sa	vybrala	na	výlet	do	New	Yorku	som	sa	vybrala	na	výlet	do	New	Yorku	
pozrieť	 sa	 na	 miesto,	 kde	 stáli	 Twin	pozrieť	 sa	 na	 miesto,	 kde	 stáli	 Twin	
Towers.	 Po	 budovách	 už	 nebolo	 ani	Towers.	 Po	 budovách	 už	 nebolo	 ani	
pamiatky,	 len	 jednoduché	 pletivo	pamiatky,	 len	 jednoduché	 pletivo	
okolo	a	 sychravé	počasie	prenikajúce	okolo	a	 sychravé	počasie	prenikajúce	
spolu	s	atmosférou	tragického	miesta	spolu	s	atmosférou	tragického	miesta	
až	pod	kožu.“až	pod	kožu.“

V osudný deň bola v USA Natália	Škur-V osudný deň bola v USA Natália	Škur-
lová	Ostrovski a chystala sa práve na lová	Ostrovski a chystala sa práve na 
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suveníry.	 Zakladali	 sa	 zbierky	 dobro-suveníry.	 Zakladali	 sa	 zbierky	 dobro-
činnosti	a	verte	alebo	nie,	videla	som,	činnosti	a	verte	alebo	nie,	videla	som,	
ako	 sa	 pozostalí	 vadili,	 komu	 patrí	ako	 sa	 pozostalí	 vadili,	 komu	 patrí	
väčší	 obnos	 peňažnej	 náhrady	 od	väčší	 obnos	 peňažnej	 náhrady	 od	
americkej	vlády	za	stratu	príbuzného.	americkej	vlády	za	stratu	príbuzného.	
Ľudská	nátura	s	nádychom	americkej	Ľudská	nátura	s	nádychom	americkej	
mentality.“mentality.“

Veľké	upratovanieVeľké	upratovanie

Upratovanie sutı́n rok po útokoch Upratovanie sutı́n rok po útokoch 
jedným očkom sledoval aj Patrik	jedným očkom sledoval aj Patrik	
Pastyrčák, ktorý sa v tej dobe v New Pastyrčák, ktorý sa v tej dobe v New 
Yorku na dlhšie pracovne usadil:	„Do	Yorku na dlhšie pracovne usadil:	„Do	
New	Yorku	 som	 priletel	 v	máji	 2002.	New	Yorku	 som	 priletel	 v	máji	 2002.	
Všetko	to	tam	v	tej	dobe	bolo	ešte	čerst-Všetko	to	tam	v	tej	dobe	bolo	ešte	čerst-
vé,	 bol	 som	 nafotiť	 aj	 memoriál	 pri	vé,	 bol	 som	 nafotiť	 aj	 memoriál	 pri	
World	Trade	One.	Všetky	tie	sutiny	sa	World	Trade	One.	Všetky	tie	sutiny	sa	
komplikovane	 prenášali	 na	 menej	komplikovane	 prenášali	 na	 menej	
zaľudnený	 Staten	 Island	 na	 skládku	zaľudnený	 Staten	 Island	 na	 skládku	
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Poliakov,	ktorí	to	tam	upratovali.	Toho	Poliakov,	ktorí	to	tam	upratovali.	Toho	
odpadu	z	WTC	boli	vraj	takmer	2	mili-odpadu	z	WTC	boli	vraj	takmer	2	mili-
óny	ton.	Zaujímavé	bolo,	že	newyorská	óny	ton.	Zaujímavé	bolo,	že	newyorská	
polícia	 vyberala	 harddisky	 zo	 zniče-polícia	 vyberala	 harddisky	 zo	 zniče-
ných	počítačov,	ostatné	použiteľné	veci	ných	počítačov,	ostatné	použiteľné	veci	
si	ľudia	brali	domov.	Každý	si	bral	zo	si	ľudia	brali	domov.	Každý	si	bral	zo	
sutín,	čo	chcel,	bez	akéhokoľvek	posti-sutín,	čo	chcel,	bez	akéhokoľvek	posti-
hu.	 V	 New	 Yorku	 som	 ostal	 niekoľko	hu.	 V	 New	 Yorku	 som	 ostal	 niekoľko	
rokov	a	na	Ground	Zero	ma	akosi	neťa-rokov	a	na	Ground	Zero	ma	akosi	neťa-
halo.	Stále	tam	bolo	veľa	turistov,	takže	halo.	Stále	tam	bolo	veľa	turistov,	takže	
som	to	miesto	zďaleka	obchádzal.“	som	to	miesto	zďaleka	obchádzal.“	

Ground	Zero	dnesGround	Zero	dnes

Po upratanı ́sutıń sa na mieste Dvoji-Po upratanı ́sutıń sa na mieste Dvoji-
čiek najprv vertikálne vztýčili dva čiek najprv vertikálne vztýčili dva 
modré svetelné lúče (Tribute	in	Light) modré svetelné lúče (Tribute	in	Light) 
pripomıńajúce siluety WTC. Dlho sa pripomıńajúce siluety WTC. Dlho sa 
váhalo, čo sa na tom mieste vlastne váhalo, čo sa na tom mieste vlastne 
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pripomıńajúce siluety WTC. Dlho sa 
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tom USA Barrackom	 Obamom.	 Na tom USA Barrackom	 Obamom.	 Na 
námestı ́ pri jazierkach sú vysadené námestı ́ pri jazierkach sú vysadené 
stromy ako symboly mieru, medzi stromy ako symboly mieru, medzi 
ktorými je aj tzv. Survivor	Tree, teda ktorými je aj tzv. Survivor	Tree, teda 
strom, ktorý zázračne prežil pád strom, ktorý zázračne prežil pád 
Dvojičiek	 a bol nájdený v troskách. Dvojičiek	 a bol nájdený v troskách. 
Američania si tu každý rok na 11.	Američania si tu každý rok na 11.	
septembra s pietou uctievajú obete septembra s pietou uctievajú obete 
útokov a práve tohto roku pozostalı ́útokov a práve tohto roku pozostalı ́
očakávajú od nového prezidenta Joea	očakávajú od nového prezidenta Joea	
Bidena, že vnesie viac svetla do Bidena, že vnesie viac svetla do 
temnej aleje lemovanej veľkými otáz-temnej aleje lemovanej veľkými otáz-
nikmi. C� i sa tak stane, to sme veru nikmi. C� i sa tak stane, to sme veru 
všetci zvedavı.́všetci zvedavı.́

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Natália	Škurlová	Ostrovski	a	Foto:	Natália	Škurlová	Ostrovski	a	
Time.comTime.com
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postavı.́ V hre bolo viacero možnostı ́postavı.́ V hre bolo viacero možnostı ́
využitia a viac než 5 000 architekto-využitia a viac než 5 000 architekto-
nických návrhov. Dnes je už na nických návrhov. Dnes je už na 
Ground	 Zero postavená nová veža Ground	 Zero postavená nová veža 
One	World	 Trade	 Center, známa aj One	World	 Trade	 Center, známa aj 
ako Freedom	Tower	(Veža	slobody), v ako Freedom	Tower	(Veža	slobody), v 
postmodernom  architektonickom postmodernom  architektonickom 
štýle a s výškou 514 metrov je to štýle a s výškou 514 metrov je to 
siedma najvyššia budova sveta. V jej siedma najvyššia budova sveta. V jej 
blıźkosti je pamätnıḱ s dvomi štvorco-blıźkosti je pamätnıḱ s dvomi štvorco-
vými  jazierkami presne na miestach vými  jazierkami presne na miestach 
pôdorysu oboch zrútených vežı.́ Na pôdorysu oboch zrútených vežı.́ Na 
vonkajšı́ch stenách jazier sú do vonkajšı́ch stenách jazier sú do 
kameňa vytesané mená všetkých kameňa vytesané mená všetkých 
obetı́. Toto dielo má názov Odraz	obetı́. Toto dielo má názov Odraz	
neprítomnosti	a slávnostne bolo odha-neprítomnosti	a slávnostne bolo odha-
lené v roku 2011 vtedajšıḿ preziden-lené v roku 2011 vtedajšıḿ preziden-

postavı.́ V hre bolo viacero možnostı ́
využitia a viac než 5 000 architekto-
nických návrhov. Dnes je už na 
Ground	 Zero postavená nová veža 
One	World	 Trade	 Center, známa aj 
ako Freedom	Tower	(Veža	slobody), v 
postmodernom  architektonickom 
štýle a s výškou 514 metrov je to 
siedma najvyššia budova sveta. V jej 
blıźkosti je pamätnıḱ s dvomi štvorco-
vými  jazierkami presne na miestach 
pôdorysu oboch zrútených vežı.́ Na 
vonkajšı́ch stenách jazier sú do 
kameňa vytesané mená všetkých 
obetı́. Toto dielo má názov Odraz	
neprítomnosti	a slávnostne bolo odha-
lené v roku 2011 vtedajšıḿ preziden-

WTC	pamätníkWTC	pamätníkWTC	pamätník
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Mestské zastupiteľstvo mesta Liptov-Mestské zastupiteľstvo mesta Liptov-
ský Mikuláš udelilo 13. augusta ský Mikuláš udelilo 13. augusta 
famóznej športovkyni Petre Vlhovej famóznej športovkyni Petre Vlhovej 
za reprezentáciu a šıŕenie dobrého za reprezentáciu a šıŕenie dobrého 
mena mesta čestné občianstvo. mena mesta čestné občianstvo. 
Slovenská lyžiarka pokrstila v ten  Slovenská lyžiarka pokrstila v ten  
istý deň gastronomickú špecialitu s istý deň gastronomickú špecialitu s 
chráneným zemepisným označenıḿ chráneným zemepisným označenıḿ 
Liptovské droby. Ak ste ešte nemali Liptovské droby. Ak ste ešte nemali 
možnosť ochutnať toto tradičné možnosť ochutnať toto tradičné 
liptovské jedlo,  tak vedzte, že ide o liptovské jedlo,  tak vedzte, že ide o 
druh jaternıć so zemiakovou náplňou, druh jaternıć so zemiakovou náplňou, 
ktoré sa vyrábajú starou remeselnou ktoré sa vyrábajú starou remeselnou 
metódou. Ich asi najviac zanietený metódou. Ich asi najviac zanietený 
fanúšik, Giraltovčan D� urko Molitoris fanúšik, Giraltovčan D� urko Molitoris 
a rodina Pankuchových boli pri tom. a rodina Pankuchových boli pri tom. 
D� urko je už u Vlhovcov dobre známy a D� urko je už u Vlhovcov dobre známy a 
ani tentokrát sa jeho návšteva ani tentokrát sa jeho návšteva 

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptov-
ský Mikuláš udelilo 13. augusta 
famóznej športovkyni Petre Vlhovej 
za reprezentáciu a šıŕenie dobrého 
mena mesta čestné občianstvo. 
Slovenská lyžiarka pokrstila v ten  
istý deň gastronomickú špecialitu s 
chráneným zemepisným označenıḿ 
Liptovské droby. Ak ste ešte nemali 
možnosť ochutnať toto tradičné 
liptovské jedlo,  tak vedzte, že ide o 
druh jaternıć so zemiakovou náplňou, 
ktoré sa vyrábajú starou remeselnou 
metódou. Ich asi najviac zanietený 
fanúšik, Giraltovčan D� urko Molitoris 
a rodina Pankuchových boli pri tom. 
D� urko je už u Vlhovcov dobre známy a 
ani tentokrát sa jeho návšteva 

neobišla bez privıt́ania u primátora a neobišla bez privıt́ania u primátora a 
ani bez stretnutia s Peťou. ani bez stretnutia s Peťou. 

Juraja poznajú Giraltovčania vďaka Juraja poznajú Giraltovčania vďaka 
jeho láske k športu a aj ako najväč-jeho láske k športu a aj ako najväč-
šieho fanúšika Petry Vlhovej. Doma šieho fanúšika Petry Vlhovej. Doma 
má na nástenkách zbierku fotografiı ́má na nástenkách zbierku fotografiı ́
nielen svojich najbližšı́ch, svojho nielen svojich najbližšı́ch, svojho 
psıḱa, ale múry jeho domu zdobı ́ aj psıḱa, ale múry jeho domu zdobı ́ aj 
„galéria“ fotografiı ́s podobizňou obľú-„galéria“ fotografiı ́s podobizňou obľú-
benej športovkyne. Mnohı ́ už vedia, benej športovkyne. Mnohı ́ už vedia, 
že počas Petriných súťažı ́ mal fotky že počas Petriných súťažı ́ mal fotky 
spolu s transparentmi rozvešané na spolu s transparentmi rozvešané na 
terase. „Sezóna pre naše slovenské terase. „Sezóna pre naše slovenské 
zlatıč́ko zlatıč́kové sıće skončila, ale zlatıč́ko zlatıč́kové sıće skončila, ale 
pre mňa nie. Pre Juraja pokračuje pre mňa nie. Pre Juraja pokračuje 
ďalej,“ zasmial sa sám na sebe. „Teraz ďalej,“ zasmial sa sám na sebe. „Teraz 
ju „nemám“ na balkóne, ale vždy je ju „nemám“ na balkóne, ale vždy je 
(poz. red. prostrednıćtvom jej foto-(poz. red. prostrednıćtvom jej foto-

neobišla bez privıt́ania u primátora a 
ani bez stretnutia s Peťou. 

Juraja poznajú Giraltovčania vďaka 
jeho láske k športu a aj ako najväč-
šieho fanúšika Petry Vlhovej. Doma 
má na nástenkách zbierku fotografiı ́
nielen svojich najbližšı́ch, svojho 
psıḱa, ale múry jeho domu zdobı ́ aj 
„galéria“ fotografiı ́s podobizňou obľú-
benej športovkyne. Mnohı ́ už vedia, 
že počas Petriných súťažı ́ mal fotky 
spolu s transparentmi rozvešané na 
terase. „Sezóna pre naše slovenské 
zlatıč́ko zlatıč́kové sıće skončila, ale 
pre mňa nie. Pre Juraja pokračuje 
ďalej,“ zasmial sa sám na sebe. „Teraz 
ju „nemám“ na balkóne, ale vždy je 
(poz. red. prostrednıćtvom jej foto-

Petra Vlhová sa stala krstnou mamouPetra Vlhová sa stala krstnou mamouPetra Vlhová sa stala krstnou mamou

 A giraltovskí fanúšikovia boli pri tom A giraltovskí fanúšikovia boli pri tom A giraltovskí fanúšikovia boli pri tom

Petra Vlhová sa stala krstnou mamouPetra Vlhová sa stala krstnou mamouPetra Vlhová sa stala krstnou mamou
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priateľ Miško a celá rodinka“ tešı ́sa. priateľ Miško a celá rodinka“ tešı ́sa. 
So športovou „divou“ i jej rodinou, So športovou „divou“ i jej rodinou, 
ktorá mu rovnako prirástla k srdcu, sa ktorá mu rovnako prirástla k srdcu, sa 
už stretol aj osobne. Pred pár dňami už stretol aj osobne. Pred pár dňami 
ju mohol vidieť opäť zoči-voči v jej ju mohol vidieť opäť zoči-voči v jej 
rodisku, ktorým je Liptovský Mikuláš. rodisku, ktorým je Liptovský Mikuláš. 
Tunajšı́  mestský úrad mu totiž Tunajšı́  mestský úrad mu totiž 
prostrednı́ctvom pani sekretárky prostrednı́ctvom pani sekretárky 
poslal pozvánku na ďalšie „fan-poslal pozvánku na ďalšie „fan-
úšikovské“ stretnutie, ktorú posielali úšikovské“ stretnutie, ktorú posielali 
len jej najväčšıḿ obdivova-teľom. len jej najväčšıḿ obdivova-teľom. 

Martina	Cigľárova,	Mária	OsifováMartina	Cigľárova,	Mária	Osifová

priateľ Miško a celá rodinka“ tešı ́sa. 
So športovou „divou“ i jej rodinou, 
ktorá mu rovnako prirástla k srdcu, sa 
už stretol aj osobne. Pred pár dňami 
ju mohol vidieť opäť zoči-voči v jej 
rodisku, ktorým je Liptovský Mikuláš. 
Tunajšı́  mestský úrad mu totiž 
prostrednı́ctvom pani sekretárky 
poslal pozvánku na ďalšie „fan-
úšikovské“ stretnutie, ktorú posielali 
len jej najväčšıḿ obdivova-teľom. 

Martina	Cigľárova,	Mária	Osifová

grafiı́, suvenı́rov či tričiek) v mojej grafiı́, suvenı́rov či tričiek) v mojej 
obývačke, v suteréne, v hračkárni... obývačke, v suteréne, v hračkárni... 
povedal nám a mali sme sa možnosť o povedal nám a mali sme sa možnosť o 
tom aj osobne presvedčiť.tom aj osobne presvedčiť.

L.	MIKULÁŠ	JE	AKO	JEHO		DRUHÝ	L.	MIKULÁŠ	JE	AKO	JEHO		DRUHÝ	
„DOMOV“„DOMOV“

Petra si jeho „oddanosť“ veľmi cenı,́ Petra si jeho „oddanosť“ veľmi cenı,́ 
vďaka čomu si vzájomne vymieňajú aj vďaka čomu si vzájomne vymieňajú aj 
listy. „Peťa mi nedávno poslala zásiel-listy. „Peťa mi nedávno poslala zásiel-
ku, v ktorej bola kniha a karta – fotka s ku, v ktorej bola kniha a karta – fotka s 
venovanı́m Krištáľového glóbusu. venovanı́m Krištáľového glóbusu. 
Podpıśala sa mi na ňu ona, ale aj jej Podpıśala sa mi na ňu ona, ale aj jej 

grafiı́, suvenı́rov či tričiek) v mojej 
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„DOMOV“

Petra si jeho „oddanosť“ veľmi cenı,́ 
vďaka čomu si vzájomne vymieňajú aj 
listy. „Peťa mi nedávno poslala zásiel-
ku, v ktorej bola kniha a karta – fotka s 
venovanı́m Krištáľového glóbusu. 
Podpıśala sa mi na ňu ona, ale aj jej 
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Keď tmavomodré slivky – slivy – Keď tmavomodré slivky – slivy – 
pokryl striebristý nádych a deťom sa pokryl striebristý nádych a deťom sa 
pri predstave ich zlatistej dužiny zbie-pri predstave ich zlatistej dužiny zbie-
hali slinky, nastala na Slovensku hali slinky, nastala na Slovensku 
tradičná slivková sezóna, či skôr tradičná slivková sezóna, či skôr 
tradičný slivkový sviatok. Roľnıći mali tradičný slivkový sviatok. Roľnıći mali 
zvyčajne za stodolami nasadené stro-zvyčajne za stodolami nasadené stro-
my, medzi nimi slivky, ktoré rástli i na my, medzi nimi slivky, ktoré rástli i na 
poli či pri vinohradoch. Najčastejšie poli či pri vinohradoch. Najčastejšie 
sa pestovali odrody sliviek bystrické, sa pestovali odrody sliviek bystrické, 
duranzie, uhorské, okrúhlice alebo duranzie, uhorské, okrúhlice alebo 
vengerky.  Kde bolo stromov menej a vengerky.  Kde bolo stromov menej a 
domáci si vystačili, bola oberačka domáci si vystačili, bola oberačka 
jednoduchšia. V oblastiach, kde sa jednoduchšia. V oblastiach, kde sa 
slivky pestovali vo väčšom množstve slivky pestovali vo väčšom množstve 
n a  d o m á c u n a  d o m á c u 
s p o t r e b u  a j  n a s p o t r e b u  a j  n a 
predaj, prichádzali predaj, prichádzali 
na oberačku pomá-na oberačku pomá-
h a ť  p r ı́ b u z n ı́  a h a ť  p r ı́ b u z n ı́  a 
známi aj z iných známi aj z iných 
obcı.́ Ak ich domáci obcı.́ Ak ich domáci 
nemali, najı́mali si nemali, najı́mali si 
na tú prácu ženy. na tú prácu ženy. 

Ovocie sa oberalo Ovocie sa oberalo 
r u č n e .  J e d n a r u č n e .  J e d n a 
odroda sliviek sa odroda sliviek sa 
mohla zjesť hneď, mohla zjesť hneď, 
alebo sa z nej varili alebo sa z nej varili 
polievky, robili sliv-polievky, robili sliv-
kové knedličky, iná kové knedličky, iná 
sa lepšie predávala. sa lepšie predávala. 
Z ďalšıćh sliviek sa Z ďalšıćh sliviek sa 
p á l i la  s l ivovica , p á l i la  s l ivovica , 
odkladali sa na suše-odkladali sa na suše-
nie, ale značná časť nie, ale značná časť 

Keď tmavomodré slivky – slivy – 
pokryl striebristý nádych a deťom sa 
pri predstave ich zlatistej dužiny zbie-
hali slinky, nastala na Slovensku 
tradičná slivková sezóna, či skôr 
tradičný slivkový sviatok. Roľnıći mali 
zvyčajne za stodolami nasadené stro-
my, medzi nimi slivky, ktoré rástli i na 
poli či pri vinohradoch. Najčastejšie 
sa pestovali odrody sliviek bystrické, 
duranzie, uhorské, okrúhlice alebo 
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domáci si vystačili, bola oberačka 
jednoduchšia. V oblastiach, kde sa 
slivky pestovali vo väčšom množstve 
n a  d o m á c u 
s p o t r e b u  a j  n a 
predaj, prichádzali 
na oberačku pomá-
h a ť  p r ı́ b u z n ı́  a 
známi aj z iných 
obcı.́ Ak ich domáci 
nemali, najı́mali si 
na tú prácu ženy. 

Ovocie sa oberalo 
r u č n e .  J e d n a 
odroda sliviek sa 
mohla zjesť hneď, 
alebo sa z nej varili 
polievky, robili sliv-
kové knedličky, iná 
sa lepšie predávala. 
Z ďalšıćh sliviek sa 
p á l i la  s l ivovica , 
odkladali sa na suše-
nie, ale značná časť 

sa použila na lekvár. Ked sa varil sa použila na lekvár. Ked sa varil 
lekvár z bystričiek, vyberali sa z nich lekvár z bystričiek, vyberali sa z nich 
kôstky, duranzie sa varili aj s kôst-kôstky, duranzie sa varili aj s kôst-
kami a potom sa rozvarené prelisova-kami a potom sa rozvarené prelisova-
li. Do tradičného slivkového lekváru li. Do tradičného slivkového lekváru 
sa nikdy nepridával cukor, preto sa nikdy nepridával cukor, preto 
mohol vydržať aj niekoľko rokov. mohol vydržať aj niekoľko rokov. 
Pred varenıḿ urobili gazdiné najprv Pred varenıḿ urobili gazdiné najprv 
na dvore poriadok, vyniesli medený na dvore poriadok, vyniesli medený 
kotol, pohľadali varechu v tvare kotol, pohľadali varechu v tvare 
pıśmena L, prıṕadne im muž opravil i pıśmena L, prıṕadne im muž opravil i 
jednoduchú  drevenú  kr ı́ d lovú jednoduchú  drevenú  kr ı́ d lovú 
konštrukciu zavesenú na šibeničke – konštrukciu zavesenú na šibeničke – 
veslo, ktorou sa po celý deň (niekedy veslo, ktorou sa po celý deň (niekedy 
až do noci) miešal v kotle lekvár. až do noci) miešal v kotle lekvár. 

sa použila na lekvár. Ked sa varil 
lekvár z bystričiek, vyberali sa z nich 
kôstky, duranzie sa varili aj s kôst-
kami a potom sa rozvarené prelisova-
li. Do tradičného slivkového lekváru 
sa nikdy nepridával cukor, preto 
mohol vydržať aj niekoľko rokov. 
Pred varenıḿ urobili gazdiné najprv 
na dvore poriadok, vyniesli medený 
kotol, pohľadali varechu v tvare 
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SLIVKY DOBRÉ AKO DUŠASLIVKY DOBRÉ AKO DUŠASLIVKY DOBRÉ AKO DUŠASLIVKY DOBRÉ AKO DUŠASLIVKY DOBRÉ AKO DUŠASLIVKY DOBRÉ AKO DUŠA
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Nachystanie potrebného množstva Nachystanie potrebného množstva 
dreva, ktorým sa pod kotlom kúrilo, dreva, ktorým sa pod kotlom kúrilo, 
bolo úlohou chlapcov a mládencov. bolo úlohou chlapcov a mládencov. 

Varenie lekváru bola sıće zdlh� avá a Varenie lekváru bola sıće zdlh� avá a 
jednotvárna práca, ale zato išlo o jednotvárna práca, ale zato išlo o 
spoločenskú udalosť. Susedy si vypo-spoločenskú udalosť. Susedy si vypo-
máhali, rozprávali sa, klebetili, aj si máhali, rozprávali sa, klebetili, aj si 
zaspievali, len aby nezaspali, Občas sa zaspievali, len aby nezaspali, Občas sa 
k nim pridali aj muži a mládenci, k nim pridali aj muži a mládenci, 
preto bolo pri varenı ́lekváru veselo, preto bolo pri varenı ́lekváru veselo, 
najmä ak niektorý z mládencov zahral najmä ak niektorý z mládencov zahral 
na harmonike. A ako sa po dedine na harmonike. A ako sa po dedine 
šıŕila lekvárová vôňa, tak od jedného šıŕila lekvárová vôňa, tak od jedného 
domu k druhému chodili koštovači. domu k druhému chodili koštovači. 

Keď slivková masa dosiahla správnu Keď slivková masa dosiahla správnu 
hustotu, ženy opatrne, aby sa nepopá-hustotu, ženy opatrne, aby sa nepopá-
lili, naberali masu do slamienok lili, naberali masu do slamienok 
vystlaných mokrou handrou, kde vystlaných mokrou handrou, kde 
nechali lekvár vychladnúť a stuhnúť. nechali lekvár vychladnúť a stuhnúť. 
Potom ho vyklopili na papier a vložili Potom ho vyklopili na papier a vložili 
dosušiť do vlažnej pece. Lekvár dávali dosušiť do vlažnej pece. Lekvár dávali 
aj do veľkých hlinených hrncov. Keď aj do veľkých hlinených hrncov. Keď 
na južnom Slovensku navarili veľa na južnom Slovensku navarili veľa 

Nachystanie potrebného množstva 
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preto bolo pri varenı ́lekváru veselo, 
najmä ak niektorý z mládencov zahral 
na harmonike. A ako sa po dedine 
šıŕila lekvárová vôňa, tak od jedného 
domu k druhému chodili koštovači. 

Keď slivková masa dosiahla správnu 
hustotu, ženy opatrne, aby sa nepopá-
lili, naberali masu do slamienok 
vystlaných mokrou handrou, kde 
nechali lekvár vychladnúť a stuhnúť. 
Potom ho vyklopili na papier a vložili 
dosušiť do vlažnej pece. Lekvár dávali 
aj do veľkých hlinených hrncov. Keď 
na južnom Slovensku navarili veľa 

lekváru, zvykli ho vyliať do debničiek, lekváru, zvykli ho vyliať do debničiek, 
vo vinohradnıćkych oblastiach i do vo vinohradnıćkych oblastiach i do 
starých putnı ́na hrozno. Pred použi-starých putnı ́na hrozno. Pred použi-
tı́m sa z tuhého, tvrdého lekváru tı́m sa z tuhého, tvrdého lekváru 
odkrojil potrebný kus, v rajnici sa odkrojil potrebný kus, v rajnici sa 
zmiešal s vodou, rozvaril a potom zmiešal s vodou, rozvaril a potom 
použil. V každej domácnosti sa počas použil. V každej domácnosti sa počas 
zimy spotrebovalo mnoho lekváru do zimy spotrebovalo mnoho lekváru do 
varených i pečených múčnych jedál, varených i pečených múčnych jedál, 
do omáčok, prıv́arkov, koláčov, natie-do omáčok, prıv́arkov, koláčov, natie-
ral sa na chlieb, gazdiné ho v čase ral sa na chlieb, gazdiné ho v čase 
núdze použıv́ali namiesto cukru. O núdze použıv́ali namiesto cukru. O 
slivkách sa zvyklo hovoriť: Slivky sa slivkách sa zvyklo hovoriť: Slivky sa 
už zapaľujú. Slivky sa už bronejú. už zapaľujú. Slivky sa už bronejú. 
Slivky čierne ako žúžoľ. Ak sa urodilo Slivky čierne ako žúžoľ. Ak sa urodilo 
veľa ovocia, varil sa lekvár aj z jablk�  a veľa ovocia, varil sa lekvár aj z jablk�  a 
hrušiek, pridávali sa do nich duly – hrušiek, pridávali sa do nich duly – 
gduly, gune – ,ktoré lekváru dodali gduly, gune – ,ktoré lekváru dodali 
vôňu.vôňu.

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

Spracovala:	Bc.	Miroslava	PaľováSpracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová

lekváru, zvykli ho vyliať do debničiek, 
vo vinohradnıćkych oblastiach i do 
starých putnı ́na hrozno. Pred použi-
tı́m sa z tuhého, tvrdého lekváru 
odkrojil potrebný kus, v rajnici sa 
zmiešal s vodou, rozvaril a potom 
použil. V každej domácnosti sa počas 
zimy spotrebovalo mnoho lekváru do 
varených i pečených múčnych jedál, 
do omáčok, prıv́arkov, koláčov, natie-
ral sa na chlieb, gazdiné ho v čase 
núdze použıv́ali namiesto cukru. O 
slivkách sa zvyklo hovoriť: Slivky sa 
už zapaľujú. Slivky sa už bronejú. 
Slivky čierne ako žúžoľ. Ak sa urodilo 
veľa ovocia, varil sa lekvár aj z jablk�  a 
hrušiek, pridávali sa do nich duly – 
gduly, gune – ,ktoré lekváru dodali 
vôňu.

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

Spracovala:	Bc.	Miroslava	Paľová
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Neviem ako vy, ale nám sa v tomto Neviem ako vy, ale nám sa v tomto 
roku urodilo dosť cukiet a tak ich roku urodilo dosť cukiet a tak ich 
využıv́ame v kuchyni dosť často. využıv́ame v kuchyni dosť často. 
Naslano, ale aj nasladko. Od polie-Naslano, ale aj nasladko. Od polie-
vok, placiek, vyprážaných a grilova-vok, placiek, vyprážaných a grilova-
ných cukiet až po koláče. Cuketa je ných cukiet až po koláče. Cuketa je 
vďačná surovina neutrálnej chuti, vďačná surovina neutrálnej chuti, 
ale zato všestranne použiteľná.  ale zato všestranne použiteľná.  
Ponúkam vám recept na Výborný	Ponúkam vám recept na Výborný	
cuketový	koláč.cuketový	koláč.

Potrebujeme:	Potrebujeme:	

Na koláč: 350 g nastrúhanej cukety, Na koláč: 350 g nastrúhanej cukety, 
300 g práškového cukru, 2 vajcia, 3 300 g práškového cukru, 2 vajcia, 3 
dl oleja, 250 g polohrubej múky, 1 dl oleja, 250 g polohrubej múky, 1 
prášok do pečiva, 1 vanilku, 2 lyžice prášok do pečiva, 1 vanilku, 2 lyžice 

Neviem ako vy, ale nám sa v tomto 
roku urodilo dosť cukiet a tak ich 
využıv́ame v kuchyni dosť často. 
Naslano, ale aj nasladko. Od polie-
vok, placiek, vyprážaných a grilova-
ných cukiet až po koláče. Cuketa je 
vďačná surovina neutrálnej chuti, 
ale zato všestranne použiteľná.  
Ponúkam vám recept na Výborný	
cuketový	koláč.

Potrebujeme:	

Na koláč: 350 g nastrúhanej cukety, 
300 g práškového cukru, 2 vajcia, 3 
dl oleja, 250 g polohrubej múky, 1 
prášok do pečiva, 1 vanilku, 2 lyžice 

kakaa, 1 čajovú lyžičku škorice, kakaa, 1 čajovú lyžičku škorice, 
lekvár, hrozienka a oriešky podľa lekvár, hrozienka a oriešky podľa 
chuti Na polevu: 100 g čokolády, 1 chuti Na polevu: 100 g čokolády, 1 
šľahačkovú smotanušľahačkovú smotanu

Postup:	Postup:	

Všetky ingrediencie do koláča zmie-Všetky ingrediencie do koláča zmie-
šame a upečieme pri teplote 180 oC. šame a upečieme pri teplote 180 oC. 
Medzitým uvarı́me polevu: C�oko-Medzitým uvarı́me polevu: C�oko-
ládu a smotanu prevarıḿe a potom ládu a smotanu prevarıḿe a potom 
ochladıḿe za stáleho miešania.Na ochladıḿe za stáleho miešania.Na 
záver koláč potrieme lekvárom a záver koláč potrieme lekvárom a 
polevou.polevou.

Prajeme	vám	dobrú	chuť.Prajeme	vám	dobrú	chuť.

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

kakaa, 1 čajovú lyžičku škorice, 
lekvár, hrozienka a oriešky podľa 
chuti Na polevu: 100 g čokolády, 1 
šľahačkovú smotanu

Postup:	

Všetky ingrediencie do koláča zmie-
šame a upečieme pri teplote 180 oC. 
Medzitým uvarı́me polevu: C�oko-
ládu a smotanu prevarıḿe a potom 
ochladıḿe za stáleho miešania.Na 
záver koláč potrieme lekvárom a 
polevou.

Prajeme	vám	dobrú	chuť.

Michaela	Marcinová	
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Nina Peštová, Peter Juhas a Marcus HudákNarodili	sa:	Nina Peštová, Peter Juhas a Marcus Hudák

Navždy	nás	opustili: 18.07.2021 Alica Dulinová (1951),                         Navždy	nás	opustili: 18.07.2021 Alica Dulinová (1951),                         
18.07.2021 Jozef Sralik (1961), 02.08.2021 Vincent Budzina (1946),                                    18.07.2021 Jozef Sralik (1961), 02.08.2021 Vincent Budzina (1946),                                    

08.08.2021 Tomáš Končár (1939), 16.08.2021 Anna Hlavinková (1945)08.08.2021 Tomáš Končár (1939), 16.08.2021 Anna Hlavinková (1945)

Svoje	životné	jubileá	v	septembri	oslávia:	Svoje	životné	jubileá	v	septembri	oslávia:	

90	rokov	 85	rokov 	90	rokov	 85	rokov 	Ján Tchurik;  Ružena Chytilová;Ján Tchurik;  Ružena Chytilová;
80	rokov 75	rokov80	rokov 75	rokov Mgr. Andrej Murenko;  Mária  Mgr. Andrej Murenko;  Mária 
Foltı́nová, Eva Mitaľová, Edita Rubisová, Anna Foltı́nová, Eva Mitaľová, Edita Rubisová, Anna 
Sukovská, Jolana S� imová a Mária Vasilišinová;Sukovská, Jolana S� imová a Mária Vasilišinová;																												
70	rokov70	rokov Marta Cibuľková, Mária Paľová, Ružena  Marta Cibuľková, Mária Paľová, Ružena 
Polohová a Marián S� rámko;  Jaroslav Polohová a Marián S� rámko;  Jaroslav 65	 rokov65	 rokov
Dreveňak, Mária Dzurušová, Ján Chlebovský, Dreveňak, Mária Dzurušová, Ján Chlebovský, 
Zdenko Kurečaj  a  Milan Németh-Mikula; Zdenko Kurečaj  a  Milan Németh-Mikula; 																																		
60	rokov60	rokov Helena Makuchová, Bartolomej Mitráš a  Helena Makuchová, Bartolomej Mitráš a 
S� tefan Valachovič;  Jana C� ižeková a S� tefan Valachovič;  Jana C� ižeková a 55	 rokov55	 rokov
Marcela S� amková;  Vladimı́r Dzuriš,  Marcela S� amková;  Vladimı́r Dzuriš,  50	 rokov50	 rokov
Iveta Kmecová a Mariana S� tefanıḱová.Iveta Kmecová a Mariana S� tefanıḱová.

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Filip Bolvan a Nikola KurejováFilip Bolvan a Nikola Kurejová

Ľuboš Tušek a Ľudmila DžubarováĽuboš Tušek a Ľudmila Džubarová

Vıt́ Brzobohatý a Lucia MrazekováVıt́ Brzobohatý a Lucia Mrazeková

Tomáš Lihosith a Anna ZvodzováTomáš Lihosith a Anna Zvodzová

PhDr. Martin Grejták a Ing. Jarmila VerčimákováPhDr. Martin Grejták a Ing. Jarmila Verčimáková

Pavol Burejčák a Viera KobulnickáPavol Burejčák a Viera Kobulnická

Slavomıŕ Fedák a Viktória Bilá Slavomıŕ Fedák a Viktória Bilá 

Dávid Dubňanský a Kornélia MojšováDávid Dubňanský a Kornélia Mojšová

Jaroslav Imrich a Mgr. Anna IlčiskováJaroslav Imrich a Mgr. Anna Ilčisková

redakciaredakcia
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Navždy	nás	opustili: 18.07.2021 Alica Dulinová (1951),                         
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redakcia



ŠPORT

ODIŠIEL GIRALTOVSKÝ SRDCIARODIŠIEL GIRALTOVSKÝ SRDCIARODIŠIEL GIRALTOVSKÝ SRDCIAR
V nedeľu 16. 8. 2021 sa v Stropkove V nedeľu 16. 8. 2021 sa v Stropkove 
hral zápas III. ligy medzi domácou hral zápas III. ligy medzi domácou 
Teslou a  hosťujúcim Slovanom Giral-Teslou a  hosťujúcim Slovanom Giral-
tovce. V početnom tábore giraltov-tovce. V početnom tábore giraltov-
ských priaznivcov však zavládol ských priaznivcov však zavládol 
smútok. Nie z prehry 2:3, ale zo smútok. Nie z prehry 2:3, ale zo 
správy o smrti jedného z najvýznam-správy o smrti jedného z najvýznam-
nejšıćh futbalistov a trénerov v histó-nejšıćh futbalistov a trénerov v histó-
rii giraltovského futbalu Tomáša rii giraltovského futbalu Tomáša 
KONC� A� RA. Túto správu prevzal KONC� A� RA. Túto správu prevzal 
tajomnı́k MFK Miroslav Dvorský tajomnı́k MFK Miroslav Dvorský 
počas spomıńaného duelu asi v 42. počas spomıńaného duelu asi v 42. 
minúte. „Najprv to bol pre mňa šok, minúte. „Najprv to bol pre mňa šok, 
ktorý som musel rozdýchať. S Tomá-ktorý som musel rozdýchať. S Tomá-
šom som mal výborný vzťah a naviac šom som mal výborný vzťah a naviac 

V nedeľu 16. 8. 2021 sa v Stropkove 
hral zápas III. ligy medzi domácou 
Teslou a  hosťujúcim Slovanom Giral-
tovce. V početnom tábore giraltov-
ských priaznivcov však zavládol 
smútok. Nie z prehry 2:3, ale zo 
správy o smrti jedného z najvýznam-
nejšıćh futbalistov a trénerov v histó-
rii giraltovského futbalu Tomáša 
KONC� A� RA. Túto správu prevzal 
tajomnı́k MFK Miroslav Dvorský 
počas spomıńaného duelu asi v 42. 
minúte. „Najprv to bol pre mňa šok, 
ktorý som musel rozdýchať. S Tomá-
šom som mal výborný vzťah a naviac 

to bola veľká osobnosť nášho klubu. to bola veľká osobnosť nášho klubu. 
Som mu vďačný za moje zaradenie do Som mu vďačný za moje zaradenie do 
mužstva dospelých. Je nám všetkým mužstva dospelých. Je nám všetkým 
smutno,“  skonštatoval Miro Dvorský smutno,“  skonštatoval Miro Dvorský 
smutným hlasom.smutným hlasom.

Tomáš Končár zanechal v Slovane Tomáš Končár zanechal v Slovane 
hlbokú brázdu. Začıńal v doraste a hlbokú brázdu. Začıńal v doraste a 
potom viac ako desať rokov bol potom viac ako desať rokov bol 
veľkou oporou Giraltoviec v I. A trie-veľkou oporou Giraltoviec v I. A trie-
de. Po skončenı́ kariéry sa dal na de. Po skončenı́ kariéry sa dal na 
trénerskú dráhu. U� spešne trénoval trénerskú dráhu. U� spešne trénoval 
dorast Slovana, aby potom prešiel k A dorast Slovana, aby potom prešiel k A 
mužstvu, ktoré priviedol do krajských mužstvu, ktoré priviedol do krajských 
majstrovstiev. Aj tu si počıńal výbor-majstrovstiev. Aj tu si počıńal výbor-
ne. Keď si ho neskôr vybral Igor ne. Keď si ho neskôr vybral Igor 

to bola veľká osobnosť nášho klubu. 
Som mu vďačný za moje zaradenie do 
mužstva dospelých. Je nám všetkým 
smutno,“  skonštatoval Miro Dvorský 
smutným hlasom.

Tomáš Končár zanechal v Slovane 
hlbokú brázdu. Začıńal v doraste a 
potom viac ako desať rokov bol 
veľkou oporou Giraltoviec v I. A trie-
de. Po skončenı́ kariéry sa dal na 
trénerskú dráhu. U� spešne trénoval 
dorast Slovana, aby potom prešiel k A 
mužstvu, ktoré priviedol do krajských 
majstrovstiev. Aj tu si počıńal výbor-
ne. Keď si ho neskôr vybral Igor 
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Tomáša bol futbal veľkou vášňou. Tomáša bol futbal veľkou vášňou. 
Sledoval ho pravidelne v televıźii a, Sledoval ho pravidelne v televıźii a, 
samozrejme, aj na giraltovskom  samozrejme, aj na giraltovskom  
štadióne. Slovan mal proste v srdci.štadióne. Slovan mal proste v srdci.

MFK	Slovan	Giraltovce	aj	touto	cestou	MFK	Slovan	Giraltovce	aj	touto	cestou	
ďakuje	zosnulému	T.	Končárovi	za	všet-ďakuje	zosnulému	T.	Končárovi	za	všet-
ko,	čo	pre	klub	urobil.ko,	čo	pre	klub	urobil.

Tomáš,	odpočívaj	v	pokoji!Tomáš,	odpočívaj	v	pokoji!

Miroslav	DeutschMiroslav	Deutsch

Tomáša bol futbal veľkou vášňou. 
Sledoval ho pravidelne v televıźii a, 
samozrejme, aj na giraltovskom  
štadióne. Slovan mal proste v srdci.

MFK	Slovan	Giraltovce	aj	touto	cestou	
ďakuje	zosnulému	T.	Končárovi	za	všet-
ko,	čo	pre	klub	urobil.

Tomáš,	odpočívaj	v	pokoji!

Miroslav	Deutsch

Novák za asistenta, bola to pre neho Novák za asistenta, bola to pre neho 
veľká pocta. Spolu to dotiahli až do II. veľká pocta. Spolu to dotiahli až do II. 
SNL a tam dosiahli vynikajúce výsled-SNL a tam dosiahli vynikajúce výsled-
ky. Tomáš bol férový človek, tréner-ky. Tomáš bol férový človek, tréner-
stvo bral poctivo a tak nečudo, že sa stvo bral poctivo a tak nečudo, že sa 
stal aj asistentom Jozefa Bubenka, stal aj asistentom Jozefa Bubenka, 
ktorého si veľmi vážil a na ich skvelú ktorého si veľmi vážil a na ich skvelú 
partiu často spomı́nal. Kruh sa partiu často spomı́nal. Kruh sa 
uzavrel spoluprácou s jeho bývalým uzavrel spoluprácou s jeho bývalým 
zverencom S� tefanom Bačkayom. Pre zverencom S� tefanom Bačkayom. Pre 

Novák za asistenta, bola to pre neho 
veľká pocta. Spolu to dotiahli až do II. 
SNL a tam dosiahli vynikajúce výsled-
ky. Tomáš bol férový človek, tréner-
stvo bral poctivo a tak nečudo, že sa 
stal aj asistentom Jozefa Bubenka, 
ktorého si veľmi vážil a na ich skvelú 
partiu často spomı́nal. Kruh sa 
uzavrel spoluprácou s jeho bývalým 
zverencom S� tefanom Bačkayom. Pre 

Spišský valec, sľubný vstup našich, Spišský valec, sľubný vstup našich, 
aj trápenie pod Duklouaj trápenie pod Duklou

Spišský valec, sľubný vstup našich, 
aj trápenie pod Duklou

III.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHOD

30. júla sa rozbehol nový ročnı́k 30. júla sa rozbehol nový ročnı́k 
najvyššej regionálnej futbalovej súťa-najvyššej regionálnej futbalovej súťa-
že. Do času uzávierky bolo odohra-že. Do času uzávierky bolo odohra-
ných 6 kôl, po ktorých sa nám už ných 6 kôl, po ktorých sa nám už 
výraznejšie polarizuje tabuľka, v výraznejšie polarizuje tabuľka, v 

30. júla sa rozbehol nový ročnı́k 
najvyššej regionálnej futbalovej súťa-
že. Do času uzávierky bolo odohra-
ných 6 kôl, po ktorých sa nám už 
výraznejšie polarizuje tabuľka, v 

ktorej dominuje silná päťka na čele so ktorej dominuje silná päťka na čele so 
stopercentnou Spišskou	 Novou	 Vsou, stopercentnou Spišskou	 Novou	 Vsou, 
ktorú prenasleduje kvarteto Stropkov,	ktorú prenasleduje kvarteto Stropkov,	
Prešov,	 Lipany,	 Vranov.	 Na opačnom Prešov,	 Lipany,	 Vranov.	 Na opačnom 
konci čaká s hrozivým skóre na svoj konci čaká s hrozivým skóre na svoj 

ktorej dominuje silná päťka na čele so 
stopercentnou Spišskou	 Novou	 Vsou, 
ktorú prenasleduje kvarteto Stropkov,	
Prešov,	 Lipany,	 Vranov.	 Na opačnom 
konci čaká s hrozivým skóre na svoj 
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prvý bodový zápis Svidník. Náš mladý prvý bodový zápis Svidník. Náš mladý 
tı́m má na svojom konte zatiaľ 7 tı́m má na svojom konte zatiaľ 7 
bodov, čo je rovnaký počet ako pred bodov, čo je rovnaký počet ako pred 
rokom v takomto čase. U� vodný žreb rokom v takomto čase. U� vodný žreb 
bol náročný, pretože zo silnej päťky bol náročný, pretože zo silnej päťky 
sme na začiatku sezóny narazili až na sme na začiatku sezóny narazili až na 
tri kluby, s ktorými sme odohrali tri kluby, s ktorými sme odohrali 
vcelku vyrovnané duely. Zvonku sme vcelku vyrovnané duely. Zvonku sme 
zatiaľ doviezli 1 bod po remıźe 1-1 v zatiaľ doviezli 1 bod po remıźe 1-1 v 
Poprade. Tam sme sıće bod zıśkali, ale Poprade. Tam sme sıće bod zıśkali, ale 
dva stratili v nadstavenom čase. dva stratili v nadstavenom čase. 
Doma sme v záverečných minútach Doma sme v záverečných minútach 

prvý bodový zápis Svidník. Náš mladý 
tı́m má na svojom konte zatiaľ 7 
bodov, čo je rovnaký počet ako pred 
rokom v takomto čase. U� vodný žreb 
bol náročný, pretože zo silnej päťky 
sme na začiatku sezóny narazili až na 
tri kluby, s ktorými sme odohrali 
vcelku vyrovnané duely. Zvonku sme 
zatiaľ doviezli 1 bod po remıźe 1-1 v 
Poprade. Tam sme sıće bod zıśkali, ale 
dva stratili v nadstavenom čase. 
Doma sme v záverečných minútach 

silou vôle pretlačili neobľúbených silou vôle pretlačili neobľúbených 
súperov z Kalše aj Sniny a opticky už je súperov z Kalše aj Sniny a opticky už je 
viditeľný istý posun vpred v hernom viditeľný istý posun vpred v hernom 
obraze zverencov	Tomáša	Susla. Zdá obraze zverencov	Tomáša	Susla. Zdá 
sa, že aj nové posily našli v našom sa, že aj nové posily našli v našom 
tıḿe uplatnenie a ukázali sa aj stre-tıḿe uplatnenie a ukázali sa aj stre-
lecky (Lukáš	Makara,	Marián	Migaš	a	lecky (Lukáš	Makara,	Marián	Migaš	a	
Matej	 Ficko). V septembri máme na Matej	 Ficko). V septembri máme na 
programe štyri duely, z toho tri na programe štyri duely, z toho tri na 
ihriskách našich súperov. Tu je ich ihriskách našich súperov. Tu je ich 
aktuálny rozpis:aktuálny rozpis:

silou vôle pretlačili neobľúbených 
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viditeľný istý posun vpred v hernom 
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tıḿe uplatnenie a ukázali sa aj stre-
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Matej	 Ficko). V septembri máme na 
programe štyri duely, z toho tri na 
ihriskách našich súperov. Tu je ich 
aktuálny rozpis:

7.kolo: MS�K Spišské Podhradie – MFK	Slovan	Giraltovce,	5.9.2021 o 15:307.kolo: MS�K Spišské Podhradie – MFK	Slovan	Giraltovce,	5.9.2021 o 15:30

8.kolo: OS�K Rudňany –	MFK	Slovan	Giraltovce,	11.9. 2021 o 15:308.kolo: OS�K Rudňany –	MFK	Slovan	Giraltovce,	11.9. 2021 o 15:30

9.kolo:	MFK	Slovan	Giraltovce	– Futbalový klub Sobrance – Sobranecko, 9.kolo:	MFK	Slovan	Giraltovce	– Futbalový klub Sobrance – Sobranecko, 
18.9.2021 o 15:0018.9.2021 o 15:00

10.kolo: FK Pokrok SEZ Krompachy – MFK	Slovan	Giraltovce,                         10.kolo: FK Pokrok SEZ Krompachy – MFK	Slovan	Giraltovce,                         
26.9.2021 o 15:0026.9.2021 o 15:00

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

7.kolo: MS�K Spišské Podhradie – MFK	Slovan	Giraltovce,	5.9.2021 o 15:30

8.kolo: OS�K Rudňany –	MFK	Slovan	Giraltovce,	11.9. 2021 o 15:30

9.kolo:	MFK	Slovan	Giraltovce	– Futbalový klub Sobrance – Sobranecko, 
18.9.2021 o 15:00

10.kolo: FK Pokrok SEZ Krompachy – MFK	Slovan	Giraltovce,                         
26.9.2021 o 15:00

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	Ladislav	Lukáč

Predposlednú prázdninovú sobotu sa Predposlednú prázdninovú sobotu sa 
v našom Parku	mieru v štýle olym-v našom Parku	mieru v štýle olym-
piád antických čias priamo na pódiu piád antických čias priamo na pódiu 
Mestského	amfitéatra konalo posled-Mestského	amfitéatra konalo posled-
né, 3.	 kolo	 Slovenského	 pohára	 v	né, 3.	 kolo	 Slovenského	 pohára	 v	
mas	wrestlingu.	Do Giraltoviec zavı-́mas	wrestlingu.	Do Giraltoviec zavı-́
tali výpravy z 11	 klubov z celého tali výpravy z 11	 klubov z celého 
Slovenska, ktoré prišli nazbierať Slovenska, ktoré prišli nazbierať 
posledné body do celkovej tabuľky. V posledné body do celkovej tabuľky. V 
predchádzajúcich dvoch kolách v predchádzajúcich dvoch kolách v 
Banskej	 Bystrici	 a Gaboltove	 si naši Banskej	 Bystrici	 a Gaboltove	 si naši 
borci z miestneho Dido	Powerlifting	borci z miestneho Dido	Powerlifting	

Predposlednú prázdninovú sobotu sa 
v našom Parku	mieru v štýle olym-
piád antických čias priamo na pódiu 
Mestského	amfitéatra konalo posled-
né, 3.	 kolo	 Slovenského	 pohára	 v	
mas	wrestlingu.	Do Giraltoviec zavı-́
tali výpravy z 11	 klubov z celého 
Slovenska, ktoré prišli nazbierať 
posledné body do celkovej tabuľky. V 
predchádzajúcich dvoch kolách v 
Banskej	 Bystrici	 a Gaboltove	 si naši 
borci z miestneho Dido	Powerlifting	

klubu vybojovali sľubné pozıćie na klubu vybojovali sľubné pozıćie na 
zisk medailı.́  Niektoré kategórie boli zisk medailı.́  Niektoré kategórie boli 
už vlastne rozhodnuté, v niektorých už vlastne rozhodnuté, v niektorých 
bola situácia bodovo zamotaná, takže bola situácia bodovo zamotaná, takže 
bolo o čo súťažiť. bolo o čo súťažiť. 

Celkovo sme boli v peknom augusto-Celkovo sme boli v peknom augusto-
vom počası ́svedkami 46 duelov v sied-vom počası ́svedkami 46 duelov v sied-
mich vekových aj hmotnostných   mich vekových aj hmotnostných   
k a te g ó r i á c h .  Gira l tovčan ia  s a k a te g ó r i á c h .  Gira l tovčan ia  s a 
rozhodne za svoje vystúpenia na rozhodne za svoje vystúpenia na 
domácej pôde nemusia hanbiť, skôr domácej pôde nemusia hanbiť, skôr 
naopak.  Zıśkali v treťom kole celkovo naopak.  Zıśkali v treťom kole celkovo 

klubu vybojovali sľubné pozıćie na 
zisk medailı.́  Niektoré kategórie boli 
už vlastne rozhodnuté, v niektorých 
bola situácia bodovo zamotaná, takže 
bolo o čo súťažiť. 

Celkovo sme boli v peknom augusto-
vom počası ́svedkami 46 duelov v sied-
mich vekových aj hmotnostných   
k a te g ó r i á c h .  Gira l tovčan ia  s a 
rozhodne za svoje vystúpenia na 
domácej pôde nemusia hanbiť, skôr 
naopak.  Zıśkali v treťom kole celkovo 

3.  KOLO / FINÁLE  -  21. 8. 2021 3.  KOLO / FINÁLE  -  21. 8. 2021 

Mestský amfiteáter, Park mieru v GiraltovciachMestský amfiteáter, Park mieru v Giraltovciach

3.  KOLO / FINÁLE  -  21. 8. 2021 

Mestský amfiteáter, Park mieru v Giraltovciach

SLOVENSKÝ POHÁR V MAS WRESTLINGU SLOVENSKÝ POHÁR V MAS WRESTLINGU SLOVENSKÝ POHÁR V MAS WRESTLINGU 
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Zaujıḿavosťou je, že v treťom kole si Zaujıḿavosťou je, že v treťom kole si 
zasúťažil aj náš čerstvý majster	zasúťažil aj náš čerstvý majster	
Slovenska v boxe Aaron	Bzdiľ, ktorý Slovenska v boxe Aaron	Bzdiľ, ktorý 
zı́skal v kategórii Chlapci	 13	 –	 16	zı́skal v kategórii Chlapci	 13	 –	 16	
rokov	bronz. A pre úplnosť, v tej istej rokov	bronz. A pre úplnosť, v tej istej 
kategórii bol v treťom kole úspešný aj kategórii bol v treťom kole úspešný aj 
náš Tobiáš	Hvozdovič, ktorý nazbie-náš Tobiáš	Hvozdovič, ktorý nazbie-
ral v amfiteátri 12 bodov a skončil ral v amfiteátri 12 bodov a skončil 
strieborný. Obaja si mas wrestling strieborný. Obaja si mas wrestling 
vyskúšali súťažne prvýkrát v živote.vyskúšali súťažne prvýkrát v živote.

Tı́ najlepšı́ wrestleri bojovali aj o Tı́ najlepšı́ wrestleri bojovali aj o 
účasť v 2.	 kole	 Svetového	 pohára, účasť v 2.	 kole	 Svetového	 pohára, 
ktoré sa bude konať v septembri v ktoré sa bude konať v septembri v 
tureckom Istanbule.	Konkrétne to sú tureckom Istanbule.	Konkrétne to sú 
Attila	 Kitanovič z	 Dunajskej	 Stredy Attila	 Kitanovič z	 Dunajskej	 Stredy 
(Muži do 90 kg),  Martin	Lovíšek zo	(Muži do 90 kg),  Martin	Lovíšek zo	
Sološnice	 (Muži do 90 kg), Oliver	Sološnice	 (Muži do 90 kg), Oliver	
Kurek	z	Banskej	Bystrice	(Muži do 80 Kurek	z	Banskej	Bystrice	(Muži do 80 
kg) a	Jana	Vašková z	Bardejova (Z� eny kg) a	Jana	Vašková z	Bardejova (Z� eny 
75+ kg),75+ kg),

Za veľmi pekné celorepublikové podu-Za veľmi pekné celorepublikové podu-

Zaujıḿavosťou je, že v treťom kole si 
zasúťažil aj náš čerstvý majster	
Slovenska v boxe Aaron	Bzdiľ, ktorý 
zı́skal v kategórii Chlapci	 13	 –	 16	
rokov	bronz. A pre úplnosť, v tej istej 
kategórii bol v treťom kole úspešný aj 
náš Tobiáš	Hvozdovič, ktorý nazbie-
ral v amfiteátri 12 bodov a skončil 
strieborný. Obaja si mas wrestling 
vyskúšali súťažne prvýkrát v živote.

Tı́ najlepšı́ wrestleri bojovali aj o 
účasť v 2.	 kole	 Svetového	 pohára, 
ktoré sa bude konať v septembri v 
tureckom Istanbule.	Konkrétne to sú 
Attila	 Kitanovič z	 Dunajskej	 Stredy 
(Muži do 90 kg),  Martin	Lovíšek zo	
Sološnice	 (Muži do 90 kg), Oliver	
Kurek	z	Banskej	Bystrice	(Muži do 80 
kg) a	Jana	Vašková z	Bardejova (Z� eny 
75+ kg),

Za veľmi pekné celorepublikové podu-

7 medailı ́ (2 zlaté, 1 striebornú a 4 7 medailı ́ (2 zlaté, 1 striebornú a 4 
bronzové). A keďže tretie kolo bolo v bronzové). A keďže tretie kolo bolo v 
tomto kalendárnom roku posledné, tomto kalendárnom roku posledné, 
na záver sa zrátali body u udelili na záver sa zrátali body u udelili 
trofeje tým najlepšıḿ v roku 2021.trofeje tým najlepšıḿ v roku 2021.

Giraltovce majú v roku 2021 dvoch Giraltovce majú v roku 2021 dvoch 
šampiónov. V kategórii Chlapci	13	–	šampiónov. V kategórii Chlapci	13	–	
16	 rokov	 zdvihol nad hlavu trofej 16	 rokov	 zdvihol nad hlavu trofej 
Dávid	Surgent, ktorý zıśkal celkovo Dávid	Surgent, ktorý zıśkal celkovo 
44	bodov.  Zlato zıśkal s náskokom 7 44	bodov.  Zlato zıśkal s náskokom 7 
bodov pred Bardejovčanom	Matejom	bodov pred Bardejovčanom	Matejom	
Šimonom.Šimonom.

Zlato patrı ́aj nášmu Adamovi	Sobe-Zlato patrı ́aj nášmu Adamovi	Sobe-
kovi, ktorý v kategórii Muži	do	105	kg kovi, ktorý v kategórii Muži	do	105	kg 
v dramatickom finále zvı́ťazil nad v dramatickom finále zvı́ťazil nad 
svojı́m veľkým rivalom Oliverom	svojı́m veľkým rivalom Oliverom	
Sidorjakom	z	Bardejova.Sidorjakom	z	Bardejova.

Bronzové medaily zı́skali	 Jaroslav	Bronzové medaily zı́skali	 Jaroslav	
Eštvaník	(kategória Muži do 75 kg), Eštvaník	(kategória Muži do 75 kg), 
Tomáš	 Múdry (Muži do 90 kg) a Tomáš	 Múdry (Muži do 90 kg) a 
Dávid	Bendík	(Muži do 105 kg).Dávid	Bendík	(Muži do 105 kg).

7 medailı ́ (2 zlaté, 1 striebornú a 4 
bronzové). A keďže tretie kolo bolo v 
tomto kalendárnom roku posledné, 
na záver sa zrátali body u udelili 
trofeje tým najlepšıḿ v roku 2021.

Giraltovce majú v roku 2021 dvoch 
šampiónov. V kategórii Chlapci	13	–	
16	 rokov	 zdvihol nad hlavu trofej 
Dávid	Surgent, ktorý zıśkal celkovo 
44	bodov.  Zlato zıśkal s náskokom 7 
bodov pred Bardejovčanom	Matejom	
Šimonom.

Zlato patrı ́aj nášmu Adamovi	Sobe-
kovi, ktorý v kategórii Muži	do	105	kg 
v dramatickom finále zvı́ťazil nad 
svojı́m veľkým rivalom Oliverom	
Sidorjakom	z	Bardejova.

Bronzové medaily zı́skali	 Jaroslav	
Eštvaník	(kategória Muži do 75 kg), 
Tomáš	 Múdry (Muži do 90 kg) a 
Dávid	Bendík	(Muži do 105 kg).
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jatie patrı ́poďakovanie všetkým orga-jatie patrı ́poďakovanie všetkým orga-
nizátorom, najmä borcom z nášho nizátorom, najmä borcom z nášho 
Klubu	silových	športov	Powerlifting	Klubu	silových	športov	Powerlifting	
Dido na čele s Dávidom	Bendíkom, Dido na čele s Dávidom	Bendíkom, 
taktiež	Mestu	Giraltovce za poskyt-taktiež	Mestu	Giraltovce za poskyt-
nutie priestorov a ozvučenia, Auto-nutie priestorov a ozvučenia, Auto-
umyvárke	 Renaz  za bezchybný umyvárke	 Renaz  za bezchybný 
servis v infraštruktúre podujatia, servis v infraštruktúre podujatia, 
Slovenskej	asociácii	mas	wrestlingu Slovenskej	asociácii	mas	wrestlingu 
za pomoc pri organizácii 3. kola a za pomoc pri organizácii 3. kola a 
profesionálne rozhodovanie všetkých profesionálne rozhodovanie všetkých 
duelov a nakoniec aj publiku, ktoré duelov a nakoniec aj publiku, ktoré 
vytvorilo v našom amfiteátri priam vytvorilo v našom amfiteátri priam 
rodinnú atmosféru.rodinnú atmosféru.

Našim silákom srdečne blahoželáme Našim silákom srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za skvelú reprezentáciu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu 
klubu aj mesta.  Z� eláme im úspech aj klubu aj mesta.  Z� eláme im úspech aj 
na ďalšıćh športových podujatiach.na ďalšıćh športových podujatiach.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	KSŠ	Dido	Powerlifting	Giral-Foto:	KSŠ	Dido	Powerlifting	Giral-
tovce	a	Ladislav	Lukáčtovce	a	Ladislav	Lukáč

FAVORITI:FAVORITI:

DIEVC�ATA�  13 – 16 rokov: DIEVC�ATA�  13 – 16 rokov: 

Michaela Voroňaková (Michalovce) Michaela Voroňaková (Michalovce) 
zo ziskom 26 bodovzo ziskom 26 bodov

Timea Jurová /Bardejov/ vyhrala Timea Jurová /Bardejov/ vyhrala 
2.kolo v Gaboltove2.kolo v Gaboltove

Petra Turcovská /Svidnıḱ/Petra Turcovská /Svidnıḱ/

CHLAPCI 13 – 16 rokov: CHLAPCI 13 – 16 rokov: 

Dávid Surgent /Giraltovce/ - 28 Dávid Surgent /Giraltovce/ - 28 
bodovbodov

S� imon Matej /Bardejov/ - 28 bodovS� imon Matej /Bardejov/ - 28 bodov

Z� ENY do 65 kg: Z� ENY do 65 kg: 

Ema Mišovčı́ková /Kstak Matej Ema Mišovčı́ková /Kstak Matej 
Bardejov/ - 32 bodov, doteraz bez Bardejov/ - 32 bodov, doteraz bez 

jatie patrı ́poďakovanie všetkým orga-
nizátorom, najmä borcom z nášho 
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Slovenskej	asociácii	mas	wrestlingu 
za pomoc pri organizácii 3. kola a 
profesionálne rozhodovanie všetkých 
duelov a nakoniec aj publiku, ktoré 
vytvorilo v našom amfiteátri priam 
rodinnú atmosféru.

Našim silákom srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za skvelú reprezentáciu 
klubu aj mesta.  Z� eláme im úspech aj 
na ďalšıćh športových podujatiach.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	KSŠ	Dido	Powerlifting	Giral-
tovce	a	Ladislav	Lukáč

FAVORITI:

DIEVC�ATA�  13 – 16 rokov: 

Michaela Voroňaková (Michalovce) 
zo ziskom 26 bodov

Timea Jurová /Bardejov/ vyhrala 
2.kolo v Gaboltove

Petra Turcovská /Svidnıḱ/

CHLAPCI 13 – 16 rokov: 

Dávid Surgent /Giraltovce/ - 28 
bodov

S� imon Matej /Bardejov/ - 28 bodov

Z� ENY do 65 kg: 

Ema Mišovčı́ková /Kstak Matej 
Bardejov/ - 32 bodov, doteraz bez 

jedinej prehryjedinej prehry

Z� ENY do 75 kg: Z� ENY do 75 kg: 

Natália Kopčanová /Topoľčany/ - Natália Kopčanová /Topoľčany/ - 
potenciál na úspech aj na medziná-potenciál na úspech aj na medziná-
rodných podujatiachrodných podujatiach

Z� ENY 75+ kg: Z� ENY 75+ kg: 

Jana Vašková /Majsterka sveta/, 32 Jana Vašková /Majsterka sveta/, 32 
bodovbodov

MUZ� I do 75 kg:MUZ� I do 75 kg:

 Patrik Pangrác /Kstak Matej Bardejo- Patrik Pangrác /Kstak Matej Bardejo-
v/, 32 bodov, stačı ́ mu nastúpiť na v/, 32 bodov, stačı ́ mu nastúpiť na 
turnajturnaj

MUZ� I do 80 kg: MUZ� I do 80 kg: 

Oliver Kurek /Banská Bystrica/, - Oliver Kurek /Banská Bystrica/, - 
1.miesto1.miesto

MUZ� I do 90 kg: MUZ� I do 90 kg: 

Jozef Buvala /Banská Bystrica/ - 25 Jozef Buvala /Banská Bystrica/ - 25 
bodov, bodov, 

Tomáš Múdry /Giraltovce/ - 21 Tomáš Múdry /Giraltovce/ - 21 
bodov,bodov,

Martin Lovı́šek /Sološnica/ - 20 Martin Lovı́šek /Sološnica/ - 20 
bodov,bodov,

Ján Gdovin /Giraltovce/ - 19 bodov,Ján Gdovin /Giraltovce/ - 19 bodov,

Attila Kitanovič /Dunajská Streda/ - Attila Kitanovič /Dunajská Streda/ - 
16 bodov /absentoval v 1.kole/16 bodov /absentoval v 1.kole/

MUZ� I do 105 kg: MUZ� I do 105 kg: 

Oliver Sidrojak /Kstak Matej Barde-Oliver Sidrojak /Kstak Matej Barde-
jov/ - vıť́az 1.kolajov/ - vıť́az 1.kola

Adam Sobek /KSS�  DidoPowerlifting Adam Sobek /KSS�  DidoPowerlifting 
Giraltovce/ - vıť́az 2.kolaGiraltovce/ - vıť́az 2.kola

MUZ� I do 125 kg: MUZ� I do 125 kg: 

Boris S� tulajter /S� K Kornel Banská Boris S� tulajter /S� K Kornel Banská 
Bystrica/ - plný počet bodov po dvoch Bystrica/ - plný počet bodov po dvoch 
koláchkolách

jedinej prehry

Z� ENY do 75 kg: 

Natália Kopčanová /Topoľčany/ - 
potenciál na úspech aj na medziná-
rodných podujatiach

Z� ENY 75+ kg: 

Jana Vašková /Majsterka sveta/, 32 
bodov

MUZ� I do 75 kg:

 Patrik Pangrác /Kstak Matej Bardejo-
v/, 32 bodov, stačı ́ mu nastúpiť na 
turnaj

MUZ� I do 80 kg: 

Oliver Kurek /Banská Bystrica/, - 
1.miesto

MUZ� I do 90 kg: 

Jozef Buvala /Banská Bystrica/ - 25 
bodov, 

Tomáš Múdry /Giraltovce/ - 21 
bodov,

Martin Lovı́šek /Sološnica/ - 20 
bodov,

Ján Gdovin /Giraltovce/ - 19 bodov,

Attila Kitanovič /Dunajská Streda/ - 
16 bodov /absentoval v 1.kole/

MUZ� I do 105 kg: 

Oliver Sidrojak /Kstak Matej Barde-
jov/ - vıť́az 1.kola

Adam Sobek /KSS�  DidoPowerlifting 
Giraltovce/ - vıť́az 2.kola

MUZ� I do 125 kg: 

Boris S� tulajter /S� K Kornel Banská 
Bystrica/ - plný počet bodov po dvoch 
kolách






