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pıśanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. pıśanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. 
Ceruzka pri tom veľmi trpı,́ napokon Ceruzka pri tom veľmi trpı,́ napokon 
je však spokojná, lebo je opäť ostrá je však spokojná, lebo je opäť ostrá 
ako predtým. Preto sa nauč znášať ako predtým. Preto sa nauč znášať 
bolesť, lebo bolesť nás robı ́ lepšıḿi. bolesť, lebo bolesť nás robı ́ lepšıḿi. 
Po	 tretie:  Pri pı́sanı́  ceruzkou Po	 tretie:  Pri pı́sanı́  ceruzkou 
môžeme kedykoľvek použiť gumu a môžeme kedykoľvek použiť gumu a 
vygumovať, čo sme napıśali chybne. vygumovať, čo sme napıśali chybne. 
Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, 
nemusı ́to pre nás znamenať nič zlé, nemusı ́to pre nás znamenať nič zlé, 
práve naopak, môže to byť veľmi práve naopak, môže to byť veľmi 
užitočné, aby sme nevybočili z cesty užitočné, aby sme nevybočili z cesty 
spravodlivosti. Po	štvrté:	Nie je dôle-spravodlivosti. Po	štvrté:	Nie je dôle-
žité, z akého dreva ceruzku vyrobili, žité, z akého dreva ceruzku vyrobili, 
ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha 
vo vnútri. Preto si vždy všıḿaj, čo sa vo vnútri. Preto si vždy všıḿaj, čo sa 
deje v tvojom vnútri. A napokon po	deje v tvojom vnútri. A napokon po	
piate,	ceruzka vždy po sebe zanechá piate,	ceruzka vždy po sebe zanechá 
stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo              stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo              
v živote urobı́ š ,  zanechá stopu.             v živote urobı́ š ,  zanechá stopu.             
A preto si uvedomuj každý svoj krok.“A preto si uvedomuj každý svoj krok.“

Správne, pevné a zodpovedné februá-Správne, pevné a zodpovedné februá-
rové kroky vám praje rové kroky vám praje 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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môžeme kedykoľvek použiť gumu a 
vygumovať, čo sme napıśali chybne. 
Nauč sa, že ak máme niečo napraviť, 
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užitočné, aby sme nevybočili z cesty 
spravodlivosti. Po	štvrté:	Nie je dôle-
žité, z akého dreva ceruzku vyrobili, 
ani to, akú má farbu, dôležitá je tuha 
vo vnútri. Preto si vždy všıḿaj, čo sa 
deje v tvojom vnútri. A napokon po	
piate,	ceruzka vždy po sebe zanechá 
stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo              
v živote urobı́ š ,  zanechá stopu.             
A preto si uvedomuj každý svoj krok.“

Správne, pevné a zodpovedné februá-
rové kroky vám praje 

Michaela	Marcinová

pozdravujem vás srdečne v novom pozdravujem vás srdečne v novom 
kalendárnom roku a prajem vám kalendárnom roku a prajem vám 
pevné zdravie a pokoj každodenných pevné zdravie a pokoj každodenných 
dnı.́ Odchádzajúci január nám zane-dnı.́ Odchádzajúci január nám zane-
chal prekrásnu bielu zimu, kráčame chal prekrásnu bielu zimu, kráčame 
zasneženými chodnıḱmi a zanechá-zasneženými chodnıḱmi a zanechá-
vame stopy. Na všetkých miestach, vame stopy. Na všetkých miestach, 
kam smerovali naše kroky, ostal po kam smerovali naše kroky, ostal po 
nás viditeľný odtlačok. V tejto nás viditeľný odtlačok. V tejto 
súvislosti sa chcem s vami podeliť o súvislosti sa chcem s vami podeliť o 
jeden prıb́eh, ktorý rozpráva o našich jeden prıb́eh, ktorý rozpráva o našich 
stopách. stopách. 

Chlapček pozoroval starú mamu pri Chlapček pozoroval starú mamu pri 
pıśanı ́listu. Zrazu sa spýtal: „Opisuješ pıśanı ́listu. Zrazu sa spýtal: „Opisuješ 
prıb́eh, čo sa stal nám? Nie je to náho-prıb́eh, čo sa stal nám? Nie je to náho-
dou prıb́eh o mne?“dou prıb́eh o mne?“

 Stará mama zdvihla oči a s úsmevom  Stará mama zdvihla oči a s úsmevom 
vnúčikovi odvetila: „Máš pravdu, vnúčikovi odvetila: „Máš pravdu, 
naozaj pıš́em o tebe. Ceruzka, ktorou naozaj pıš́em o tebe. Ceruzka, ktorou 
pıš́em, je však dôležitejšia ako slová. pıš́em, je však dôležitejšia ako slová. 
Bola by som rada, keby si aj ty bol ako Bola by som rada, keby si aj ty bol ako 
ona, keď vyrastieš.“ Chlapček sa zara-ona, keď vyrastieš.“ Chlapček sa zara-
zene zadıv́al na ceruzku, nevidel však zene zadıv́al na ceruzku, nevidel však 
na nej nič zvláštne.na nej nič zvláštne.

„ Je  to  predsa úplne „ Je  to  predsa úplne 
normálna ceruzka.“normálna ceruzka.“

„Všetko závisı́ od uhla „Všetko závisı́ od uhla 
pohľadu. Táto ceruzka pohľadu. Táto ceruzka 
má päť dobrých vlast-má päť dobrých vlast-
nostı,́ ktoré ti iste zaru-nostı,́ ktoré ti iste zaru-
čia spokojný život, ak ich čia spokojný život, ak ich 
budeš mať aj ty. Po	prvé: budeš mať aj ty. Po	prvé: 
Môžeš robiť veľké veci, Môžeš robiť veľké veci, 
nikdy však nezabúdaj, nikdy však nezabúdaj, 
že existuje Ruka, ktorá že existuje Ruka, ktorá 
vedie tvoje kroky. Po	vedie tvoje kroky. Po	
druhé: Niekedy musıḿe druhé: Niekedy musıḿe 
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na nej nič zvláštne.
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normálna ceruzka.“
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pohľadu. Táto ceruzka 
má päť dobrých vlast-
nostı,́ ktoré ti iste zaru-
čia spokojný život, ak ich 
budeš mať aj ty. Po	prvé: 
Môžeš robiť veľké veci, 
nikdy však nezabúdaj, 
že existuje Ruka, ktorá 
vedie tvoje kroky. Po	
druhé: Niekedy musıḿe 

Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
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18. január 1945 je významný dátum v 18. január 1945 je významný dátum v 
histórii Giraltoviec, keď po rokoch histórii Giraltoviec, keď po rokoch 
útlaku svitol deň slobody. Oslobode-útlaku svitol deň slobody. Oslobode-
nie meste umožnilo Giraltovciam nie meste umožnilo Giraltovciam 
rásť, striasť sa strachu a viac myslieť rásť, striasť sa strachu a viac myslieť 
na budúcnosť. Prebudilo sa kultúrno-na budúcnosť. Prebudilo sa kultúrno-
spoločenské dianie, spoločenské dianie, 
život vstúpil do miero-život vstúpil do miero-
vých koľajı.́ Nestalo by vých koľajı.́ Nestalo by 
sa tak, ak by generácie sa tak, ak by generácie 
pred nami nebojovali pred nami nebojovali 
aj za našu slobodu. aj za našu slobodu. 
Treba si pripomı́nať Treba si pripomı́nať 
všetky obete, ktoré všetky obete, ktoré 
zaplatili tú najvyššiu zaplatili tú najvyššiu 
cenu. Význam tohto cenu. Význam tohto 
dňa potvrdili zástup-dňa potvrdili zástup-
k y ň a  p r i m á t o r a k y ň a  p r i m á t o r a 
S l ávka  Vo j č e ková , S l ávka  Vo j č e ková , 
prednosta MsU�  Pavol prednosta MsU�  Pavol 
Tchurıḱ, vedúci odde-Tchurıḱ, vedúci odde-
lenı́  a zamestnanci lenı́  a zamestnanci 
MsU� . Za základnú orga-MsU� . Za základnú orga-
nizáciu Slovenského nizáciu Slovenského 
zväzu protifašistic-zväzu protifašistic-
kých bojovnıḱov prišli kých bojovnıḱov prišli 
Ľ u b o m ı́ r  F i l o ,  J á n Ľ u b o m ı́ r  F i l o ,  J á n 
G d ov i n ,  Fra n t i š e k G d ov i n ,  Fra n t i š e k 
Partila, Milan Sabol-Partila, Milan Sabol-
čıḱ, Mária Drabová a čıḱ, Mária Drabová a 
J á n  J u r i š .  S v o j o u J á n  J u r i š .  S v o j o u 
prı́tomnosťou vzdali prı́tomnosťou vzdali 
úctu tejto spomienke úctu tejto spomienke 
aj členovia DHZ.aj členovia DHZ.

Aj napriek nepriazni-Aj napriek nepriazni-
vej pandemickej situ-vej pandemickej situ-
ácii nesmieme zabud-ácii nesmieme zabud-
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Ľ u b o m ı́ r  F i l o ,  J á n 
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77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA77. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA
núť na takú významnú udalosť a verı-́núť na takú významnú udalosť a verı-́
me, že nielen u nás, ale kdekoľvek na me, že nielen u nás, ale kdekoľvek na 
svete si ľudia vždy vyberú už len cestu svete si ľudia vždy vyberú už len cestu 
mieru a dohôd, nie zbranı ́a násilia.mieru a dohôd, nie zbranı ́a násilia.

Text:	Mária	Osifová,																											Text:	Mária	Osifová,																											
foto:	Ladislav	Lukáčfoto:	Ladislav	Lukáč

núť na takú významnú udalosť a verı-́
me, že nielen u nás, ale kdekoľvek na 
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Začiatkom januára sa konalo v špor-Začiatkom januára sa konalo v špor-
tovej hale slávnostné otvorenie galé-tovej hale slávnostné otvorenie galé-
rie fotografiı́ zo športových akciı́, rie fotografiı́ zo športových akciı́, 
ktoré sa uskutočňovali počas minu-ktoré sa uskutočňovali počas minu-
lých rokov. Chodby tohto viacúčelo-lých rokov. Chodby tohto viacúčelo-
vého športového stánku tak zdobia vého športového stánku tak zdobia 
snıḿky z rôznych športových poduja-snıḿky z rôznych športových poduja-
tı,́ ktorých bolo pred pandemickým tı,́ ktorých bolo pred pandemickým 
obdobıḿ neúrekom. „Fotografie som obdobıḿ neúrekom. „Fotografie som 
v y b e ra l  n i e ko ľ ko  m e s i a c o v  a v y b e ra l  n i e ko ľ ko  m e s i a c o v  a 
následne usporiadal tak, aby žiadna následne usporiadal tak, aby žiadna 
športová činnosť organizovaná športová činnosť organizovaná 
mestom neostala zabudnutá. Steny mestom neostala zabudnutá. Steny 
zdobı ́približne tridsať panelov a stále zdobı ́približne tridsať panelov a stále 

Začiatkom januára sa konalo v špor-
tovej hale slávnostné otvorenie galé-
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lých rokov. Chodby tohto viacúčelo-
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tı,́ ktorých bolo pred pandemickým 
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pracujem na ďalšı́ch, konkrétne na pracujem na ďalšı́ch, konkrétne na 
reprezentantoch Slovenskej republi-reprezentantoch Slovenskej republi-
ky, ktorı́ začı́nali v našej športovej ky, ktorı́ začı́nali v našej športovej 
hale, napr. Samuel Goč, Petra S� tefanı-́hale, napr. Samuel Goč, Petra S� tefanı-́
kova a ďalšı́, “ informoval iniciátor kova a ďalšı́, “ informoval iniciátor 
výstavy Stanislav Tomko a zároveň výstavy Stanislav Tomko a zároveň 
správca športovej haly. Otvorenia sa správca športovej haly. Otvorenia sa 
zúčastnili poslanec PSK Ján Vook a zúčastnili poslanec PSK Ján Vook a 
primátor mesta Ján Rubis. Pán Tomko primátor mesta Ján Rubis. Pán Tomko 
predviedol návštevnı́kom aj novú predviedol návštevnı́kom aj novú 
posi l ňovňu ,  ktorá  bude s l ú ž iť posi l ňovňu ,  ktorá  bude s l ú ž iť 
záujemcom už čoskoro.záujemcom už čoskoro.

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

pracujem na ďalšı́ch, konkrétne na 
reprezentantoch Slovenskej republi-
ky, ktorı́ začı́nali v našej športovej 
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kova a ďalšı́, “ informoval iniciátor 
výstavy Stanislav Tomko a zároveň 
správca športovej haly. Otvorenia sa 
zúčastnili poslanec PSK Ján Vook a 
primátor mesta Ján Rubis. Pán Tomko 
predviedol návštevnı́kom aj novú 
posi l ňovňu ,  ktorá  bude s l ú ž iť 
záujemcom už čoskoro.

Text	a	foto:	Mária	Osifová

VÝ NI MO ČNÁ VÝ S TAVA VÝ NI MO ČNÁ VÝ S TAVA VÝ NI MO ČNÁ VÝ S TAVA 
V ŠPORTOVEJ HALE IGORA NOVÁKAV ŠPORTOVEJ HALE IGORA NOVÁKAV ŠPORTOVEJ HALE IGORA NOVÁKA
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P o l i k l i n i k a  G i r a l t o v c e  I L B  v P o l i k l i n i k a  G i r a l t o v c e  I L B  v 
spolupráci s občianskym združenıḿ spolupráci s občianskym združenıḿ 
(Non)Typical otvorila nové Neuro-(Non)Typical otvorila nové Neuro-
rehabilitačné centrum, ktoré je rehabilitačné centrum, ktoré je 
svojou komplexnosťou poskytova-svojou komplexnosťou poskytova-
ných služieb jedno z mála na Sloven-ných služieb jedno z mála na Sloven-
sku. sku. 

Centrum poskytuje služby pre deti s Centrum poskytuje služby pre deti s 
vývojovými poruchami (autizmus, vývojovými poruchami (autizmus, 
detská mozgová obrna...), pre ľudı ́ s detská mozgová obrna...), pre ľudı ́ s 
neurologickými problémami, po neurologickými problémami, po 
m o z g o v ý c h m o z g o v ý c h 
prı́hodách, pre prı́hodách, pre 
s e n i o r o v  s s e n i o r o v  s 
Parkinsonovou, Parkinsonovou, 
resp.  Alzheime-resp.  Alzheime-
rovou chorobou i rovou chorobou i 
pre pacientov s pre pacientov s 
postcovidovým postcovidovým 
syndrómom.syndrómom.

Prıśtup k pacien-Prıśtup k pacien-
tovi je veľmi indi-tovi je veľmi indi-
viduálny a celý viduálny a celý 
l i e č e b n o -l i e č e b n o -
r e h a b i l i t a č n ý r e h a b i l i t a č n ý 
proces je našimi proces je našimi 
š p e c i a l i s t a m i š p e c i a l i s t a m i 
nastavený podľa nastavený podľa 
jeho potrieb. Náš jeho potrieb. Náš 
skvelý tıḿ odbor-skvelý tıḿ odbor-
ných rehabilitač-ných rehabilitač-
ných pracovnı-́ných pracovnı-́
kov je pacientom kov je pacientom 
plne k dispozıć ii, plne k dispozıć ii, 
p o m á h a j ú  a p o m á h a j ú  a 

P o l i k l i n i k a  G i r a l t o v c e  I L B  v 
spolupráci s občianskym združenıḿ 
(Non)Typical otvorila nové Neuro-
rehabilitačné centrum, ktoré je 
svojou komplexnosťou poskytova-
ných služieb jedno z mála na Sloven-
sku. 

Centrum poskytuje služby pre deti s 
vývojovými poruchami (autizmus, 
detská mozgová obrna...), pre ľudı ́ s 
neurologickými problémami, po 
m o z g o v ý c h 
prı́hodách, pre 
s e n i o r o v  s 
Parkinsonovou, 
resp.  Alzheime-
rovou chorobou i 
pre pacientov s 
postcovidovým 
syndrómom.

Prıśtup k pacien-
tovi je veľmi indi-
viduálny a celý 
l i e č e b n o -
r e h a b i l i t a č n ý 
proces je našimi 
š p e c i a l i s t a m i 
nastavený podľa 
jeho potrieb. Náš 
skvelý tıḿ odbor-
ných rehabilitač-
ných pracovnı-́
kov je pacientom 
plne k dispozıć ii, 
p o m á h a j ú  a 

vysvetľujú im všetky podrobnosti.vysvetľujú im všetky podrobnosti.

Centrum tvorı:́ Centrum tvorı:́ 

- rehabilitačná časť: vodoliečba, - rehabilitačná časť: vodoliečba, 
teploliečba, magnetoliečba, elektro-teploliečba, magnetoliečba, elektro-
liečba, lymfodrenážna liečba, špecia-liečba, lymfodrenážna liečba, špecia-
lizované cvičenielizované cvičenie

- terapeutická časť: snoezen miest-- terapeutická časť: snoezen miest-
nosť s vodnou posteľou a suchým nosť s vodnou posteľou a suchým 
bazénom, ergoterapeutická miest-bazénom, ergoterapeutická miest-
nosť pre liečebnú pedagogiku nosť pre liečebnú pedagogiku 

vysvetľujú im všetky podrobnosti.

Centrum tvorı:́ 

- rehabilitačná časť: vodoliečba, 
teploliečba, magnetoliečba, elektro-
liečba, lymfodrenážna liečba, špecia-
lizované cvičenie

- terapeutická časť: snoezen miest-
nosť s vodnou posteľou a suchým 
bazénom, ergoterapeutická miest-
nosť pre liečebnú pedagogiku 

NEUROREHABILITAČNÉ CENTRUM V POLIKLINIKE NEUROREHABILITAČNÉ CENTRUM V POLIKLINIKE 

V GIRALTOVCIACHV GIRALTOVCIACH

NEUROREHABILITAČNÉ CENTRUM V POLIKLINIKE 

V GIRALTOVCIACH
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- oxygenoterapeutická časť: - oxygenoterapeutická časť: 
hyperbarická komora, kyslı-́hyperbarická komora, kyslı-́
kové prıśtrojekové prıśtroje

V blıźkej budúcnosti pripra-V blıźkej budúcnosti pripra-
vujeme rozšıŕenie aj o thera-vujeme rozšıŕenie aj o thera-
suit terapiu, ktorá je určená suit terapiu, ktorá je určená 
pre ľudı ́s obmedzenou mobi-pre ľudı ́s obmedzenou mobi-
litou.litou.

Sme veľmi radi, že naše dlho-Sme veľmi radi, že naše dlho-
dobé prı́pravné snaženie dobé prı́pravné snaženie 
dostalo reálne kontúry. dostalo reálne kontúry. 

Našou túžbou je pomôcť pri Našou túžbou je pomôcť pri 
tŕnitej ceste životom a spoloč-tŕnitej ceste životom a spoloč-
ne, krok za krokom, dosaho-ne, krok za krokom, dosaho-
vať zlepšenie.vať zlepšenie.

Mgr.	Zuzana	GajdošikováMgr.	Zuzana	Gajdošiková

- oxygenoterapeutická časť: 
hyperbarická komora, kyslı-́
kové prıśtroje

V blıźkej budúcnosti pripra-
vujeme rozšıŕenie aj o thera-
suit terapiu, ktorá je určená 
pre ľudı ́s obmedzenou mobi-
litou.

Sme veľmi radi, že naše dlho-
dobé prı́pravné snaženie 
dostalo reálne kontúry. 

Našou túžbou je pomôcť pri 
tŕnitej ceste životom a spoloč-
ne, krok za krokom, dosaho-
vať zlepšenie.

Mgr.	Zuzana	Gajdošiková

Mestský podnik služieb Giraltovce, s. r. o. Mestský podnik služieb Giraltovce, s. r. o. 

Správa dozornej rady Správa dozornej rady 

Mestský podnik služieb Giraltovce, s. r. o. 

Správa dozornej rady 

Dozorná rada MSPS v Giraltovciach vznikla Dozorná rada MSPS v Giraltovciach vznikla 
schválenı́m v mestskom zastupiteľstve         schválenı́m v mestskom zastupiteľstve         
29. 7. 2021 ako výsledok viacerých pracov-29. 7. 2021 ako výsledok viacerých pracov-
ných stretnutı ́ poslancov MsZ s vedenıḿ ných stretnutı ́ poslancov MsZ s vedenıḿ 
mesta.mesta.

V rámci svojej činnosti si stanovila za cieľ V rámci svojej činnosti si stanovila za cieľ 
vyriešenie troch oblastı:́vyriešenie troch oblastı:́

- Zhodnotenie stavu spoločnosti MSPS - Zhodnotenie stavu spoločnosti MSPS 
GiraltovceGiraltovce

- Súčinnosť s vymenovaným krı́zovým - Súčinnosť s vymenovaným krı́zovým 
manažérom a poverenou konateľkou manažérom a poverenou konateľkou 
spoločnostispoločnosti

- Hľadanie vhodného modelu budúcej orga-- Hľadanie vhodného modelu budúcej orga-
nizácie.nizácie.

Dozorná rada MSPS v Giraltovciach vznikla 
schválenı́m v mestskom zastupiteľstve         
29. 7. 2021 ako výsledok viacerých pracov-
ných stretnutı ́ poslancov MsZ s vedenıḿ 
mesta.

V rámci svojej činnosti si stanovila za cieľ 
vyriešenie troch oblastı:́

- Zhodnotenie stavu spoločnosti MSPS 
Giraltovce

- Súčinnosť s vymenovaným krı́zovým 
manažérom a poverenou konateľkou 
spoločnosti

- Hľadanie vhodného modelu budúcej orga-
nizácie.
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Zhodnotenie	stavu	spoločnosti	Zhodnotenie	stavu	spoločnosti	
MSPS	GiraltovceMSPS	Giraltovce

Prvé reálne oboznámenie poslancov Prvé reálne oboznámenie poslancov 
so skutočným stavom spoločnosti so skutočným stavom spoločnosti 
prebehlo na základe správy hlavnej prebehlo na základe správy hlavnej 
kontrolórky mesta zo dňa 2. 7. 2021. kontrolórky mesta zo dňa 2. 7. 2021. 
Odhadovaná strata spoločnosti za rok Odhadovaná strata spoločnosti za rok 
2021 bola vo výške cca 100 až 120-2021 bola vo výške cca 100 až 120-
tisıć €. Zároveň sme boli informovanı,́ tisıć €. Zároveň sme boli informovanı,́ 
že na základe rozhodnutia daňového že na základe rozhodnutia daňového 
úradu nemôže spoločnosť nakladať s úradu nemôže spoločnosť nakladať s 
vlastným majetkom. Kritickú situáciu vlastným majetkom. Kritickú situáciu 
sa Mesto/MsZ rozhodlo riešiť kúpou sa Mesto/MsZ rozhodlo riešiť kúpou 
budovy rozostavanej garáže a admi-budovy rozostavanej garáže a admi-
nistratıv́nej budovy spoločnosti za 72 nistratıv́nej budovy spoločnosti za 72 
300 €. Dňa 12. 7. 2021 schválilo MsZ 300 €. Dňa 12. 7. 2021 schválilo MsZ 
presun peňazı́ z rezervného fondu presun peňazı́ z rezervného fondu 
mesta na nákup týchto nehnuteľnostı.́ mesta na nákup týchto nehnuteľnostı.́ 
Druhá časť dlhu bude vysporiadaná v Druhá časť dlhu bude vysporiadaná v 
rámci prechodu na novú organizáciu rámci prechodu na novú organizáciu 
formou odkúpenia dlhodobého a krát-formou odkúpenia dlhodobého a krát-
kodobého majetku spoločnosti MSPS.kodobého majetku spoločnosti MSPS.

Súčinnosť	s	vymenovaným	Súčinnosť	s	vymenovaným	
krízovým	manažérom	na	stabi-krízovým	manažérom	na	stabi-

lizácii	spoločnostilizácii	spoločnosti

V rámci stabilizácie spoločnosti sme V rámci stabilizácie spoločnosti sme 
spolu s vedenıḿ MSPS ( p. Drábik, p. spolu s vedenıḿ MSPS ( p. Drábik, p. 
Marcinková ) identifikovali ďalšie Marcinková ) identifikovali ďalšie 
kritické oblasti a zistené nedostatky kritické oblasti a zistené nedostatky 
sa týkali:sa týkali:

- personálnej oblasti a riadenia - personálnej oblasti a riadenia 
ľudských zdrojov, ľudských zdrojov, 

- technického a strojového zabezpe-- technického a strojového zabezpe-
čenia spoločnosti,čenia spoločnosti,

- ekonomickej analýzy, skutkového - ekonomickej analýzy, skutkového 
stavu, rizıḱ  a potenciálu,stavu, rizıḱ  a potenciálu,

- havarijného stavu kompostárne a - havarijného stavu kompostárne a 

Zhodnotenie	stavu	spoločnosti	
MSPS	Giraltovce

Prvé reálne oboznámenie poslancov 
so skutočným stavom spoločnosti 
prebehlo na základe správy hlavnej 
kontrolórky mesta zo dňa 2. 7. 2021. 
Odhadovaná strata spoločnosti za rok 
2021 bola vo výške cca 100 až 120-
tisıć €. Zároveň sme boli informovanı,́ 
že na základe rozhodnutia daňového 
úradu nemôže spoločnosť nakladať s 
vlastným majetkom. Kritickú situáciu 
sa Mesto/MsZ rozhodlo riešiť kúpou 
budovy rozostavanej garáže a admi-
nistratıv́nej budovy spoločnosti za 72 
300 €. Dňa 12. 7. 2021 schválilo MsZ 
presun peňazı́ z rezervného fondu 
mesta na nákup týchto nehnuteľnostı.́ 
Druhá časť dlhu bude vysporiadaná v 
rámci prechodu na novú organizáciu 
formou odkúpenia dlhodobého a krát-
kodobého majetku spoločnosti MSPS.

Súčinnosť	s	vymenovaným	
krízovým	manažérom	na	stabi-

lizácii	spoločnosti

V rámci stabilizácie spoločnosti sme 
spolu s vedenıḿ MSPS ( p. Drábik, p. 
Marcinková ) identifikovali ďalšie 
kritické oblasti a zistené nedostatky 
sa týkali:

- personálnej oblasti a riadenia 
ľudských zdrojov, 

- technického a strojového zabezpe-
čenia spoločnosti,

- ekonomickej analýzy, skutkového 
stavu, rizıḱ  a potenciálu,

- havarijného stavu kompostárne a 

zberného dvora azberného dvora a

- nevyriešeného nakladania s kuchyn-- nevyriešeného nakladania s kuchyn-
ským odpadom.ským odpadom.

Aktuálne môžeme konštatovať, že Aktuálne môžeme konštatovať, že 
došlo vo vymenovaných oblastiach k došlo vo vymenovaných oblastiach k 
stabilizácii a pracuje sa na riešeniach stabilizácii a pracuje sa na riešeniach 
odstránenia vzniknutého stavu. odstránenia vzniknutého stavu. 
Stabilizovanie spoločnosti umožňuje Stabilizovanie spoločnosti umožňuje 
prechod na novú právnu formu.prechod na novú právnu formu.

Hľadanie	vhodného	modelu	Hľadanie	vhodného	modelu	
budúcej	spoločnostibudúcej	spoločnosti

Hlavný cieľom bolo nájdenie najlep-Hlavný cieľom bolo nájdenie najlep-
šieho modelu budúcej spoločnosti z šieho modelu budúcej spoločnosti z 
pohľadu nákladov pre mesto a maxi-pohľadu nákladov pre mesto a maxi-
málneho pokrytia služieb, ktoré málneho pokrytia služieb, ktoré 
potrebujú občania Giraltoviec.potrebujú občania Giraltoviec.

Kľúčové oblasti, s ktorými sme praco-Kľúčové oblasti, s ktorými sme praco-
vali:vali:

- Služby komunálnej povahy ( zimná - Služby komunálnej povahy ( zimná 
údr žba ,  s tarost l ivosť  o  zele ň , údr žba ,  s tarost l ivosť  o  zele ň , 
kompostáreň a zberný dvor )kompostáreň a zberný dvor )

- Služby pre mesto Giraltovce (drobné - Služby pre mesto Giraltovce (drobné 
stavebné práce, údržba, cintorıńske stavebné práce, údržba, cintorıńske 
služby ) služby ) 

- Služby externým odberateľom - Služby externým odberateľom 

Navrhovaným riešenıḿ je založenie Navrhovaným riešenıḿ je založenie 
novej spoločnosti vo forme prıśpev-novej spoločnosti vo forme prıśpev-
kovej organizácie, ktorá sa javı ́ ako kovej organizácie, ktorá sa javı ́ ako 
najlepšie riešenie pre pokrytie vyššie najlepšie riešenie pre pokrytie vyššie 
vymenovaných kľúčových oblastı́. vymenovaných kľúčových oblastı́. 
Očakávame, že správnym vedenıḿ a Očakávame, že správnym vedenıḿ a 
dostatočnou kontrolou novej spoloč-dostatočnou kontrolou novej spoloč-
nosti Mesto Giraltovce ušetrı́ po nosti Mesto Giraltovce ušetrı́ po 
nákladovej stránke, zı́ska pre seba nákladovej stránke, zı́ska pre seba 
väčšı ́objem prác, zabezpečı ́kvalitné väčšı ́objem prác, zabezpečı ́kvalitné 
služby obyvateľom a udržı ́zamestna-služby obyvateľom a udržı ́zamestna-
nosť v tejto spoločnosti.nosť v tejto spoločnosti.

zberného dvora a

- nevyriešeného nakladania s kuchyn-
ským odpadom.

Aktuálne môžeme konštatovať, že 
došlo vo vymenovaných oblastiach k 
stabilizácii a pracuje sa na riešeniach 
odstránenia vzniknutého stavu. 
Stabilizovanie spoločnosti umožňuje 
prechod na novú právnu formu.

Hľadanie	vhodného	modelu	
budúcej	spoločnosti

Hlavný cieľom bolo nájdenie najlep-
šieho modelu budúcej spoločnosti z 
pohľadu nákladov pre mesto a maxi-
málneho pokrytia služieb, ktoré 
potrebujú občania Giraltoviec.

Kľúčové oblasti, s ktorými sme praco-
vali:

- Služby komunálnej povahy ( zimná 
údr žba ,  s tarost l ivosť  o  zele ň , 
kompostáreň a zberný dvor )

- Služby pre mesto Giraltovce (drobné 
stavebné práce, údržba, cintorıńske 
služby ) 

- Služby externým odberateľom 

Navrhovaným riešenıḿ je založenie 
novej spoločnosti vo forme prıśpev-
kovej organizácie, ktorá sa javı ́ ako 
najlepšie riešenie pre pokrytie vyššie 
vymenovaných kľúčových oblastı́. 
Očakávame, že správnym vedenıḿ a 
dostatočnou kontrolou novej spoloč-
nosti Mesto Giraltovce ušetrı́ po 
nákladovej stránke, zı́ska pre seba 
väčšı ́objem prác, zabezpečı ́kvalitné 
služby obyvateľom a udržı ́zamestna-
nosť v tejto spoločnosti.
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Na poslednom stretnutı ́ dňa 30. 11. Na poslednom stretnutı ́ dňa 30. 11. 
2021 si dozorná rada spolu s vedenıḿ 2021 si dozorná rada spolu s vedenıḿ 
spoločnosti MsPS Giraltovce rozdelila spoločnosti MsPS Giraltovce rozdelila 
úlohy potrebné na prıṕravu založenia úlohy potrebné na prıṕravu založenia 
novej organizácie, nastavila procesy novej organizácie, nastavila procesy 
utlmenia činnosti aktuálnej spoloč-utlmenia činnosti aktuálnej spoloč-
nosti. Počas prechodného obdobia nosti. Počas prechodného obdobia 
odporúčame 100 % dôraz na udrža-odporúčame 100 % dôraz na udrža-
nie služieb komunálnej povahy. nie služieb komunálnej povahy. 

Na poslednom stretnutı ́ dňa 30. 11. 
2021 si dozorná rada spolu s vedenıḿ 
spoločnosti MsPS Giraltovce rozdelila 
úlohy potrebné na prıṕravu založenia 
novej organizácie, nastavila procesy 
utlmenia činnosti aktuálnej spoloč-
nosti. Počas prechodného obdobia 
odporúčame 100 % dôraz na udrža-
nie služieb komunálnej povahy. 

Dozorná rada absolvovala 6 zasadnu-Dozorná rada absolvovala 6 zasadnu-
tı:́ 30. 8., 17. 9., 4. 10., 18. 10.,  9. 11., tı:́ 30. 8., 17. 9., 4. 10., 18. 10.,  9. 11., 
30. 11. a pracuje v zloženı:́ 30. 11. a pracuje v zloženı:́ 

 Ing. Ján C�abala, Jaroslav Križanek st.,  Ing. Ján C�abala, Jaroslav Križanek st., 
Ing. Pavol Tchurik, Mgr. Martin Varga, Ing. Pavol Tchurik, Mgr. Martin Varga, 
Ing. Dušan Verčimak Ing. Dušan Verčimak 

Mgr.	Martin	Varga,	MBAMgr.	Martin	Varga,	MBA

poslanec	mestského	zastupiteľstva	a	poslanec	mestského	zastupiteľstva	a	
predseda	dozornej	rady																									predseda	dozornej	rady																									
MSPS	Giraltovce,	s.	r.	o.MSPS	Giraltovce,	s.	r.	o.

Dozorná rada absolvovala 6 zasadnu-
tı:́ 30. 8., 17. 9., 4. 10., 18. 10.,  9. 11., 
30. 11. a pracuje v zloženı:́ 

 Ing. Ján C�abala, Jaroslav Križanek st., 
Ing. Pavol Tchurik, Mgr. Martin Varga, 
Ing. Dušan Verčimak 

Mgr.	Martin	Varga,	MBA

poslanec	mestského	zastupiteľstva	a	
predseda	dozornej	rady																									
MSPS	Giraltovce,	s.	r.	o.

GIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCHGIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCHGIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCHGIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCHGIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCHGIRALTOVSKÍ HASIČI NA PRIECHODOCH

ponúkli pomoc pri asistenciách na ponúkli pomoc pri asistenciách na 
priechodoch pre chodcov. Ide o čas, priechodoch pre chodcov. Ide o čas, 
keď sa skončil projekt miestnych keď sa skončil projekt miestnych 
občianskych poriadkových služieb, občianskych poriadkových služieb, 
ktoré dozerali na bezpečnosť hlavne ktoré dozerali na bezpečnosť hlavne 
detı ́pri ceste do škôl. detı ́pri ceste do škôl. 

Predbežná dohoda bola zabezpečiť Predbežná dohoda bola zabezpečiť 
bezpečnosť dvoch najfrekventova-bezpečnosť dvoch najfrekventova-
nejšı́ch priechodov pre chodcov. nejšı́ch priechodov pre chodcov. 

ponúkli pomoc pri asistenciách na 
priechodoch pre chodcov. Ide o čas, 
keď sa skončil projekt miestnych 
občianskych poriadkových služieb, 
ktoré dozerali na bezpečnosť hlavne 
detı ́pri ceste do škôl. 

Predbežná dohoda bola zabezpečiť 
bezpečnosť dvoch najfrekventova-
nejšı́ch priechodov pre chodcov. 

Nie, nepomýlila som sa. Naozaj ide o Nie, nepomýlila som sa. Naozaj ide o 
hasičov na priechodoch, a nie pri hasičov na priechodoch, a nie pri 
požiaroch. Ide o krásny prıḱlad toho, požiaroch. Ide o krásny prıḱlad toho, 
ako veľmi sú dobrovoľnı́  hasiči ako veľmi sú dobrovoľnı́  hasiči 
všestrannı,́ čo sa týka pomoci svojim všestrannı,́ čo sa týka pomoci svojim 
blı́žnym, a teda v napl�ňanı́ kréda blı́žnym, a teda v napl�ňanı́ kréda 
Bohu na slávu, blıž́nemu na pomoc. Bohu na slávu, blıž́nemu na pomoc. 

C� lenovia DHZ Giraltovce z vlastného C� lenovia DHZ Giraltovce z vlastného 
podnetu oslovili vedenie mesta a podnetu oslovili vedenie mesta a 

Nie, nepomýlila som sa. Naozaj ide o 
hasičov na priechodoch, a nie pri 
požiaroch. Ide o krásny prıḱlad toho, 
ako veľmi sú dobrovoľnı́  hasiči 
všestrannı,́ čo sa týka pomoci svojim 
blı́žnym, a teda v napl�ňanı́ kréda 
Bohu na slávu, blıž́nemu na pomoc. 

C� lenovia DHZ Giraltovce z vlastného 
podnetu oslovili vedenie mesta a 
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Hliadky sa konali počas rannej Hliadky sa konali počas rannej 
dopravnej špičky na hlavnej ceste I. dopravnej špičky na hlavnej ceste I. 
triedy v čase od 7.00 do 8.00 hod. Ide triedy v čase od 7.00 do 8.00 hod. Ide 
o cestnú komunikáciu, ktorá vedie do o cestnú komunikáciu, ktorá vedie do 
škôl, škôlok a strednej školy. škôl, škôlok a strednej školy. 

Samozrejme, nepostavili sa tam len Samozrejme, nepostavili sa tam len 
tak. Pred samotnou hliadkou boli tak. Pred samotnou hliadkou boli 
patrične vyškolenı ́ zástupcom riadi-patrične vyškolenı ́ zástupcom riadi-
teľa OR PZ vo Svidnıḱu plk. Ľubošom teľa OR PZ vo Svidnıḱu plk. Ľubošom 
Jackaninom a riaditeľom odboru Jackaninom a riaditeľom odboru 
poriadkovej polı́cie pplk. Jozefom poriadkovej polı́cie pplk. Jozefom 
Vasilišinom. S� kolitelia členov DHZ Vasilišinom. S� kolitelia členov DHZ 
Giraltovce oboznámili s ustanove-Giraltovce oboznámili s ustanove-
niami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej niami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke, konkrétne s právnou úpra-premávke, konkrétne s právnou úpra-
vou týkajúcou sa zabezpečenia vou týkajúcou sa zabezpečenia 
bezpečnosti chodcov pri prechádzanı ́bezpečnosti chodcov pri prechádzanı ́
cez priechod pre chodcov. cez priechod pre chodcov. 

Tieto hliadky boli vykonávané v Tieto hliadky boli vykonávané v 
mesiacoch október až december mesiacoch október až december 
2021 v dňoch školského vyučovania. 2021 v dňoch školského vyučovania. 
O� smi preškolenı ́členovia prvý týždeň O� smi preškolenı ́členovia prvý týždeň 
„slúžili“ a hliadkovali spoločne s „slúžili“ a hliadkovali spoločne s 
prı́slušnı́kmi obvodného oddelenia prı́slušnı́kmi obvodného oddelenia 
policajného zboru v Giraltovciach. policajného zboru v Giraltovciach. 
Dokopy odslúžili celkovo 39 dnı,́ čo je Dokopy odslúžili celkovo 39 dnı,́ čo je 

Hliadky sa konali počas rannej 
dopravnej špičky na hlavnej ceste I. 
triedy v čase od 7.00 do 8.00 hod. Ide 
o cestnú komunikáciu, ktorá vedie do 
škôl, škôlok a strednej školy. 

Samozrejme, nepostavili sa tam len 
tak. Pred samotnou hliadkou boli 
patrične vyškolenı ́ zástupcom riadi-
teľa OR PZ vo Svidnıḱu plk. Ľubošom 
Jackaninom a riaditeľom odboru 
poriadkovej polı́cie pplk. Jozefom 
Vasilišinom. S� kolitelia členov DHZ 
Giraltovce oboznámili s ustanove-
niami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke, konkrétne s právnou úpra-
vou týkajúcou sa zabezpečenia 
bezpečnosti chodcov pri prechádzanı ́
cez priechod pre chodcov. 

Tieto hliadky boli vykonávané v 
mesiacoch október až december 
2021 v dňoch školského vyučovania. 
O� smi preškolenı ́členovia prvý týždeň 
„slúžili“ a hliadkovali spoločne s 
prı́slušnı́kmi obvodného oddelenia 
policajného zboru v Giraltovciach. 
Dokopy odslúžili celkovo 39 dnı,́ čo je 

78 hodıń asistencie. 78 hodıń asistencie. 

Vy, čo poznáte Giraltovce, viete, že je Vy, čo poznáte Giraltovce, viete, že je 
to cestná komunikácia, ktorou denne to cestná komunikácia, ktorou denne 
prejde z alebo do Poľska množstvo prejde z alebo do Poľska množstvo 
kamiónov. Ako potvrdili pri svojich kamiónov. Ako potvrdili pri svojich 
hodinových asistenciách členovia hodinových asistenciách členovia 
DHZ, počas jednej hodiny ich napočı-́DHZ, počas jednej hodiny ich napočı-́
tali približne 100, čo je naozaj veľmi tali približne 100, čo je naozaj veľmi 
frekventovaná premávka. Už tieto frekventovaná premávka. Už tieto 
čıśla hovoria o opodstatnenı ́asistenč-čıśla hovoria o opodstatnenı ́asistenč-
ných hliadok pri priechodoch pre ných hliadok pri priechodoch pre 
chodcov, čo kvitujú aj rodičia školopo-chodcov, čo kvitujú aj rodičia školopo-
vinných detı.́ Môžu byť oveľa pokoj-vinných detı.́ Môžu byť oveľa pokoj-
nejšı,́ pretože vedia, že na priecho-nejšı,́ pretože vedia, že na priecho-
doch stoja oprávnené osoby, ktoré doch stoja oprávnené osoby, ktoré 
dozrú na bezpečnosť ich ratolestı.́ dozrú na bezpečnosť ich ratolestı.́ 

Táto aktivita si naozaj zaslúži obrov-Táto aktivita si naozaj zaslúži obrov-
ské poďakovanie dobrovoľným hasi-ské poďakovanie dobrovoľným hasi-
čom, ktorı ́ z vlastnej iniciatıv́y chcú čom, ktorı ́ z vlastnej iniciatıv́y chcú 
byť nápomocnı ́a tým šıŕiť nielen svoj byť nápomocnı ́a tým šıŕiť nielen svoj 
dobrý pocit v srdiečku, ale aj dobré dobrý pocit v srdiečku, ale aj dobré 
meno seba a celej DPO SR. meno seba a celej DPO SR. 

Giraltovčania	–	ďakujeme.	Giraltovčania	–	ďakujeme.	

Mgr.	Pavlína	Krétová,	územná	riadi-Mgr.	Pavlína	Krétová,	územná	riadi-
teľka	UzO	DPO	Svidník/Stropkovteľka	UzO	DPO	Svidník/Stropkov

78 hodıń asistencie. 

Vy, čo poznáte Giraltovce, viete, že je 
to cestná komunikácia, ktorou denne 
prejde z alebo do Poľska množstvo 
kamiónov. Ako potvrdili pri svojich 
hodinových asistenciách členovia 
DHZ, počas jednej hodiny ich napočı-́
tali približne 100, čo je naozaj veľmi 
frekventovaná premávka. Už tieto 
čıśla hovoria o opodstatnenı ́asistenč-
ných hliadok pri priechodoch pre 
chodcov, čo kvitujú aj rodičia školopo-
vinných detı.́ Môžu byť oveľa pokoj-
nejšı,́ pretože vedia, že na priecho-
doch stoja oprávnené osoby, ktoré 
dozrú na bezpečnosť ich ratolestı.́ 

Táto aktivita si naozaj zaslúži obrov-
ské poďakovanie dobrovoľným hasi-
čom, ktorı ́ z vlastnej iniciatıv́y chcú 
byť nápomocnı ́a tým šıŕiť nielen svoj 
dobrý pocit v srdiečku, ale aj dobré 
meno seba a celej DPO SR. 

Giraltovčania	–	ďakujeme.	

Mgr.	Pavlína	Krétová,	územná	riadi-
teľka	UzO	DPO	Svidník/Stropkov
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2. február - Svetový	deň	zasväteného	2. február - Svetový	deň	zasväteného	
života - Svetový deň zasväteného živo-života - Svetový deň zasväteného živo-
ta, známy aj ako Deň zasvätený Bohu, ta, známy aj ako Deň zasvätený Bohu, 
bol  vyhlásený  pápežom Jánom bol vyhlásený  pápežom Jánom 
Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. 
Katolıćki veriaci poznajú 2. február aj Katolıćki veriaci poznajú 2. február aj 
ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo 
nazývaný Hromnice. nazývaný Hromnice. 

2. február -  Svetový	deň	mokradí -     2. február -  Svetový	deň	mokradí -     
V tento deň bol v roku 1971 v irán-V tento deň bol v roku 1971 v irán-
skom meste Ramsar podpıśaný Doho-skom meste Ramsar podpıśaný Doho-
vor  o  mokradiach,  známy ako vor  o  mokradiach,  známy ako 
Ramsarská konvencia na ochranu Ramsarská konvencia na ochranu 
biodiverzity a špecifických biotopov. biodiverzity a špecifických biotopov. 
U� bytok mokradı ́a ich zbytočné využı-́U� bytok mokradı ́a ich zbytočné využı-́
vanie majú za následok znı́ženie vanie majú za následok znı́ženie 
počtu mnohých druhov vodných počtu mnohých druhov vodných 
vtákov. Mokrade nie sú však len vtákov. Mokrade nie sú však len 
biotopy vodného vtáctva, ale sú veľmi biotopy vodného vtáctva, ale sú veľmi 
významné aj pre iné živočı́chy, významné aj pre iné živočı́chy, 
rastliny a človeka. rastliny a človeka. 

4. február – Svetový	deň	boja	proti	4. február – Svetový	deň	boja	proti	
rakovine	 - Medzinárodná únia boja rakovine	 - Medzinárodná únia boja 
proti rakovine (UICC) vyhlásila tento proti rakovine (UICC) vyhlásila tento 
deň za Svetový deň proti rakovine, deň za Svetový deň proti rakovine, 
ktorý sa pripomı́na od roku 2002. ktorý sa pripomı́na od roku 2002. 
Pomocou rôznych projektov a inicia-Pomocou rôznych projektov a inicia-

2. február - Svetový	deň	zasväteného	
života - Svetový deň zasväteného živo-
ta, známy aj ako Deň zasvätený Bohu, 
bol  vyhlásený  pápežom Jánom 
Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. 
Katolıćki veriaci poznajú 2. február aj 
ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo 
nazývaný Hromnice. 

2. február -  Svetový	deň	mokradí -     
V tento deň bol v roku 1971 v irán-
skom meste Ramsar podpıśaný Doho-
vor  o  mokradiach,  známy ako 
Ramsarská konvencia na ochranu 
biodiverzity a špecifických biotopov. 
U� bytok mokradı ́a ich zbytočné využı-́
vanie majú za následok znı́ženie 
počtu mnohých druhov vodných 
vtákov. Mokrade nie sú však len 
biotopy vodného vtáctva, ale sú veľmi 
významné aj pre iné živočı́chy, 
rastliny a človeka. 

4. február – Svetový	deň	boja	proti	
rakovine	 - Medzinárodná únia boja 
proti rakovine (UICC) vyhlásila tento 
deň za Svetový deň proti rakovine, 
ktorý sa pripomı́na od roku 2002. 
Pomocou rôznych projektov a inicia-

tıv́ sa zdôrazňujú prevencia rakovino-tıv́ sa zdôrazňujú prevencia rakovino-
vých ochorenı ́a zdravý životný štýl už vých ochorenı ́a zdravý životný štýl už 
od detstva.od detstva.

6. február – Svetový	deň	bez	mobilu – 6. február – Svetový	deň	bez	mobilu – 
Tento deň bol vyhlásený z iniciatıv́y Tento deň bol vyhlásený z iniciatıv́y 
francúzskeho spisovateľa Phila francúzskeho spisovateľa Phila 
Marsoa, ktorý ako prvý napıśal knihu Marsoa, ktorý ako prvý napıśal knihu 
o mobile. V tento deň by si ľudia mali o mobile. V tento deň by si ľudia mali 
vypnúť mobilné telefóny, aby sa vypnúť mobilné telefóny, aby sa 
zamysleli nad zmenami života pod zamysleli nad zmenami života pod 
vplyvom tohto komunikačného vplyvom tohto komunikačného 
prostriedku a s cieľom uvedomenia si prostriedku a s cieľom uvedomenia si 
skutočných hodnôt života. skutočných hodnôt života. 

8. február – Deň	 pre	 bezpečnejší	8. február – Deň	 pre	 bezpečnejší	
internet - Jeho organizáciu na celom internet - Jeho organizáciu na celom 
svete zabezpečuje sieť INSAFE od svete zabezpečuje sieť INSAFE od 
roku 2004. Zmyslom je upozornenť roku 2004. Zmyslom je upozornenť 
na ochranu súkromných údajov na na ochranu súkromných údajov na 
internete, najmä na webových strán-internete, najmä na webových strán-
kach sociálnych sietı.́ Mnohé spoloč-kach sociálnych sietı.́ Mnohé spoloč-
nosti podpıśali Zásady pre bezpečnej-nosti podpıśali Zásady pre bezpečnej-
šie sociálne siete a umožnili tak užıv́a-šie sociálne siete a umožnili tak užıv́a-
teľom ľahšie meniť nastavenia teľom ľahšie meniť nastavenia 
ochrany súkromia.ochrany súkromia.

11. februára – Svetový	deň	chorých	- 11. februára – Svetový	deň	chorých	- 
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o mobile. V tento deň by si ľudia mali 
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internete, najmä na webových strán-
kach sociálnych sietı.́ Mnohé spoloč-
nosti podpıśali Zásady pre bezpečnej-
šie sociálne siete a umožnili tak užıv́a-
teľom ľahšie meniť nastavenia 
ochrany súkromia.

11. februára – Svetový	deň	chorých	- 

FEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIFEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIFEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIFEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIFEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIFEBRUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNI
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Každoročne sa slávi od roku 1992, Každoročne sa slávi od roku 1992, 
keď ho ustanovil pápež Ján Pavol II. keď ho ustanovil pápež Ján Pavol II. 
Tento deň je venovaný nevyliečiteľne Tento deň je venovaný nevyliečiteľne 
chorým ľuďom na celom svete. Cieľom chorým ľuďom na celom svete. Cieľom 
je vytváranie podmienok pre chorých, je vytváranie podmienok pre chorých, 
aby mohli znášať nevyliečiteľné aby mohli znášať nevyliečiteľné 
choroby a čeliť smrti v dôstojných choroby a čeliť smrti v dôstojných 
podmienkach. podmienkach. 

14. február – Deň	zaľúbených - Tento 14. február – Deň	zaľúbených - Tento 
deň bol takisto označovaný ako Božie deň bol takisto označovaný ako Božie 
hody na počesť dvoch kresťanských hody na počesť dvoch kresťanských 
svätcov. Jedným z nich bol sv. Valen-svätcov. Jedným z nich bol sv. Valen-
tı́n, ktorý bol umučený, pretože tı́n, ktorý bol umučený, pretože 
neprestal  oddávať mladé  páry neprestal  oddávať mladé  páry 
napriek tomu, že to cisár Claudius napriek tomu, že to cisár Claudius 
zakázal. V starovekom Rıḿe bol 14. zakázal. V starovekom Rıḿe bol 14. 
február sviatkom plodnosti.  V prie-február sviatkom plodnosti.  V prie-
behu storočı ́sa všetky vplyvy premie-behu storočı ́sa všetky vplyvy premie-
šali a vznikol "moderný" sviatok zaľú-šali a vznikol "moderný" sviatok zaľú-
bených. Deň svätého Valentıńa je veno-bených. Deň svätého Valentıńa je veno-
vaný milencom - je to čas, keď si vaný milencom - je to čas, keď si 
vymieňajú romantické blahoželania a vymieňajú romantické blahoželania a 
sladké vyznania  ich nekonečnej sladké vyznania  ich nekonečnej 
lásky.lásky.

14. február –Svetový	deň	manželstva 14. február –Svetový	deň	manželstva 

Každoročne sa slávi od roku 1992, 
keď ho ustanovil pápež Ján Pavol II. 
Tento deň je venovaný nevyliečiteľne 
chorým ľuďom na celom svete. Cieľom 
je vytváranie podmienok pre chorých, 
aby mohli znášať nevyliečiteľné 
choroby a čeliť smrti v dôstojných 
podmienkach. 

14. február – Deň	zaľúbených - Tento 
deň bol takisto označovaný ako Božie 
hody na počesť dvoch kresťanských 
svätcov. Jedným z nich bol sv. Valen-
tı́n, ktorý bol umučený, pretože 
neprestal  oddávať mladé  páry 
napriek tomu, že to cisár Claudius 
zakázal. V starovekom Rıḿe bol 14. 
február sviatkom plodnosti.  V prie-
behu storočı ́sa všetky vplyvy premie-
šali a vznikol "moderný" sviatok zaľú-
bených. Deň svätého Valentıńa je veno-
vaný milencom - je to čas, keď si 
vymieňajú romantické blahoželania a 
sladké vyznania  ich nekonečnej 
lásky.

14. február –Svetový	deň	manželstva 

-  Oslavuje sa druhú nedeľu vo februá--  Oslavuje sa druhú nedeľu vo februá-
ri. Myšlienka osláviť tento deň sa ri. Myšlienka osláviť tento deň sa 
zrodila v meste Baton Rouge, v Loui-zrodila v meste Baton Rouge, v Loui-
siane roku 1981. Pripomı́name si siane roku 1981. Pripomı́name si 
krásu, vernosť, obetu a radosť v krásu, vernosť, obetu a radosť v 
manželskom živote.manželskom živote.

15. február - Deň	 osamelých	 - Deň 15. február - Deň	 osamelých	 - Deň 
osamelých je alternatıv́ny sviatok ku osamelých je alternatıv́ny sviatok ku 
Dňu zaľúbených. Je určený pre tých, Dňu zaľúbených. Je určený pre tých, 
ktorı ́sa ocitnú bez partnera a môžu sa ktorı ́sa ocitnú bez partnera a môžu sa 
hrdo postaviť a ukázať bez pocitu hrdo postaviť a ukázať bez pocitu 
viny alebo nedostatočnosti, že byť viny alebo nedostatočnosti, že byť 
single je v poriadku. single je v poriadku. 

15. február - Európsky	deň	periope-15. február - Európsky	deň	periope-
račnej	 ošetrovateľskej	 starostli-račnej	 ošetrovateľskej	 starostli-
vosti	sestier –  Tento deň bol vyhlá-vosti	sestier –  Tento deň bol vyhlá-
sený v roku 2006 Európskou asociá-sený v roku 2006 Európskou asociá-
ciou sestier z operačných sál (EOR-ciou sestier z operačných sál (EOR-
NA). Je určený na podporu maximál-NA). Je určený na podporu maximál-
nej bezpečnosti pacientov na celom nej bezpečnosti pacientov na celom 
svete.svete.

-  Oslavuje sa druhú nedeľu vo februá-
ri. Myšlienka osláviť tento deň sa 
zrodila v meste Baton Rouge, v Loui-
siane roku 1981. Pripomı́name si 
krásu, vernosť, obetu a radosť v 
manželskom živote.

15. február - Deň	 osamelých	 - Deň 
osamelých je alternatıv́ny sviatok ku 
Dňu zaľúbených. Je určený pre tých, 
ktorı ́sa ocitnú bez partnera a môžu sa 
hrdo postaviť a ukázať bez pocitu 
viny alebo nedostatočnosti, že byť 
single je v poriadku. 

15. február - Európsky	deň	periope-
račnej	 ošetrovateľskej	 starostli-
vosti	sestier –  Tento deň bol vyhlá-
sený v roku 2006 Európskou asociá-
ciou sestier z operačných sál (EOR-
NA). Je určený na podporu maximál-
nej bezpečnosti pacientov na celom 
svete.
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20. február - Svetový	 deň	 sociálnej	20. február - Svetový	 deň	 sociálnej	
spravodlivosti - vyhlásený v novem-spravodlivosti - vyhlásený v novem-
bri roku 2007 na zasadnutı ́ Valného bri roku 2007 na zasadnutı ́ Valného 
zhromaždenia OSN a pripomıńame si zhromaždenia OSN a pripomıńame si 
ho od roku 2009. Tento deň je veno-ho od roku 2009. Tento deň je veno-
vaný sociálnej spravodlivosti, boju vaný sociálnej spravodlivosti, boju 
proti chudobe, podpore plnej zamest-proti chudobe, podpore plnej zamest-
nanosti, dôstojnej práci, rovnosti a nanosti, dôstojnej práci, rovnosti a 
spravodlivým podmienkam zamest-spravodlivým podmienkam zamest-
nancov a v neposlednom rade dodr-nancov a v neposlednom rade dodr-
žiavaniu ľudských práv a slobôd.žiavaniu ľudských práv a slobôd.

21. február - Medzinárodný	 deň	21. február - Medzinárodný	 deň	
materského	 jazyka	 (UNESCO) - materského	 jazyka	 (UNESCO) - 
Tento deň je celosvetovo známy ako Tento deň je celosvetovo známy ako 
Medzinárodný deň materského Medzinárodný deň materského 
jazyka (International Mother Langu-jazyka (International Mother Langu-
age Day) a bol vyhlásený na 30. výroč-age Day) a bol vyhlásený na 30. výroč-
nej konferencii UNESCO v novembri nej konferencii UNESCO v novembri 
1999. Cieľom tohto dňa je pripome-1999. Cieľom tohto dňa je pripome-
nutie, poznávanie a precvičovanie nutie, poznávanie a precvičovanie 
materských jazykov po celom svete.materských jazykov po celom svete.

21. február - Medzinárodný	 deň	21. február - Medzinárodný	 deň	
turistických	 sprievodcov	 - Svetová turistických	 sprievodcov	 - Svetová 
federácia asociáciı ́turistických sprie-federácia asociáciı ́turistických sprie-
vodcov (WFTGA) vyhlásila tento deň vodcov (WFTGA) vyhlásila tento deň 
v roku 1987. Do osláv sa zapájajú aj v roku 1987. Do osláv sa zapájajú aj 
slovenské mestá. Cieľom je nielen slovenské mestá. Cieľom je nielen 
propagácia práce turistických sprie-propagácia práce turistických sprie-
vodcov, ale aj poskytnutie prıĺežitostı ́vodcov, ale aj poskytnutie prıĺežitostı ́
pre domácich i zahraničných návštev-pre domácich i zahraničných návštev-
nı́kov zúčastniť sa bezplatných nı́kov zúčastniť sa bezplatných 

20. február - Svetový	 deň	 sociálnej	
spravodlivosti - vyhlásený v novem-
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nej konferencii UNESCO v novembri 
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vodcov (WFTGA) vyhlásila tento deň 
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vodcov, ale aj poskytnutie prıĺežitostı ́
pre domácich i zahraničných návštev-
nı́kov zúčastniť sa bezplatných 

prehliadok historického centra mesta prehliadok historického centra mesta 
a spoznať tak kultúrne a architekto-a spoznať tak kultúrne a architekto-
nické pamätihodnosti mesta.nické pamätihodnosti mesta.

22. február - Európsky	 deň	 obetí	22. február - Európsky	 deň	 obetí	
zločinu	- Európsky deň obetı ́zločinu zločinu	- Európsky deň obetı ́zločinu 
bol vyhlásený v roku 1990 v S� tokhol-bol vyhlásený v roku 1990 v S� tokhol-
me. U� čelom je podpora obetı ́ trest-me. U� čelom je podpora obetı ́ trest-
ných činov v celej Európe, zaplatenie ných činov v celej Európe, zaplatenie 
spravodlivého odškodnenia obetiam spravodlivého odškodnenia obetiam 
bez ohľadu na ich štátnu prıślušnosť a bez ohľadu na ich štátnu prıślušnosť a 
podpora práv obetı ́trestných činov v podpora práv obetı ́trestných činov v 
trestnom procese.trestnom procese.

22. február - Medzinárodný	deň	skau-22. február - Medzinárodný	deň	skau-
tiek	- bol vyhlásený v roku 1926 a osla-tiek	- bol vyhlásený v roku 1926 a osla-
vuje sa od roku 1927 na pamiatku vuje sa od roku 1927 na pamiatku 
narodenia manželov Roberta a Olave narodenia manželov Roberta a Olave 
Baden-Powellovcov, ktorı ́boli zakla-Baden-Powellovcov, ktorı ́boli zakla-
dateľmi skautingu. V tento deň sa osla-dateľmi skautingu. V tento deň sa osla-
vujú Deň sesterstva, Deň vďaky a Deň vujú Deň sesterstva, Deň vďaky a Deň 
premýšľania. Skautky z celého sveta premýšľania. Skautky z celého sveta 
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SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

15

cestujú do rôznych častı́ sveta a cestujú do rôznych častı́ sveta a 
spoznávajú kultúru iných národov. spoznávajú kultúru iných národov. 
Oslavujú tak medzinárodné priateľ-Oslavujú tak medzinárodné priateľ-
stvo.stvo.

Spracovala	Michaela	MarcinováSpracovala	Michaela	Marcinová

Zdroj:	internetZdroj:	internet

cestujú do rôznych častı́ sveta a 
spoznávajú kultúru iných národov. 
Oslavujú tak medzinárodné priateľ-
stvo.

Spracovala	Michaela	Marcinová

Zdroj:	internet

11. 1. 2022 sa uskutočnilo online škol-11. 1. 2022 sa uskutočnilo online škol-
ské kolo Biologickej olympiády v kate-ské kolo Biologickej olympiády v kate-
górii C. Do súťaže sa zapojili žiačky 9. górii C. Do súťaže sa zapojili žiačky 9. 
ročnı́ka s výsledkom: 1. miesto – ročnı́ka s výsledkom: 1. miesto – 
Daniela Gdovinová (9. B), 2. miesto – Daniela Gdovinová (9. B), 2. miesto – 
Sofia Marcineková (9. B) a 3. miesto – Sofia Marcineková (9. B) a 3. miesto – 
Gabriela S�ofranková (9. B). Z� iačky na Gabriela S�ofranková (9. B). Z� iačky na 

11. 1. 2022 sa uskutočnilo online škol-
ské kolo Biologickej olympiády v kate-
górii C. Do súťaže sa zapojili žiačky 9. 
ročnı́ka s výsledkom: 1. miesto – 
Daniela Gdovinová (9. B), 2. miesto – 
Sofia Marcineková (9. B) a 3. miesto – 
Gabriela S�ofranková (9. B). Z� iačky na 

1. a 2. mieste postupujú do okresného 1. a 2. mieste postupujú do okresného 
kola Biologickej olympiády, ktoré sa kola Biologickej olympiády, ktoré sa 
uskutočnı́ 10. 2. 2022. Vı́ťazkám uskutočnı́ 10. 2. 2022. Vı́ťazkám 
blahoželáme  a  prajeme  veľa  úspe-blahoželáme  a  prajeme  veľa  úspe-
chov v okresnom kole Biologickej chov v okresnom kole Biologickej 
olympiády.olympiády.

Mgr.	Radka	TkáčováMgr.	Radka	Tkáčová

1. a 2. mieste postupujú do okresného 
kola Biologickej olympiády, ktoré sa 
uskutočnı́ 10. 2. 2022. Vı́ťazkám 
blahoželáme  a  prajeme  veľa  úspe-
chov v okresnom kole Biologickej 
olympiády.

Mgr.	Radka	Tkáčová

Aktivity a súťaže ZŠ v GiraltovciachAktivity a súťaže ZŠ v GiraltovciachAktivity a súťaže ZŠ v Giraltovciach

I d e  o  v š e o b e c n o v z d e l á v a c i u , I d e  o  v š e o b e c n o v z d e l á v a c i u , 
vnútorne diferencovanú strednú vnútorne diferencovanú strednú 
školu, ktorá pripravuje žiakov už viac školu, ktorá pripravuje žiakov už viac 
ako 68 rokov a poskytuje úplné ako 68 rokov a poskytuje úplné 
stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelá-stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelá-
vacie programy gymnázia sú zame-vacie programy gymnázia sú zame-
rané predovšetkým na prıṕravu na rané predovšetkým na prıṕravu na 
štúdium na vysokých školách, môžu štúdium na vysokých školách, môžu 
pripravovať aj na výkon niektorých pripravovať aj na výkon niektorých 
činnostı ́vo verejnej správe, v kultúre činnostı ́vo verejnej správe, v kultúre 
a športe. a športe. 

Naše	 ciele:	Pripraviť ľudı ́ rozhľade-Naše	 ciele:	Pripraviť ľudı ́ rozhľade-
ných, vytrvalých, schopných koopero-ných, vytrvalých, schopných koopero-
vať a pracovať v tı́me. Zabezpečiť vať a pracovať v tı́me. Zabezpečiť 
kvalitnú prı́pravu žiakov v cudzı́ch kvalitnú prı́pravu žiakov v cudzı́ch 
jazykoch, prı́rodovedných a spolo-jazykoch, prı́rodovedných a spolo-

I d e  o  v š e o b e c n o v z d e l á v a c i u , 
vnútorne diferencovanú strednú 
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a športe. 

Naše	 ciele:	Pripraviť ľudı ́ rozhľade-
ných, vytrvalých, schopných koopero-
vať a pracovať v tı́me. Zabezpečiť 
kvalitnú prı́pravu žiakov v cudzı́ch 
jazykoch, prı́rodovedných a spolo-

čenskovedných predmetoch so zame-čenskovedných predmetoch so zame-
ranıḿ na komunikatıv́nosť a s ohľa-ranıḿ na komunikatıv́nosť a s ohľa-
dom na schopnosti jednotlivých dom na schopnosti jednotlivých 
žiakov. Umožniť zı́skať žiakom žiakov. Umožniť zı́skať žiakom 
odborné vedomosti vo zvolených voli-odborné vedomosti vo zvolených voli-
teľných predmetoch a nasmerovať teľných predmetoch a nasmerovať 
ich k prıṕrave na život, ktorý od nich ich k prıṕrave na život, ktorý od nich 
vyžaduje, aby boli schopnı ́kriticky a vyžaduje, aby boli schopnı ́kriticky a 
tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 
problémy. A pripraviť ich na vyso-problémy. A pripraviť ich na vyso-
koškolské štúdium. koškolské štúdium. 

Ponúkame:	 Na dosiahnutie našich Ponúkame:	 Na dosiahnutie našich 
c i e ľo v  s m e  v y t v o r i l i  v h o d n é c i e ľo v  s m e  v y t v o r i l i  v h o d n é 
podmienky vo vybavenı́ všetkých podmienky vo vybavenı́ všetkých 
učebnı ́  dostatkom školiaceho  mate-učebnı ́  dostatkom školiaceho  mate-
riálu. Naša škola má kvalifikovaný tıḿ  riálu. Naša škola má kvalifikovaný tıḿ  

čenskovedných predmetoch so zame-
ranıḿ na komunikatıv́nosť a s ohľa-
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Gymnázium v našom mesteGymnázium v našom mesteGymnázium v našom meste
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aktı́vnych pedagógov a riadiacich aktı́vnych pedagógov a riadiacich 
pracovnı́kov, ktorı́ spl�ňajú kvalifi-pracovnı́kov, ktorı́ spl�ňajú kvalifi-
kačné požiadavky. Pedagogický zbor kačné požiadavky. Pedagogický zbor 
je otvorený novátorským myšlien-je otvorený novátorským myšlien-
kam, technicky zručný, využı́va kam, technicky zručný, využı́va 
modernú techniku a zúčastňuje sa modernú techniku a zúčastňuje sa 
kontinuálneho vzdelávania. kontinuálneho vzdelávania. 

Názory	 študentov,	 ktorí	 začali	Názory	 študentov,	 ktorí	 začali	
štúdium	na	iných	gymnáziách,	ale	štúdium	na	iných	gymnáziách,	ale	
neskôr	prišli	k	nám:		neskôr	prišli	k	nám:		

1) Túto školu som si vybrala z niekoľ-1) Túto školu som si vybrala z niekoľ-
kých dôvodov. Jeden z nich bol, že kých dôvodov. Jeden z nich bol, že 
nemusıḿ nikam cestovať a skoro vstá-nemusıḿ nikam cestovať a skoro vstá-
vať, keďže som pol roka chodila na vať, keďže som pol roka chodila na 
gymnázium do Prešova a nesplnilo to gymnázium do Prešova a nesplnilo to 
moje očakávania. D� alšıḿ dôvodom je, moje očakávania. D� alšıḿ dôvodom je, 
že škola je malá, všetci sa tu poznáme že škola je malá, všetci sa tu poznáme 
a celkovo tu prevláda rodinná a celkovo tu prevláda rodinná 
atmosféra. Prıśtup učiteľov je veľmi atmosféra. Prıśtup učiteľov je veľmi 
profesionálny, na vysokej úrovni.  profesionálny, na vysokej úrovni.  
Som tu veľmi spokojná a neľutujem, Som tu veľmi spokojná a neľutujem, 

aktı́vnych pedagógov a riadiacich 
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gymnázium do Prešova a nesplnilo to 
moje očakávania. D� alšıḿ dôvodom je, 
že škola je malá, všetci sa tu poznáme 
a celkovo tu prevláda rodinná 
atmosféra. Prıśtup učiteľov je veľmi 
profesionálny, na vysokej úrovni.  
Som tu veľmi spokojná a neľutujem, 

že som si Gymnázium Giraltovce že som si Gymnázium Giraltovce 
vybrala. D� alej v štúdiu plánujem vybrala. D� alej v štúdiu plánujem 
pokračovať na vysokej škole, chcem pokračovať na vysokej škole, chcem 
byť pôrodnou asistentkou. byť pôrodnou asistentkou. 

2) Pre Gymnázium v Giraltovciach 2) Pre Gymnázium v Giraltovciach 
som sa rozhodla práve kvôli vysokej som sa rozhodla práve kvôli vysokej 
úspešnosti prijatia žiakov na vysoké úspešnosti prijatia žiakov na vysoké 
školy a rodinnej atmosfére. Keďže sa školy a rodinnej atmosfére. Keďže sa 
každý s každým pozná, cıt́im sa tu ako každý s každým pozná, cıt́im sa tu ako 
doma. Som nesmierne spokojná              doma. Som nesmierne spokojná              
s výberom školy, na ktorej som. s výberom školy, na ktorej som. 
Prıśtup učiteľov je ozaj veľmi profesi-Prıśtup učiteľov je ozaj veľmi profesi-
onálny,  ale zároveň priateľský.             onálny,  ale zároveň priateľský.             
Po úspešnom absolvovanı ́4. ročnıḱa Po úspešnom absolvovanı ́4. ročnıḱa 
plánujem študovať ekonómiu na plánujem študovať ekonómiu na 
Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. Ekonomickej fakulte TU v Košiciach. 
(pokračovanie v budúcom čıśle)(pokračovanie v budúcom čıśle)

Mgr.	Róbert	MihalenkoMgr.	Róbert	Mihalenko
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Mgr.	Róbert	Mihalenko



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

17

Prehupnutıḿ do nového roka 2022 sa Prehupnutıḿ do nového roka 2022 sa 
začıńa veľa ľudı ́pozerať nielen dopre-začıńa veľa ľudı ́pozerať nielen dopre-
du, ale paradoxne obzerá sa vzad. Ako du, ale paradoxne obzerá sa vzad. Ako 
keby hľadali  niečo, čo nedomysleli, čo keby hľadali  niečo, čo nedomysleli, čo 
podcenili alebo naopak precenili, čo podcenili alebo naopak precenili, čo 
zmeškali a nestihli, čo im robilo zmeškali a nestihli, čo im robilo 
radosť a kedy sa cıt́ili  šťastne.  Každý radosť a kedy sa cıt́ili  šťastne.  Každý 
z nás si možno aj niečo pekné predsa-z nás si možno aj niečo pekné predsa-
vzal. Celý rok je pred nami a našıḿ vzal. Celý rok je pred nami a našıḿ 
prianıḿ je byť zdravý.prianıḿ je byť zdravý.

Prianıḿ nás učiteľov a žiakov je, aby Prianıḿ nás učiteľov a žiakov je, aby 
sme tento školský rok boli čo najdlh-sme tento školský rok boli čo najdlh-
šie za školskými lavicami a vyučovali šie za školskými lavicami a vyučovali 
prezenčne. Samotné školské povin-prezenčne. Samotné školské povin-
n o s t i ,  a k t i v i t y  a  s ú ťa ž e  s ú n o s t i ,  a k t i v i t y  a  s ú ťa ž e  s ú 
bezprostrednou súčasťou školského bezprostrednou súčasťou školského 
života. V prvom polroku školského života. V prvom polroku školského 
roka 2021/2022 sme nelenili a zapá-roka 2021/2022 sme nelenili a zapá-
janie sa  žiakov do jednotlivých janie sa  žiakov do jednotlivých 
mimoškolských aktivıt́ bolo efektıv́ne mimoškolských aktivıt́ bolo efektıv́ne 
a pre niekoľkých aj úspešné.a pre niekoľkých aj úspešné.

Každá súťaž si vyžaduje nielen Každá súťaž si vyžaduje nielen 
podrobnú prı́pravu v škole, ale aj podrobnú prı́pravu v škole, ale aj 
mimo nej. Aj napriek stále pretrváva-mimo nej. Aj napriek stále pretrváva-
júcej situácii s covidom sa nám darilo júcej situácii s covidom sa nám darilo 
pri reprezentovanı ́školy v okresných pri reprezentovanı ́školy v okresných 
kolách, ale máme aj úspechy v tých kolách, ale máme aj úspechy v tých 
celoslovenských. Na všetky sme celoslovenských. Na všetky sme 
veľmi hrdı.́veľmi hrdı.́

Dovolı́me si teraz zosumarizovať Dovolı́me si teraz zosumarizovať 
všetky úspešné.všetky úspešné.

Október	-	Detská rozprávková Z� ilina- Október	-	Detská rozprávková Z� ilina- 
reprezentácia žiakov celosloven-reprezentácia žiakov celosloven-
ského kola v literárnej tvorbe. Vlastná ského kola v literárnej tvorbe. Vlastná 
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radosť a kedy sa cıt́ili  šťastne.  Každý 
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Prianıḿ nás učiteľov a žiakov je, aby 
sme tento školský rok boli čo najdlh-
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prezenčne. Samotné školské povin-
n o s t i ,  a k t i v i t y  a  s ú ťa ž e  s ú 
bezprostrednou súčasťou školského 
života. V prvom polroku školského 
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janie sa  žiakov do jednotlivých 
mimoškolských aktivıt́ bolo efektıv́ne 
a pre niekoľkých aj úspešné.

Každá súťaž si vyžaduje nielen 
podrobnú prı́pravu v škole, ale aj 
mimo nej. Aj napriek stále pretrváva-
júcej situácii s covidom sa nám darilo 
pri reprezentovanı ́školy v okresných 
kolách, ale máme aj úspechy v tých 
celoslovenských. Na všetky sme 
veľmi hrdı.́

Dovolı́me si teraz zosumarizovať 
všetky úspešné.

Október	-	Detská rozprávková Z� ilina- 
reprezentácia žiakov celosloven-
ského kola v literárnej tvorbe. Vlastná 

tvorba žiakov Milana Maťaša, 5. A a tvorba žiakov Milana Maťaša, 5. A a 
Martina Maťaša, 4. A zaujala natoľko, Martina Maťaša, 4. A zaujala natoľko, 
že diplomy za prvé a tretie miesto že diplomy za prvé a tretie miesto 
zdobia právom školskú chodbu.zdobia právom školskú chodbu.

Tento druhý mesiac školského roka Tento druhý mesiac školského roka 
bol úspešný aj pre Zachariáša Drob-bol úspešný aj pre Zachariáša Drob-
ňáka, ktorý v celoslovenskom kole ňáka, ktorý v celoslovenskom kole 
literárnej súťaži pod názvom Voda literárnej súťaži pod názvom Voda 
pre život zıśkal krásne druhé miesto. pre život zıśkal krásne druhé miesto. 
D� alšou pre neho úspešnou bola aj lite-D� alšou pre neho úspešnou bola aj lite-
rárna súťaž Požiarnici, v ktorej ocene-rárna súťaž Požiarnici, v ktorej ocene-
nie za prvé miesto doplnilo tomuto nie za prvé miesto doplnilo tomuto 
talentovanému siedmakovi aj jeho talentovanému siedmakovi aj jeho 
osobnú zbierku ocenenı.́osobnú zbierku ocenenı.́

 V ďalšıćh mesiacoch ako november a  V ďalšıćh mesiacoch ako november a 
december sa mnoho žiakov prezento-december sa mnoho žiakov prezento-
valo v rôznych olympiádach a mate-valo v rôznych olympiádach a mate-
matickej pytagoriáde, ale výsledky matickej pytagoriáde, ale výsledky 
ešte nemáme. Ak sa na niektorých ešte nemáme. Ak sa na niektorých 
usmeje šťastie, tak v okresných usmeje šťastie, tak v okresných 
kolách olympiády z dejepisu, geogra-kolách olympiády z dejepisu, geogra-
fie slovenského jazyka a anglického fie slovenského jazyka a anglického 
jazyka budú potrebovať zase nejakú jazyka budú potrebovať zase nejakú 
dávku šťastia a trpezlivosti, aby to dávku šťastia a trpezlivosti, aby to 
nielen vedomostne, ale aj psychicky nielen vedomostne, ale aj psychicky 
zvládli. zvládli. 

V	 novembri si svoje znalosti z IKT V	 novembri si svoje znalosti z IKT 
oblasti žiaci preverili v súťaži pod oblasti žiaci preverili v súťaži pod 
názvom iBobor. Najúspešnejšıḿ rieši-názvom iBobor. Najúspešnejšıḿ rieši-
teľom bol Oliver Kecer, 9. A. Po ňom sa teľom bol Oliver Kecer, 9. A. Po ňom sa 
darilo reprezentovať našu školu darilo reprezentovať našu školu 
Karin Kosárovej, 7. A, Borisovi Lapčá-Karin Kosárovej, 7. A, Borisovi Lapčá-
kovi, 6. A, Natálii Tkáčovej, 7. A, Jaku-kovi, 6. A, Natálii Tkáčovej, 7. A, Jaku-
bovi Jurčovi, 6. A a Peterovi Fučovi,     bovi Jurčovi, 6. A a Peterovi Fučovi,     
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jazyka budú potrebovať zase nejakú 
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Kolaudovali sme prvý školský polrokKolaudovali sme prvý školský polrok

 v súkromnej ZŠ v súkromnej ZŠ
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Keby som bol teraz žiakom, ktorý Keby som bol teraz žiakom, ktorý 
končı ́ základnú školu, rozmýšľal by končı ́ základnú školu, rozmýšľal by 
som určite, na ktorej strednej škole som určite, na ktorej strednej škole 
budem pokračovať. Hľadal by som budem pokračovať. Hľadal by som 
takú,  ktorá mi ponúkne nielen takú,  ktorá mi ponúkne nielen 
obyčajné vzdelanie. Presne takéto obyčajné vzdelanie. Presne takéto 
neobyčajné vzdelanie mi dokáže neobyčajné vzdelanie mi dokáže 
ponúknuť len škola, kde sa pozerajú ponúknuť len škola, kde sa pozerajú 
do budúcnosti... C�o je také jedinečné do budúcnosti... C�o je také jedinečné 
na tejto škole? na tejto škole? 

Pre našich žiakov v študijnom odbore Pre našich žiakov v študijnom odbore 
S� kola podnikania máme hneď tri S� kola podnikania máme hneď tri 

Keby som bol teraz žiakom, ktorý 
končı ́ základnú školu, rozmýšľal by 
som určite, na ktorej strednej škole 
budem pokračovať. Hľadal by som 
takú,  ktorá mi ponúkne nielen 
obyčajné vzdelanie. Presne takéto 
neobyčajné vzdelanie mi dokáže 
ponúknuť len škola, kde sa pozerajú 
do budúcnosti... C�o je také jedinečné 
na tejto škole? 

Pre našich žiakov v študijnom odbore 
S� kola podnikania máme hneď tri 

5. A. Ovládať počıt́ať nie je dnes také 5. A. Ovládať počıt́ať nie je dnes také 
originálne, ale popasovať sa v celoslo-originálne, ale popasovať sa v celoslo-
venskom kole so všetkými, ktorı ́venskom kole so všetkými, ktorı ́
milujú prácu pri ňom a sú zdatnı ́ v milujú prácu pri ňom a sú zdatnı ́ v 
jednotlivých počı́tačových progra-jednotlivých počı́tačových progra-
moch, to už nie je také jednoduché. moch, to už nie je také jednoduché. 

December	-	čas tesne pred prıćhodom December	-	čas tesne pred prıćhodom 
Vianoc je pre všetky základné školy Vianoc je pre všetky základné školy 
typický na realizovanie školských kôl typický na realizovanie školských kôl 
súťaže v prednese povestı́, ktoré súťaže v prednese povestı́, ktoré 
vytvárajú trvalý vzťah k slovenskej vytvárajú trvalý vzťah k slovenskej 
ľudovej slovesnosti. Súťaž S�aliansky ľudovej slovesnosti. Súťaž S�aliansky 
Maťko prispieva k vyhľadávaniu Maťko prispieva k vyhľadávaniu 
talentov, rozvıj́a a prehlbuje zručnosti talentov, rozvıj́a a prehlbuje zručnosti 
žiakov v umeleckom prednese a žiakov v umeleckom prednese a 
určite upevňuje záujem o literatúru a určite upevňuje záujem o literatúru a 
národnú kultúru. To všetko sa darilo v národnú kultúru. To všetko sa darilo v 
školskom kole zvládnuť trom recitá-školskom kole zvládnuť trom recitá-
torom a tı ́ sa popasujú v okresnom torom a tı ́ sa popasujú v okresnom 
kole s ostatnými talentami z rôznych kole s ostatnými talentami z rôznych 
základných škôl. Simona Uhrinová,      základných škôl. Simona Uhrinová,      
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torom a tı ́ sa popasujú v okresnom 
kole s ostatnými talentami z rôznych 
základných škôl. Simona Uhrinová,      

obrovské novinky: Tri vyučovacie obrovské novinky: Tri vyučovacie 
predmety,  ktoré  našich ž iakov predmety,  ktoré  našich ž iakov 
dostanú na úplne novú úroveň,  takže dostanú na úplne novú úroveň,  takže 
budú oveľa viac konkurencieschopnı ́budú oveľa viac konkurencieschopnı ́
na trhu práce. na trhu práce. 

Povedzme si o týchto predmetoch Povedzme si o týchto predmetoch 
trochu viac. trochu viac. 

Prvý, ktorému sa budem venovať, je Prvý, ktorému sa budem venovať, je 
digitálny	marketing. Obidve slová v digitálny	marketing. Obidve slová v 
názve predmetu majú perspektıv́u. názve predmetu majú perspektıv́u. 
C�o sa bude vyučovať na digitálnom C�o sa bude vyučovať na digitálnom 
marketingu? Základom bude bran-marketingu? Základom bude bran-
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C�o sa bude vyučovať na digitálnom 
marketingu? Základom bude bran-

3. A, Milan Maťaš, 5. A a Karin Kosáro-3. A, Milan Maťaš, 5. A a Karin Kosáro-
vá, 7. A začiatkom kalendárneho roka vá, 7. A začiatkom kalendárneho roka 
predvedú svoje prednesy povestı ́predvedú svoje prednesy povestı ́
pred odbornou porotou. Tá  vyberie pred odbornou porotou. Tá  vyberie 
zase troch najlepšıćh za okres Svidnıḱ zase troch najlepšıćh za okres Svidnıḱ 
a ich postup do krajského kola bude a ich postup do krajského kola bude 
pre náš okres pýchou, lebo na talento-pre náš okres pýchou, lebo na talento-
vaných žiakov v tejto súťaži sme vaných žiakov v tejto súťaži sme 
všetci pedagógovia hrdı.́ všetci pedagógovia hrdı.́ 

Krásnym zavŕšenıḿ vianočného času Krásnym zavŕšenıḿ vianočného času 
bol aj list babke od  Zachariáša Drob-bol aj list babke od  Zachariáša Drob-
ňáka, ktorý zıśkal 1. miesto v Humen-ňáka, ktorý zıśkal 1. miesto v Humen-
nom a bol odvysielaný aj v miestnej nom a bol odvysielaný aj v miestnej 
televıźii.televıźii.

Aj napriek mnohým obmedzeniam, Aj napriek mnohým obmedzeniam, 
zatváraniam školy, žiaci napredovali a zatváraniam školy, žiaci napredovali a 
my sa tešıḿe z ich úspechov. Ostáva my sa tešıḿe z ich úspechov. Ostáva 
nám len dúfať, že bude lepšie.nám len dúfať, že bude lepšie.

Text:	Mgr.	Emília	Tchuríková	a	Text:	Mgr.	Emília	Tchuríková	a	
Mgr.	Marcela	TomkováMgr.	Marcela	Tomková
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na Súkromnej strednej odbornej škole Giraltovcena Súkromnej strednej odbornej škole Giraltovcena Súkromnej strednej odbornej škole Giraltovce

Tri nové dôvody, prečo študovať Tri nové dôvody, prečo študovať Tri nové dôvody, prečo študovať 
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ding, inými slovami budovanie úspeš-ding, inými slovami budovanie úspeš-
nej značky na trhu. Na týchto hodi-nej značky na trhu. Na týchto hodi-
nách sa žiaci naučia celý komplex nách sa žiaci naučia celý komplex 
postupov, ktoré by im mohli pomôcť postupov, ktoré by im mohli pomôcť 
aj pri vlastnej podnikateľskej činnos-aj pri vlastnej podnikateľskej činnos-
ti. Celý tento proces od tvorby sloganu ti. Celý tento proces od tvorby sloganu 
až po komunikáciu so zákaznı́kmi až po komunikáciu so zákaznı́kmi 
môžu použiť pri vlastných projektoch môžu použiť pri vlastných projektoch 
či startupoch. Na pracovnom trhu sa či startupoch. Na pracovnom trhu sa 
môžu uplatniť ako Online marketing môžu uplatniť ako Online marketing 
špecialisti, SEO špecialisti, PPC špecialisti, SEO špecialisti, PPC 
špecialisti, copywriteri. Inými slova-špecialisti, copywriteri. Inými slova-
mi, odbornıći na internetovú rekla-mi, odbornıći na internetovú rekla-
mu.mu.

Druhý predmet je digitálny	dizajn.  Druhý predmet je digitálny	dizajn.  
V spojenı ́s digitálnym marketingom V spojenı ́s digitálnym marketingom 
vytvára priestor, kde budú žiaci ešte vytvára priestor, kde budú žiaci ešte 
úspešnejšı́. Na tomto predmete sa úspešnejšı́. Na tomto predmete sa 
zamerajú na webovú a printovú grafi-zamerajú na webovú a printovú grafi-
ku. Naučia sa pracovať so softvérom, ku. Naučia sa pracovať so softvérom, 
napr. Adobe Photoshop, Adobe Ligh-napr. Adobe Photoshop, Adobe Ligh-
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nej značky na trhu. Na týchto hodi-
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Súkromnej SOS�  v Giraltovciach – dať 
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riši a učni. Každé remeslo malo 
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čas organizovania svadieb sa tiež 
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kuje v predstaveniach Detektor	 lži kuje v predstaveniach Detektor	 lži 
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Epizódne si zahral aj v českom krimi 
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(úloha hypnotizéra), Na	revíziu (sta-
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hercov so znalosťou ukrajinčiny, hercov so znalosťou ukrajinčiny, 
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nosť.  Zaoberal  sa  trampotami 
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rosta), Ostali	hlupákmi	(Ničipr), Ťapá-rosta), Ostali	hlupákmi	(Ničipr), Ťapá-
kovci	 (D� uro) a 12	 stoličiek (Pop kovci	 (D� uro) a 12	 stoličiek (Pop 
Fjodor). Obľúbené Divadlo	Alexandra	Fjodor). Obľúbené Divadlo	Alexandra	
Duchnoviča je často na cestách, ale Duchnoviča je často na cestách, ale 
svoje domáce predstavenia v Prešove svoje domáce predstavenia v Prešove 
uvádza so železnou pravidelnosťou uvádza so železnou pravidelnosťou 
každú stredu a každý piatok o 19.00.každú stredu a každý piatok o 19.00.

rosta), Ostali	hlupákmi	(Ničipr), Ťapá-
kovci	 (D� uro) a 12	 stoličiek (Pop 
Fjodor). Obľúbené Divadlo	Alexandra	
Duchnoviča je často na cestách, ale 
svoje domáce predstavenia v Prešove 
uvádza so železnou pravidelnosťou 
každú stredu a každý piatok o 19.00.

O nakrúcanı́ jojkárskeho seriálu O nakrúcanı́ jojkárskeho seriálu 
Hranica, ale aj o tom, ako sa Jožkovi Hranica, ale aj o tom, ako sa Jožkovi 
darı́ v živote a na doskách, ktoré darı́ v živote a na doskách, ktoré 
znamenajú svet, nám porozpráva v znamenajú svet, nám porozpráva v 
niektorom z jarných vydanı ́ Spravo-niektorom z jarných vydanı ́ Spravo-
dajcu.dajcu.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	JOJ,	DADFoto:	JOJ,	DAD
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znamenajú svet, nám porozpráva v 
niektorom z jarných vydanı ́ Spravo-
dajcu.

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	JOJ,	DAD
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Na konci druhej svetovej vojny sa oslo-Na konci druhej svetovej vojny sa oslo-
boditeľské armády rútili na územie boditeľské armády rútili na územie 
Československa z viacerých strán. Išlo Československa z viacerých strán. Išlo 
o čas a išlo o veľa. V máji 1945 oslobo-o čas a išlo o veľa. V máji 1945 oslobo-
dili české mesto Plzeň americkı ́vojaci dili české mesto Plzeň americkı ́vojaci 
pod velenı́m generála	 Pattona . pod velenı́m generála	 Pattona . 
Domáci vıt́ali Američanov prvotried-Domáci vıt́ali Američanov prvotried-
nym pivom Pilsner	 Urquell,	 ktoré nym pivom Pilsner	 Urquell,	 ktoré 
malo už dávno svetové renomé. Na malo už dávno svetové renomé. Na 
oplátku americkı́ vojaci ponúkali oplátku americkı́ vojaci ponúkali 
priamo z tankov a vojenských vozidiel priamo z tankov a vojenských vozidiel 
miestnym niečo v plechovke, čo miestnym niečo v plechovke, čo 
dovtedy náš pospolitý ľud vôbec nepo-dovtedy náš pospolitý ľud vôbec nepo-
znal. Bola to Coca	Cola, ktorá si ešte znal. Bola to Coca	Cola, ktorá si ešte 
len hľadala svojich priaznivcov a jej len hľadala svojich priaznivcov a jej 
primárnym účelom bolo dopovať primárnym účelom bolo dopovať 
cukrami a energiou amerických voja-cukrami a energiou amerických voja-
kov počas oslobodzovania	Európy.	kov počas oslobodzovania	Európy.	

Už polstoročie predtým však veľmi Už polstoročie predtým však veľmi 
podobný nápoj existoval v  Rakúsko-podobný nápoj existoval v  Rakúsko-
Uhorsku a volal sa	Colae. Obsahoval Uhorsku a volal sa	Colae. Obsahoval 
tekutý extrakt semien kolovnı́ka tekutý extrakt semien kolovnı́ka 
(latinsky Cola acuminata). Jeho (latinsky Cola acuminata). Jeho 
recept vynašiel opavský lekárnik recept vynašiel opavský lekárnik 
Gustáv	 Hell,	 ktorý je považovaný za Gustáv	 Hell,	 ktorý je považovaný za 
prapradedka dnešnej Kofoly. V tej prapradedka dnešnej Kofoly. V tej 
dobe o sériovej výrobe ešte nemohlo dobe o sériovej výrobe ešte nemohlo 
byť ani reči, sirup sa vyrábal doslova byť ani reči, sirup sa vyrábal doslova 
na kolene a v malom množstve. Zlom na kolene a v malom množstve. Zlom 
nastal až v roku 1957, dávno po smrti nastal až v roku 1957, dávno po smrti 
lekárnika	Hella. Z najvyššıćh štátnych lekárnika	Hella. Z najvyššıćh štátnych 
miest dostali v opavskom národnom miest dostali v opavskom národnom 
podniku Galena zadanie vytvoriť podniku Galena zadanie vytvoriť 
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rýdzo československý nealko nápoj rýdzo československý nealko nápoj 
schopný konkurovať tým západným, schopný konkurovať tým západným, 
ktoré medzitým dobyli svet. ktoré medzitým dobyli svet. 

Náročnej úlohy sa zhostil profesor Náročnej úlohy sa zhostil profesor 
Zdeněk	Blažek, šéf oddelenia pesto-Zdeněk	Blažek, šéf oddelenia pesto-
vania rastlinných kultúr, liečiv a tink-vania rastlinných kultúr, liečiv a tink-
túr v	 Galene. Starý lekárnik Hell bol túr v	 Galene. Starý lekárnik Hell bol 
jeho idolom z detstva. Okrem toho bol jeho idolom z detstva. Okrem toho bol 
pán Blažek	jedným z tých šťastlivcov, pán Blažek	jedným z tých šťastlivcov, 
ktorým sa ušla plechovka Coca	Coly	z	ktorým sa ušla plechovka Coca	Coly	z	
Plzne, takže svoj vlastný nápad nosil v Plzne, takže svoj vlastný nápad nosil v 
hlave už od konca vojny. Originálny hlave už od konca vojny. Originálny 
americký recept imperialistickej Coca	americký recept imperialistickej Coca	
Coly sıće nemal, ale bol dosť ostrie-Coly sıće nemal, ale bol dosť ostrie-
ľaný na to, aby sa mu vlastnou recep-ľaný na to, aby sa mu vlastnou recep-
túrou priblıž́il. Dva roky experimen-túrou priblıž́il. Dva roky experimen-
toval a miešal rôzne pomery štrnás-toval a miešal rôzne pomery štrnás-
tich bylinných a ovocných substanciı ́tich bylinných a ovocných substanciı ́
obohatených o kofeı́n, až dospel k obohatených o kofeı́n, až dospel k 
elixıŕu, ktorý jemu samému zachutil a elixıŕu, ktorý jemu samému zachutil a 
nazval ho KOFO. Z tejto receptúry, nazval ho KOFO. Z tejto receptúry, 
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schopný konkurovať tým západným, 
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č a s ť 3 :  č a s ť 3 :  č a s ť 3 :  

PRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEKPRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEKPRÍBEHY SLÁVNYCH ZNAČIEK
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Keď	ju	miluješ,	nie	je	čo	riešiť!Keď	ju	miluješ,	nie	je	čo	riešiť!Keď	ju	miluješ,	nie	je	čo	riešiť!
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ktorú si nechal aj patentovať, vznikol ktorú si nechal aj patentovať, vznikol 
základ neskoršej Kofoly. Tá uzrela základ neskoršej Kofoly. Tá uzrela 
svetlo sveta v roku 1960 a ihneď si svetlo sveta v roku 1960 a ihneď si 
zıśkala takú obľubu, že bylinky na ňu zıśkala takú obľubu, že bylinky na ňu 
sa v ČSSR minuli a museli ich importo-sa v ČSSR minuli a museli ich importo-
vať z okolitých krajıń.vať z okolitých krajıń.

Sedemdesiate roky minulého storo-Sedemdesiate roky minulého storo-
čia boli pre značku Kofola kľúčové. čia boli pre značku Kofola kľúčové. 
Ročne sa naplnilo až 180 miliónov Ročne sa naplnilo až 180 miliónov 
litrov, a to nielen do fliaš, ale aj do nere-litrov, a to nielen do fliaš, ale aj do nere-
zových sudov na čapovanie v hostin-zových sudov na čapovanie v hostin-
coch. Paradoxne Nežná revolúcia bola coch. Paradoxne Nežná revolúcia bola 
pre opavského výrobcu hotovou pre opavského výrobcu hotovou 
pohromou. Československu	 sa sı́ce pohromou. Československu	 sa sı́ce 
otvoril západný trh, ale viac sa k nám otvoril západný trh, ale viac sa k nám 
dovážalo, ako sa vyvážalo. A išlo často dovážalo, ako sa vyvážalo. A išlo často 
o produkty nižšej kvality, no v lepšom o produkty nižšej kvality, no v lepšom 
balenı ́ a s prepracovanejšıḿ marke-balenı ́ a s prepracovanejšıḿ marke-
tingom. Len si spomeňte, ako sa tu tingom. Len si spomeňte, ako sa tu 
zrazu nakrátko uchytili umelé kiwi zrazu nakrátko uchytili umelé kiwi 
nápoje alebo dovtedy neznámy multi-nápoje alebo dovtedy neznámy multi-
vitamıń. Spoločnosť Galena	začala po vitamıń. Spoločnosť Galena	začala po 
sérii tunelárskych privatizáciı ́meniť sérii tunelárskych privatizáciı ́meniť 
majiteľov a vyzeralo to s ňou všelija-majiteľov a vyzeralo to s ňou všelija-
ko, len nie dobre. Záchranné koleso ko, len nie dobre. Záchranné koleso 
však priletelo v roku 1998 z nečaka-však priletelo v roku 1998 z nečaka-
nej strany –	z	Grécka. Novým vlastnı-́nej strany –	z	Grécka. Novým vlastnı-́
kom spoločnosti sa stala firma	Santa kom spoločnosti sa stala firma	Santa 
vedená zámožnou podnikateľskou vedená zámožnou podnikateľskou 
rodinou Samarasovcov	 z	 Atén. Tı ́rodinou Samarasovcov	 z	 Atén. Tı ́
veľmi správne vycıt́ili retropotenciál veľmi správne vycıt́ili retropotenciál 
upadajúcej značky a rozhodli sa zain-upadajúcej značky a rozhodli sa zain-
vestovať. A verili si. Najprv právne vestovať. A verili si. Najprv právne 
dotiahli spory o ochrannú známku dotiahli spory o ochrannú známku 
(stálo to nehoráznych 215 miliónov (stálo to nehoráznych 215 miliónov 
českých korún), potom nanovo spus-českých korún), potom nanovo spus-
tili výrobu aj distribúciu Kofoly	 v	tili výrobu aj distribúciu Kofoly	 v	
Čechách	a	na	Slovensku.	K úspešnému Čechách	a	na	Slovensku.	K úspešnému 
návratu výrazne dopomohla v roku návratu výrazne dopomohla v roku 
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o produkty nižšej kvality, no v lepšom 
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2000 zmena loga z kávového zrnka na 2000 zmena loga z kávového zrnka na 
kávový list (všetko v prı́ jemnej kávový list (všetko v prı́ jemnej 
hnedo-bielo-oranžovej kombinácii), hnedo-bielo-oranžovej kombinácii), 
ale najmä geniálny reklamný klip, v ale najmä geniálny reklamný klip, v 
ktorom ide tatko s malou dcérkou a ktorom ide tatko s malou dcérkou a 
sánkami do lesa ukradnúť vianočný sánkami do lesa ukradnúť vianočný 
stromček. Ako krádež dopadla, všetci stromček. Ako krádež dopadla, všetci 
vieme. A hláška: Ja	nemusím,	ja	už	ho	vieme. A hláška: Ja	nemusím,	ja	už	ho	
vidím!	ihneď zľudovela. Rovnako tak vidím!	ihneď zľudovela. Rovnako tak 
dvojzmyselný slogan Keď	ju	miluješ,	dvojzmyselný slogan Keď	ju	miluješ,	
nie	 je	 čo	 riešiť!, ktorý nahradil ten nie	 je	 čo	 riešiť!, ktorý nahradil ten 
starý (Stále	spolu)a funguje dodnes aj starý (Stále	spolu)a funguje dodnes aj 
po 22 rokoch. A pribudli aj ďalšie po 22 rokoch. A pribudli aj ďalšie 
nápadité reklamy, napr. z nudapláže nápadité reklamy, napr. z nudapláže 
pri jazere (natočená v	Malajzii) alebo pri jazere (natočená v	Malajzii) alebo 
vydarená animácia so šušlajúcim vydarená animácia so šušlajúcim 
psıḱom s Fofolou. Reklamné agentúry psıḱom s Fofolou. Reklamné agentúry 
si dali záležať. si dali záležať. 

Kofola  postupne rozšı́rila svoju Kofola  postupne rozšı́rila svoju 
výrobu aj na Slovensko	 do	 Rajeckej	výrobu aj na Slovensko	 do	 Rajeckej	
Lesnej	a v súčasnosti má až 7 továrnı.́ Lesnej	a v súčasnosti má až 7 továrnı.́ 
Rozšı́rilo sa aj portfólio nealko Rozšı́rilo sa aj portfólio nealko 
produktov o nápoje s rôznymi produktov o nápoje s rôznymi 
variantmi prıćhutı.́ Kofola sa v regi-variantmi prıćhutı.́ Kofola sa v regi-
óne strednej	 Európy stala silným óne strednej	 Európy stala silným 
hráčom, ktorý smelo konkuruje hráčom, ktorý smelo konkuruje 
globálne slávnejšıḿ Coca	 Cole alebo globálne slávnejšıḿ Coca	 Cole alebo 
Pepsi. Nielen kvôli svojskej chuti, ale Pepsi. Nielen kvôli svojskej chuti, ale 
aj pre výrazne nižšie hodnoty cukru v aj pre výrazne nižšie hodnoty cukru v 
porovnanı ́s	„amerikou“.	V súčasnosti porovnanı ́s	„amerikou“.	V súčasnosti 
zamestnáva spoločnosť	 Kofola viac zamestnáva spoločnosť	 Kofola viac 
ako 2 000 ľudı ́a jej produkty nájdete v ako 2 000 ľudı ́a jej produkty nájdete v 
pohostinstvách aj obchodoch v	pohostinstvách aj obchodoch v	
Poľsku,	Maďarsku,	Slovinsku,	Chorvát-Poľsku,	Maďarsku,	Slovinsku,	Chorvát-
sku,	Rakúsku	či	v	Rusku.	Jej ročný zisk sku,	Rakúsku	či	v	Rusku.	Jej ročný zisk 
je v miliónoch eur, takže prı́beh je v miliónoch eur, takže prı́beh 
takmer zruinovanej značky je nako-takmer zruinovanej značky je nako-
niec rozprávkový a inšpiratı́vny. niec rozprávkový a inšpiratı́vny. 
S�koda, že podobných prıb́ehov nie je v S�koda, že podobných prıb́ehov nie je v 
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variantmi prıćhutı.́ Kofola sa v regi-
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zamestnáva spoločnosť	 Kofola viac 
ako 2 000 ľudı ́a jej produkty nájdete v 
pohostinstvách aj obchodoch v	
Poľsku,	Maďarsku,	Slovinsku,	Chorvát-
sku,	Rakúsku	či	v	Rusku.	Jej ročný zisk 
je v miliónoch eur, takže prı́beh 
takmer zruinovanej značky je nako-
niec rozprávkový a inšpiratı́vny. 
S�koda, že podobných prıb́ehov nie je v 
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s t r e d n e j s t r e d n e j 
Európe viac.Európe viac.

Na záver dáme Na záver dáme 
slovo Sandre	slovo Sandre	
F l e m r o v e j ,	F l e m r o v e j ,	
dievčatku zo dievčatku zo 
s l á v n e j s l á v n e j 
r e k l a m y  s r e k l a m y  s 
d i v i a k o m , d i v i a k o m , 
ktorá má dnes ktorá má dnes 
už 22 rokov a už 22 rokov a 
je zubnou labo-je zubnou labo-
rantkou: „Pam-rantkou: „Pam-
ätám	sa	len	na	ätám	sa	len	na	
ten	umelý	sneh	ten	umelý	sneh	
pri	 nakrúcaní	pri	 nakrúcaní	
reklamy.	 Keď	reklamy.	 Keď	
teraz	vidím	samú	seba	v	tom	klipe,	len	teraz	vidím	samú	seba	v	tom	klipe,	len	
sa	s	mamkou	na	seba	pozrieme	a	pous-sa	s	mamkou	na	seba	pozrieme	a	pous-
mejeme.	 Od	 spoločnosti	 Kofola	 sme	mejeme.	 Od	 spoločnosti	 Kofola	 sme	
dostali	 poukazy	 na	 ich	 produkty	 a	dostali	 poukazy	 na	 ich	 produkty	 a	
sama	mám	najradšej	 ich	výrobky	bez	sama	mám	najradšej	 ich	výrobky	bez	
cukru.	Pracujem	ako	sestrička	v	zubnej	cukru.	Pracujem	ako	sestrička	v	zubnej	

s t r e d n e j 
Európe viac.

Na záver dáme 
slovo Sandre	
F l e m r o v e j ,	
dievčatku zo 
s l á v n e j 
r e k l a m y  s 
d i v i a k o m , 
ktorá má dnes 
už 22 rokov a 
je zubnou labo-
rantkou: „Pam-
ätám	sa	len	na	
ten	umelý	sneh	
pri	 nakrúcaní	
reklamy.	 Keď	
teraz	vidím	samú	seba	v	tom	klipe,	len	
sa	s	mamkou	na	seba	pozrieme	a	pous-
mejeme.	 Od	 spoločnosti	 Kofola	 sme	
dostali	 poukazy	 na	 ich	 produkty	 a	
sama	mám	najradšej	 ich	výrobky	bez	
cukru.	Pracujem	ako	sestrička	v	zubnej	

ambulancii,	takže	viem	dobre,	čo	robia	ambulancii,	takže	viem	dobre,	čo	robia	
cukry	s	kvalitou	chrupu.“	Takže tak. Od cukry	s	kvalitou	chrupu.“	Takže tak. Od 
odbornıḱov si veru treba nechať pora-odbornıḱov si veru treba nechať pora-
diť. Nuž, na zdravie!diť. Nuž, na zdravie!

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	pinterestFoto:	pinterest

ambulancii,	takže	viem	dobre,	čo	robia	
cukry	s	kvalitou	chrupu.“	Takže tak. Od 
odbornıḱov si veru treba nechať pora-
diť. Nuž, na zdravie!

Text:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	pinterest
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Február v záhradke Február v záhradke Február v záhradke 
Je najvyššı ́ čas  na ukončenie inven-Je najvyššı ́ čas  na ukončenie inven-
túry v zásobách a treba nakúpiť nové túry v zásobách a treba nakúpiť nové 
osivá a rôzne záhradkárske potreby. osivá a rôzne záhradkárske potreby. 
Kúpime si vhodný substrát a sadbo-Kúpime si vhodný substrát a sadbo-
vače na predpestovanie priesad. Na vače na predpestovanie priesad. Na 
jar, keď je pôda veľmi uľahnutá, ju jar, keď je pôda veľmi uľahnutá, ju 
hlbšie prekyprı́me vidlami. Nerýľu-hlbšie prekyprı́me vidlami. Nerýľu-
jeme ju, aby sa nevysúšala. Potom jeme ju, aby sa nevysúšala. Potom 
treba povrch pôdy urovnať.treba povrch pôdy urovnať.

Na záhone kontrolujeme prezimo-Na záhone kontrolujeme prezimo-
vané druhy zeleniny ako ružičkový vané druhy zeleniny ako ružičkový 
kel a zimný pór. Chránime ich pred kel a zimný pór. Chránime ich pred 
holomrazom netkanou textıĺiou. Od holomrazom netkanou textıĺiou. Od 
konca mesiaca zakladáme poloteplé konca mesiaca zakladáme poloteplé 
parenisko a vysádzame v ňom skorý parenisko a vysádzame v ňom skorý 
šalát. Z� erucha patrı ́k veľmi starej zele-šalát. Z� erucha patrı ́k veľmi starej zele-
nine. Je zdrojom vitamıńu C. Jedlou nine. Je zdrojom vitamıńu C. Jedlou 
časťou sú mladé rastlinky s jemnou, časťou sú mladé rastlinky s jemnou, 
pikantnou chuťou. Vyznačuje sa aj pikantnou chuťou. Vyznačuje sa aj 
liečivými účinkami pri liečenı́ obli-liečivými účinkami pri liečenı́ obli-
čiek a zápalu močového mechúra. čiek a zápalu močového mechúra. 
Okrem toho podporuje trávenie a Okrem toho podporuje trávenie a 
chuť do jedla.chuť do jedla.

Ponúkame vhodné kombinácie v zmie-Ponúkame vhodné kombinácie v zmie-
šaných kultúrach:šaných kultúrach:

- kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom - kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom 
a zeleroma zelerom

- fazuľa s rajčiakmi a šalátom- fazuľa s rajčiakmi a šalátom

- kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-- kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-
tomtom

- cibuľa s mrkvou- cibuľa s mrkvou

- šalát s uhorkami a cviklou- šalát s uhorkami a cviklou

- mrkva s pórom a cibuľou- mrkva s pórom a cibuľou

Niektoré druhy rastlı́n sa „nez-Niektoré druhy rastlı́n sa „nez-

Je najvyššı ́ čas  na ukončenie inven-
túry v zásobách a treba nakúpiť nové 
osivá a rôzne záhradkárske potreby. 
Kúpime si vhodný substrát a sadbo-
vače na predpestovanie priesad. Na 
jar, keď je pôda veľmi uľahnutá, ju 
hlbšie prekyprı́me vidlami. Nerýľu-
jeme ju, aby sa nevysúšala. Potom 
treba povrch pôdy urovnať.

Na záhone kontrolujeme prezimo-
vané druhy zeleniny ako ružičkový 
kel a zimný pór. Chránime ich pred 
holomrazom netkanou textıĺiou. Od 
konca mesiaca zakladáme poloteplé 
parenisko a vysádzame v ňom skorý 
šalát. Z� erucha patrı ́k veľmi starej zele-
nine. Je zdrojom vitamıńu C. Jedlou 
časťou sú mladé rastlinky s jemnou, 
pikantnou chuťou. Vyznačuje sa aj 
liečivými účinkami pri liečenı́ obli-
čiek a zápalu močového mechúra. 
Okrem toho podporuje trávenie a 
chuť do jedla.

Ponúkame vhodné kombinácie v zmie-
šaných kultúrach:

- kapusta s cviklou, fazuľou, hrachom 
a zelerom

- fazuľa s rajčiakmi a šalátom

- kaleráb so zelerom, rajčiakmi a šalá-
tom

- cibuľa s mrkvou

- šalát s uhorkami a cviklou

- mrkva s pórom a cibuľou

Niektoré druhy rastlı́n sa „nez-

nášajú“:nášajú“:

- strukoviny a cibuľa- strukoviny a cibuľa

- rajčiak a uhorka- rajčiak a uhorka

- rajčiak a cesnak, kaleráb a šalát- rajčiak a cesnak, kaleráb a šalát

- reďkovka a uhorka- reďkovka a uhorka

-šalát, zeler a petržlen-šalát, zeler a petržlen

- kukurica a zeler- kukurica a zeler

- zemiaky a kapustová zelenina- zemiaky a kapustová zelenina

- zeler a paprika- zeler a paprika

Február rozbieha práce v ovocnej Február rozbieha práce v ovocnej 
záhrade. Posledný zimný mesiac je záhrade. Posledný zimný mesiac je 
často mrazivejšı ́ ako január. Ovocné často mrazivejšı ́ ako január. Ovocné 
stromy a krıḱy sú už v tomto čase stromy a krıḱy sú už v tomto čase 
pripravené na život. Pokračujeme v pripravené na život. Pokračujeme v 
reze a tvarovanı́ jablonı́, hrušiek, reze a tvarovanı́ jablonı́, hrušiek, 
rıb́ezlı,́  egrešov a malıń.rıb́ezlı,́  egrešov a malıń.

Ko n c o m  fe b r u á ra  v r ú b ľu j e m e Ko n c o m  fe b r u á ra  v r ú b ľu j e m e 
čerešne a višne, ak to počasie dovolı.́čerešne a višne, ak to počasie dovolı.́

Pri jarnom reze ovocných drevı́n Pri jarnom reze ovocných drevı́n 
odstraňujeme aj prezimujúce štádiá odstraňujeme aj prezimujúce štádiá 
škodcov, napr. zdurené púčiky čier-škodcov, napr. zdurené púčiky čier-
nych rı́bezlı́ napadnuté roztočom, nych rı́bezlı́ napadnuté roztočom, 
zaschnuté moniliové zvyšky ovocia. zaschnuté moniliové zvyšky ovocia. 
S k ô r  p u č i a c e  o vo c n é  d r e v i ny S kô r  p u č i a c e  o vo c n é  d r e v i ny 
ošetrıḿe postrekom proti škodcom ošetrıḿe postrekom proti škodcom 

nášajú“:

- strukoviny a cibuľa

- rajčiak a uhorka

- rajčiak a cesnak, kaleráb a šalát

- reďkovka a uhorka

-šalát, zeler a petržlen

- kukurica a zeler

- zemiaky a kapustová zelenina

- zeler a paprika

Február rozbieha práce v ovocnej 
záhrade. Posledný zimný mesiac je 
často mrazivejšı ́ ako január. Ovocné 
stromy a krıḱy sú už v tomto čase 
pripravené na život. Pokračujeme v 
reze a tvarovanı́ jablonı́, hrušiek, 
rıb́ezlı,́  egrešov a malıń.

Ko n c o m  fe b r u á ra  v r ú b ľu j e m e 
čerešne a višne, ak to počasie dovolı.́

Pri jarnom reze ovocných drevı́n 
odstraňujeme aj prezimujúce štádiá 
škodcov, napr. zdurené púčiky čier-
nych rı́bezlı́ napadnuté roztočom, 
zaschnuté moniliové zvyšky ovocia. 
S k ô r  p u č i a c e  o vo c n é  d r e v i ny 
ošetrıḿe postrekom proti škodcom 
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krátko po vypučanı́. Predjarným krátko po vypučanı́. Predjarným 
postrekom bojujeme najmä proti štıt́-postrekom bojujeme najmä proti štıt́-
ničkám, pukliciam a voškám.ničkám, pukliciam a voškám.

Padaniu vychádzajúcich rastlıń pred-Padaniu vychádzajúcich rastlıń pred-
chádzame zabezpečenıḿ optimálnej chádzame zabezpečenıḿ optimálnej 
teploty, dostatku svetla a primeranej teploty, dostatku svetla a primeranej 
vlahy.vlahy.

krátko po vypučanı́. Predjarným 
postrekom bojujeme najmä proti štıt́-
ničkám, pukliciam a voškám.

Padaniu vychádzajúcich rastlıń pred-
chádzame zabezpečenıḿ optimálnej 
teploty, dostatku svetla a primeranej 
vlahy.

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

Ľubomír	KrupaĽubomír	Krupa

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

Ľubomír	Krupa

V roku 2021 sa narodilo 42 detı,́ 21 V roku 2021 sa narodilo 42 detı,́ 21 
chlapcov a 21 dievčat. Prvým dieťat-chlapcov a 21 dievčat. Prvým dieťat-
kom v roku bola Vanesa Sirotová (3. 1. kom v roku bola Vanesa Sirotová (3. 1. 
2021) a posledným Erik Fedák (30. 2021) a posledným Erik Fedák (30. 
12. 2021). Do Giraltoviec sa v minu-12. 2021). Do Giraltoviec sa v minu-
lom roku prisťahovalo 39 a odsťaho-lom roku prisťahovalo 39 a odsťaho-
valo sa z nich 68 ľudı.́ V tomto roku valo sa z nich 68 ľudı.́ V tomto roku 
úmrtnosť mala stúpajúcu tendenciu a úmrtnosť mala stúpajúcu tendenciu a 
z radov obyvateľov nás v roku 2021 z radov obyvateľov nás v roku 2021 
navždy opustilo 40 občanov. Počet navždy opustilo 40 občanov. Počet 
uzatvorených manželstiev v roku uzatvorených manželstiev v roku 
2021, aj počas stále pretrvávajúcej 2021, aj počas stále pretrvávajúcej 
pandémie COVID-19, bol 30, čo je v pandémie COVID-19, bol 30, čo je v 
porovnanı́ s rokom 2020 o 3 viac. porovnanı́ s rokom 2020 o 3 viac. 

Najviac manželstiev vzniklo v Najviac manželstiev vzniklo v 
októbri, kedy si svoje áno pove-októbri, kedy si svoje áno pove-
dalo 7 párov. dalo 7 párov. 

Priemerný vek obyvateľstva je Priemerný vek obyvateľstva je 
38,74 roka. 38,74 roka. 

Najstaršı́m občanom mesta je Najstaršı́m občanom mesta je 
pani Ľudmila Maťašová, ktorá sa pani Ľudmila Maťašová, ktorá sa 
dožila prekrásnych 96 rokov. dožila prekrásnych 96 rokov. 
Týmto želáme našim najstaršıḿ Týmto želáme našim najstaršıḿ 
spoluobčanom pevné zdravie, spoluobčanom pevné zdravie, 
veľa lásky, radostı ́  a šťastných veľa lásky, radostı ́  a šťastných 
okamihov v kruhu rodiny a okamihov v kruhu rodiny a 
najbližšıćh. najbližšıćh. 

V roku 2021 sa narodilo 42 detı,́ 21 
chlapcov a 21 dievčat. Prvým dieťat-
kom v roku bola Vanesa Sirotová (3. 1. 
2021) a posledným Erik Fedák (30. 
12. 2021). Do Giraltoviec sa v minu-
lom roku prisťahovalo 39 a odsťaho-
valo sa z nich 68 ľudı.́ V tomto roku 
úmrtnosť mala stúpajúcu tendenciu a 
z radov obyvateľov nás v roku 2021 
navždy opustilo 40 občanov. Počet 
uzatvorených manželstiev v roku 
2021, aj počas stále pretrvávajúcej 
pandémie COVID-19, bol 30, čo je v 
porovnanı́ s rokom 2020 o 3 viac. 

Najviac manželstiev vzniklo v 
októbri, kedy si svoje áno pove-
dalo 7 párov. 

Priemerný vek obyvateľstva je 
38,74 roka. 

Najstaršı́m občanom mesta je 
pani Ľudmila Maťašová, ktorá sa 
dožila prekrásnych 96 rokov. 
Týmto želáme našim najstaršıḿ 
spoluobčanom pevné zdravie, 
veľa lásky, radostı ́  a šťastných 
okamihov v kruhu rodiny a 
najbližšıćh. 

So záverom kalendárneho roka je So záverom kalendárneho roka je 
obyčajne spojené vyhodnotenie prác, obyčajne spojené vyhodnotenie prác, 
naplnených cieľov, ľudia zvyknú reka-naplnených cieľov, ľudia zvyknú reka-
pitulovať a hodnotia, čo sa v danom pitulovať a hodnotia, čo sa v danom 
roku v ich živote udialo. roku v ich živote udialo. 

Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj 
tento rok referát evidencie obyvateľ-tento rok referát evidencie obyvateľ-
stva MsU�  k vám prichádza s vyhodno-stva MsU�  k vám prichádza s vyhodno-
tenı́m a prináša aktuálne čı́selné tenı́m a prináša aktuálne čı́selné 
údaje o živote v meste za uplynulý údaje o živote v meste za uplynulý 
rok.rok.

Mesto Giraltovce k 31. 12. 2021 evido-Mesto Giraltovce k 31. 12. 2021 evido-
valo 3 997 obyvateľov, z toho 2 011 valo 3 997 obyvateľov, z toho 2 011 
mužov a 1 986 žien.mužov a 1 986 žien.

So záverom kalendárneho roka je 
obyčajne spojené vyhodnotenie prác, 
naplnených cieľov, ľudia zvyknú reka-
pitulovať a hodnotia, čo sa v danom 
roku v ich živote udialo. 

Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj 
tento rok referát evidencie obyvateľ-
stva MsU�  k vám prichádza s vyhodno-
tenı́m a prináša aktuálne čı́selné 
údaje o živote v meste za uplynulý 
rok.

Mesto Giraltovce k 31. 12. 2021 evido-
valo 3 997 obyvateľov, z toho 2 011 
mužov a 1 986 žien.

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA MESTA ZA ROK 2021ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA MESTA ZA ROK 2021ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA MESTA ZA ROK 2021

Demografický	prehľad	Demografický	prehľad	
počtu	obyvateľov	počtu	obyvateľov	
Demografický	prehľad	
počtu	obyvateľov	

202020202020 202120212021

Počet	narodených	detíPočet	narodených	detíPočet	narodených	detí 474747 424242

Počet	úmrtíPočet	úmrtíPočet	úmrtí 262626 404040

Po če t 	 o by va t e ľov	Po č e t 	 o by va t e ľov	
prihlásených	na	trvalý	prihlásených	na	trvalý	
pobytpobyt

Po če t 	 o by va t e ľov	
prihlásených	na	trvalý	
pobyt

505050 393939

Po če t 	 o by va t e ľov	Po č e t 	 o by va t e ľov	
odhlásených	 z	 trva-odhlásených	 z	 trva-
lého	pobytulého	pobytu

Po če t 	 o by va t e ľov	
odhlásených	 z	 trva-
lého	pobytu

656565 686868
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Život	 prináša	 i	 smutné	 chvíle.	 K	Život	 prináša	 i	 smutné	 chvíle.	 K	
tým	najsmutnejším	patrí	rozlúčka	tým	najsmutnejším	patrí	rozlúčka	
s	najbližšími.s	najbližšími.

Ani rok 2021 nezostal bez smutných Ani rok 2021 nezostal bez smutných 
chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi 
spoluobčanmi, ktorých krutá smrť spoluobčanmi, ktorých krutá smrť 
vytrhla z radov žijúcich. V roku 2021 vytrhla z radov žijúcich. V roku 2021 
to boli:to boli:

Meno   Rok narodenia   Dátum úmrtiaMeno   Rok narodenia   Dátum úmrtia

Tibor Daňo 1987    6. 1. 2021Tibor Daňo 1987    6. 1. 2021

Vladimıŕ  Parimucha  1968   9. 1. 2021Vladimıŕ  Parimucha  1968   9. 1. 2021

Ján Imre  1950 12. 1. 2021Ján Imre  1950 12. 1. 2021

Maroš Fako 1980 13. 1. 2021Maroš Fako 1980 13. 1. 2021

Zuzana Brenišová 1933 16. 1. 2021Zuzana Brenišová 1933 16. 1. 2021

Lýdia Peštová  1956 29. 1. 2021Lýdia Peštová  1956 29. 1. 2021

Juraj Volčko  1939 29. 1. 2021Juraj Volčko  1939 29. 1. 2021

Anna Kurejová  1964    6. 2. 2021Anna Kurejová  1964    6. 2. 2021

Mária Tchurıḱová 1939 12. 2. 2021Mária Tchurıḱová 1939 12. 2. 2021

Miroslav Pivovarský 1967    6. 3. 2021Miroslav Pivovarský 1967    6. 3. 2021

Dušan Vaľan  1963 14. 3. 2021Dušan Vaľan  1963 14. 3. 2021

Mária Hažlinská  1950 16. 3. 2021Mária Hažlinská  1950 16. 3. 2021

Tomáš Daňko  1938 17. 3. 2021Tomáš Daňko  1938 17. 3. 2021

Alžbeta Fatľová  1934 25. 3. 2021Alžbeta Fatľová  1934 25. 3. 2021

Zuzana S�vačová  1954 29. 3. 2021Zuzana S�vačová  1954 29. 3. 2021

Anna Palianová  1947 21. 4. 2021Anna Palianová  1947 21. 4. 2021

Darina Pancuráková  1957    2. 5. 2021Darina Pancuráková  1957    2. 5. 2021

Ján Orečný  1956     5. 5. 2021 Ján Orečný  1956     5. 5. 2021 

S� tefan Fedák  1953 12. 5. 2021S� tefan Fedák  1953 12. 5. 2021

Magdaléna Palovičová 1934    Magdaléna Palovičová 1934    

    24. 5. 2021    24. 5. 2021

Helena Kapeľuchová 1940 13. 6. 2021 Helena Kapeľuchová 1940 13. 6. 2021 

Miroslav Staš  1964 15. 6. 2021Miroslav Staš  1964 15. 6. 2021

Alica Dulinová  1951 18. 7. 2021Alica Dulinová  1951 18. 7. 2021

Jozef Sralik  1961 18. 7. 2021Jozef Sralik  1961 18. 7. 2021

Vincent Budzina  1946    2. 8. 2021Vincent Budzina  1946    2. 8. 2021

Tomáš Končár  1939    8. 8. 2021Tomáš Končár  1939    8. 8. 2021

Anna Hlavinková  1945 16. 8. 2021Anna Hlavinková  1945 16. 8. 2021

Život	 prináša	 i	 smutné	 chvíle.	 K	
tým	najsmutnejším	patrí	rozlúčka	
s	najbližšími.

Ani rok 2021 nezostal bez smutných 
chvıľ́. Navždy sme sa rozlúčili s našimi 
spoluobčanmi, ktorých krutá smrť 
vytrhla z radov žijúcich. V roku 2021 
to boli:

Meno   Rok narodenia   Dátum úmrtia

Tibor Daňo 1987    6. 1. 2021

Vladimıŕ  Parimucha  1968   9. 1. 2021

Ján Imre  1950 12. 1. 2021

Maroš Fako 1980 13. 1. 2021

Zuzana Brenišová 1933 16. 1. 2021

Lýdia Peštová  1956 29. 1. 2021

Juraj Volčko  1939 29. 1. 2021

Anna Kurejová  1964    6. 2. 2021

Mária Tchurıḱová 1939 12. 2. 2021

Miroslav Pivovarský 1967    6. 3. 2021

Dušan Vaľan  1963 14. 3. 2021

Mária Hažlinská  1950 16. 3. 2021

Tomáš Daňko  1938 17. 3. 2021

Alžbeta Fatľová  1934 25. 3. 2021

Zuzana S�vačová  1954 29. 3. 2021

Anna Palianová  1947 21. 4. 2021

Darina Pancuráková  1957    2. 5. 2021

Ján Orečný  1956     5. 5. 2021 

S� tefan Fedák  1953 12. 5. 2021

Magdaléna Palovičová 1934    

    24. 5. 2021

Helena Kapeľuchová 1940 13. 6. 2021 

Miroslav Staš  1964 15. 6. 2021

Alica Dulinová  1951 18. 7. 2021

Jozef Sralik  1961 18. 7. 2021

Vincent Budzina  1946    2. 8. 2021

Tomáš Končár  1939    8. 8. 2021

Anna Hlavinková  1945 16. 8. 2021

Alžbeta Lipinská  1937    6. 9. 2021Alžbeta Lipinská  1937    6. 9. 2021

Peter Bencúr  1963 15. 9. 2021Peter Bencúr  1963 15. 9. 2021

Mária Bencúrová  1943 17. 9. 2021Mária Bencúrová  1943 17. 9. 2021

Juraj Sokol  1926 25. 9. 2021Juraj Sokol  1926 25. 9. 2021

Zuzana Zajacová  1944 29. 9. 2021Zuzana Zajacová  1944 29. 9. 2021

Jozef Cina  1944 30. 9. 2021Jozef Cina  1944 30. 9. 2021

Irena Jurčová  1951  12. 10. 2021Irena Jurčová  1951  12. 10. 2021

Anna Fečová  1972 13. 10. 2021Anna Fečová  1972 13. 10. 2021

Juraj Onderišin  1975 23. 10. 2021Juraj Onderišin  1975 23. 10. 2021

Ján S� tefanik  1925 19. 11. 2021Ján S� tefanik  1925 19. 11. 2021

Jozef Majláth  1938    9. 12. 2021Jozef Majláth  1938    9. 12. 2021

Zuzana Bugnová  1935 13. 12. 2021Zuzana Bugnová  1935 13. 12. 2021

Mária Gregová  1930 14. 12. 2021Mária Gregová  1930 14. 12. 2021

„Kto	žil	v	srdciach	tých,	ktorých	opustil,	„Kto	žil	v	srdciach	tých,	ktorých	opustil,	
ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	

Smútiacim	 rodinám	 vyslovujeme	Smútiacim	 rodinám	 vyslovujeme	
úprimnú	sústrasť.úprimnú	sústrasť.

Aké mená dali slovenskı́ rodičia Aké mená dali slovenskı́ rodičia 
svojim deťom v roku 2021? Tak ako svojim deťom v roku 2021? Tak ako 
každoročne, aj tento rok vám priná-každoročne, aj tento rok vám priná-
šame TOP 10 detských mien.  šame TOP 10 detských mien.  

Najobľúbenejšie mená na Slovensku v Najobľúbenejšie mená na Slovensku v 
roku 2021: roku 2021: 

Chlapčenské Dievčenské Chlapčenské Dievčenské 

1) Jakub  1) Ema, Emma1) Jakub  1) Ema, Emma

2) Adam  2) Nina 2) Adam  2) Nina 

3) Samuel 3) Sofia3) Samuel 3) Sofia

4) Michal 4) Eliška 4) Michal 4) Eliška 

5) Oliver 5) Viktória5) Oliver 5) Viktória

6) Tomáš 6) Sára6) Tomáš 6) Sára

7) Filip  7) Natália7) Filip  7) Natália

8) Matej  8) Nela8) Matej  8) Nela

9) Lukáš  9) Mia 9) Lukáš  9) Mia 

10) Martin 10) Hana10) Martin 10) Hana

V rebrıč́ku chlapčenských mien aj v V rebrıč́ku chlapčenských mien aj v 
roku 2021 kraľuje meno Jakub, ktoré roku 2021 kraľuje meno Jakub, ktoré 
už niekoľko rokov patrı ́ medzi najob-už niekoľko rokov patrı ́ medzi najob-
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Anna Fečová  1972 13. 10. 2021
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„Kto	žil	v	srdciach	tých,	ktorých	opustil,	
ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	

Smútiacim	 rodinám	 vyslovujeme	
úprimnú	sústrasť.

Aké mená dali slovenskı́ rodičia 
svojim deťom v roku 2021? Tak ako 
každoročne, aj tento rok vám priná-
šame TOP 10 detských mien.  

Najobľúbenejšie mená na Slovensku v 
roku 2021: 

Chlapčenské Dievčenské 

1) Jakub  1) Ema, Emma

2) Adam  2) Nina 

3) Samuel 3) Sofia

4) Michal 4) Eliška 

5) Oliver 5) Viktória

6) Tomáš 6) Sára

7) Filip  7) Natália

8) Matej  8) Nela

9) Lukáš  9) Mia 

10) Martin 10) Hana

V rebrıč́ku chlapčenských mien aj v 
roku 2021 kraľuje meno Jakub, ktoré 
už niekoľko rokov patrı ́ medzi najob-
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Prechod	na	ekologický	životný	štýl	je	návykový.	Povzbuďte	ostatných,	nech	sa	k	Prechod	na	ekologický	životný	štýl	je	návykový.	Povzbuďte	ostatných,	nech	sa	k	
vám	pripoja.vám	pripoja.

Je po sviatkoch, preplnené kontajnery smetiari odviezli a my sa pomaly Je po sviatkoch, preplnené kontajnery smetiari odviezli a my sa pomaly 
vraciame do „normálneho“ života. Mnohı ́ešte vydržali pri plnenı ́novoročných vraciame do „normálneho“ života. Mnohı ́ešte vydržali pri plnenı ́novoročných 
predsavzatı.́ Ak k nim patrıt́e a rozhodli ste sa žiť zdravým životným štýlom pria-predsavzatı.́ Ak k nim patrıt́e a rozhodli ste sa žiť zdravým životným štýlom pria-
teľským k prıŕode, tak vám prajem, aby vám to už zostalo nastálo.teľským k prıŕode, tak vám prajem, aby vám to už zostalo nastálo.

Minulý mesiac sme si predstavili túto obrátenú pyramıd́u –	hierarchiu	odpadu	a	Minulý mesiac sme si predstavili túto obrátenú pyramıd́u –	hierarchiu	odpadu	a	
jej	hlavnú	myšlienku	–	najlepší	odpad	je	ten,	ktorý	vôbec	nevznikne	a	najhorší	ten,	jej	hlavnú	myšlienku	–	najlepší	odpad	je	ten,	ktorý	vôbec	nevznikne	a	najhorší	ten,	
ktorý	skončí	na	skládke.	ktorý	skončí	na	skládke.	

Ešte kým začneme odpad triediť a recyklovať, snažme sa mu predchádzať. Ešte kým začneme odpad triediť a recyklovať, snažme sa mu predchádzať. 
Robme všetko pre to, aby nám vznikalo minimum zmesového komunálneho Robme všetko pre to, aby nám vznikalo minimum zmesového komunálneho 
odpadu a naša čierna nádoba bola čo najmenej zaplnená.odpadu a naša čierna nádoba bola čo najmenej zaplnená.

D� alšou časťou v pyramıd́e je	príprava	na	opätovné	použitie.	D� alšou časťou v pyramıd́e je	príprava	na	opätovné	použitie.	

Prechod	na	ekologický	životný	štýl	je	návykový.	Povzbuďte	ostatných,	nech	sa	k	
vám	pripoja.

Je po sviatkoch, preplnené kontajnery smetiari odviezli a my sa pomaly 
vraciame do „normálneho“ života. Mnohı ́ešte vydržali pri plnenı ́novoročných 
predsavzatı.́ Ak k nim patrıt́e a rozhodli ste sa žiť zdravým životným štýlom pria-
teľským k prıŕode, tak vám prajem, aby vám to už zostalo nastálo.

Minulý mesiac sme si predstavili túto obrátenú pyramıd́u –	hierarchiu	odpadu	a	
jej	hlavnú	myšlienku	–	najlepší	odpad	je	ten,	ktorý	vôbec	nevznikne	a	najhorší	ten,	
ktorý	skončí	na	skládke.	

Ešte kým začneme odpad triediť a recyklovať, snažme sa mu predchádzať. 
Robme všetko pre to, aby nám vznikalo minimum zmesového komunálneho 
odpadu a naša čierna nádoba bola čo najmenej zaplnená.

D� alšou časťou v pyramıd́e je	príprava	na	opätovné	použitie.	

						
Smeti	naše	každodennéSmeti	naše	každodenné

			
Smeti	naše	každodenné

Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend

Prvú priečku v dievčenských menách Prvú priečku v dievčenských menách 
v roku 2021 si udržala Ema/Emma. v roku 2021 si udržala Ema/Emma. 
Na druhej skončila Nina a na tretej Na druhej skončila Nina a na tretej 
Sofia. Tieto mená si zároveň vymenili Sofia. Tieto mená si zároveň vymenili 
pozıćie oproti roku 2020. pozıćie oproti roku 2020. 

Zdroj: www.najmama.skZdroj: www.najmama.sk

		Ing.	Tatiana	Mitaľová		Ing.	Tatiana	Mitaľová

Prvú priečku v dievčenských menách 
v roku 2021 si udržala Ema/Emma. 
Na druhej skončila Nina a na tretej 
Sofia. Tieto mená si zároveň vymenili 
pozıćie oproti roku 2020. 

Zdroj: www.najmama.sk

		Ing.	Tatiana	Mitaľová

ľúbenejšie chlapčenské mená. Na ľúbenejšie chlapčenské mená. Na 
druhej priečke nastala zmena. V roku druhej priečke nastala zmena. V roku 
2021 po Jakubovi prišlo na svet 2021 po Jakubovi prišlo na svet 
najviac Adamov, ktorı́ si polepšili najviac Adamov, ktorı́ si polepšili 
oproti roku 2020 o dve priečky. oproti roku 2020 o dve priečky. 
Tretıḿ najobľúbenejšıḿ menom bol Tretıḿ najobľúbenejšıḿ menom bol 
opäť Samuel a obhájil tak svoju                opäť Samuel a obhájil tak svoju                
pozıćiu. pozıćiu. 

ľúbenejšie chlapčenské mená. Na 
druhej priečke nastala zmena. V roku 
2021 po Jakubovi prišlo na svet 
najviac Adamov, ktorı́ si polepšili 
oproti roku 2020 o dve priečky. 
Tretıḿ najobľúbenejšıḿ menom bol 
opäť Samuel a obhájil tak svoju                
pozıćiu. 
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Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné. Veci je dôležité použıv́ať opakovane. Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné. Veci je dôležité použıv́ať opakovane. 
Ak nám vec doslúžila, pred vyhodenıḿ sa zamyslime nad inou možnosťou jej Ak nám vec doslúžila, pred vyhodenıḿ sa zamyslime nad inou možnosťou jej 
využitia.využitia.

Náš konzumný životný štýl nás priviedol do stavu, keď vyhadzujeme veci nie Náš konzumný životný štýl nás priviedol do stavu, keď vyhadzujeme veci nie 
preto, že sú už nefunkčné, ale preto, že sme si kúpili nové. Nové veci si často preto, že sú už nefunkčné, ale preto, že sme si kúpili nové. Nové veci si často 
kupujeme preto, lebo po nich túžime, a nie preto, že staré doslúžili. Našou obľú-kupujeme preto, lebo po nich túžime, a nie preto, že staré doslúžili. Našou obľú-
benou výhovorkou je, že dnes sú veci nekvalitné a nič nevydržia. Ale je to tak aj v benou výhovorkou je, že dnes sú veci nekvalitné a nič nevydržia. Ale je to tak aj v 
skutočnosti? Napr. autá ešte nikdy neboli také kvalitné ako v súčasnosti, ale skutočnosti? Napr. autá ešte nikdy neboli také kvalitné ako v súčasnosti, ale 
menıḿe ich oveľa rýchlejšie ako v minulosti (v priemere každých 6 rokov). menıḿe ich oveľa rýchlejšie ako v minulosti (v priemere každých 6 rokov). 
Obdobne je to so spotrebnou elektronikou a najviac so šatstvom a obuvou. Obdobne je to so spotrebnou elektronikou a najviac so šatstvom a obuvou. 

Predchádzanie tvorbe odpadov a opätovné použıv́anie majú v našom živote Predchádzanie tvorbe odpadov a opätovné použıv́anie majú v našom živote 
veľa výhod. Okrem iných nám nezanedbateľne šetria peňaženku. Nevyha-veľa výhod. Okrem iných nám nezanedbateľne šetria peňaženku. Nevyha-
dzujme všetko, len aby sme mohli začať odznova. Snažme sa predlz� ̌ iť životnosť dzujme všetko, len aby sme mohli začať odznova. Snažme sa predlz� ̌ iť životnosť 
toho, čo už máme.toho, čo už máme.

Niekoľko	dobrých	rád:Niekoľko	dobrých	rád:

üü Minimalizujme použıv́anie vecı ́na 1 použitie (a netýka sa to iba jednorazo-Minimalizujme použıv́anie vecı ́na 1 použitie (a netýka sa to iba jednorazo-

vých plastových pohárov, slamiek a pod.).vých plastových pohárov, slamiek a pod.).

üü Ak nemusıḿe, nekupujme málo kvalitné veci, ktoré je nutné po niekoľkých Ak nemusıḿe, nekupujme málo kvalitné veci, ktoré je nutné po niekoľkých 

použitiach vyhodiť. použitiach vyhodiť. 

üü O svoje veci sa starajme dobre. Predlz� ̌ ime im tým životnosť.O svoje veci sa starajme dobre. Predlz� ̌ ime im tým životnosť.

üü Snažme sa použıv́ať veci opakovane čo najdlhšie, ako sa dá.Snažme sa použıv́ať veci opakovane čo najdlhšie, ako sa dá.

üü Dajme šancu remeslám (oprava je zvyčajne lacnejšia ako vyhodenie veci).Dajme šancu remeslám (oprava je zvyčajne lacnejšia ako vyhodenie veci).

üü Učme sa od domácich majstrov, ako dať veciam nový zmysel.Učme sa od domácich majstrov, ako dať veciam nový zmysel.

üü Ak sme sa rozhodli niektorých vecı ́sa zbaviť, uprednostnime ich darovanie Ak sme sa rozhodli niektorých vecı ́sa zbaviť, uprednostnime ich darovanie 

pred vyhodenıḿ (okolo nás sú ľudia, ktorı ́ to radi prıj́mu). Na internete pred vyhodenıḿ (okolo nás sú ľudia, ktorı ́ to radi prıj́mu). Na internete 
nájdeme veľa organizáciı,́ ktoré sa venujú charite alebo zberu vecı ́ pre nájdeme veľa organizáciı,́ ktoré sa venujú charite alebo zberu vecı ́ pre 
ďalšie použitie.ďalšie použitie.

üü Ak sa nechceme vecı ́zbaviť zadarmo, využime sieť bazárov, kde môžeme za Ak sa nechceme vecı ́zbaviť zadarmo, využime sieť bazárov, kde môžeme za 

„nepotrebné“ veci dostať aj zaplatené. „nepotrebné“ veci dostať aj zaplatené. 

Dobrým prıḱladom	opätovného	použitia	v našom meste je kontajnerový zber Dobrým prıḱladom	opätovného	použitia	v našom meste je kontajnerový zber 
šatstva na sıd́liskách. šatstva na sıd́liskách. 

Dôležité	číslo: 414 – 435 – 446Dôležité	číslo: 414 – 435 – 446

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446	kg	komu-Každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446	kg	komu-
nálneho odpadu (spolu sme vytvorili 2 434 039 000 kg odpadu). Je to o 11 kg na nálneho odpadu (spolu sme vytvorili 2 434 039 000 kg odpadu). Je to o 11 kg na 
obyvateľa viac ako rok predtým (435 kg) a o 32 kg viac (414 kg) ako v roku obyvateľa viac ako rok predtým (435 kg) a o 32 kg viac (414 kg) ako v roku 
2018. Najviac odpadu produkujú občania na západe Slovenska (viac ako 550 2018. Najviac odpadu produkujú občania na západe Slovenska (viac ako 550 
kg), najmenej na východe (pod 400 kg). Na skládkach skončilo 48 % všetkých kg), najmenej na východe (pod 400 kg). Na skládkach skončilo 48 % všetkých 
odpadov, v spaľovni 8 % a zrecyklovaných bolo 44 %. Prvýkrát sme sa dostali odpadov, v spaľovni 8 % a zrecyklovaných bolo 44 %. Prvýkrát sme sa dostali 

Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné. Veci je dôležité použıv́ať opakovane. 
Ak nám vec doslúžila, pred vyhodenıḿ sa zamyslime nad inou možnosťou jej 
využitia.

Náš konzumný životný štýl nás priviedol do stavu, keď vyhadzujeme veci nie 
preto, že sú už nefunkčné, ale preto, že sme si kúpili nové. Nové veci si často 
kupujeme preto, lebo po nich túžime, a nie preto, že staré doslúžili. Našou obľú-
benou výhovorkou je, že dnes sú veci nekvalitné a nič nevydržia. Ale je to tak aj v 
skutočnosti? Napr. autá ešte nikdy neboli také kvalitné ako v súčasnosti, ale 
menıḿe ich oveľa rýchlejšie ako v minulosti (v priemere každých 6 rokov). 
Obdobne je to so spotrebnou elektronikou a najviac so šatstvom a obuvou. 

Predchádzanie tvorbe odpadov a opätovné použıv́anie majú v našom živote 
veľa výhod. Okrem iných nám nezanedbateľne šetria peňaženku. Nevyha-
dzujme všetko, len aby sme mohli začať odznova. Snažme sa predlz� ̌ iť životnosť 
toho, čo už máme.

Niekoľko	dobrých	rád:

ü Minimalizujme použıv́anie vecı ́na 1 použitie (a netýka sa to iba jednorazo-

vých plastových pohárov, slamiek a pod.).

ü Ak nemusıḿe, nekupujme málo kvalitné veci, ktoré je nutné po niekoľkých 

použitiach vyhodiť. 

ü O svoje veci sa starajme dobre. Predlz� ̌ ime im tým životnosť.

ü Snažme sa použıv́ať veci opakovane čo najdlhšie, ako sa dá.

ü Dajme šancu remeslám (oprava je zvyčajne lacnejšia ako vyhodenie veci).

ü Učme sa od domácich majstrov, ako dať veciam nový zmysel.

ü Ak sme sa rozhodli niektorých vecı ́sa zbaviť, uprednostnime ich darovanie 

pred vyhodenıḿ (okolo nás sú ľudia, ktorı ́ to radi prıj́mu). Na internete 
nájdeme veľa organizáciı,́ ktoré sa venujú charite alebo zberu vecı ́ pre 
ďalšie použitie.

ü Ak sa nechceme vecı ́zbaviť zadarmo, využime sieť bazárov, kde môžeme za 

„nepotrebné“ veci dostať aj zaplatené. 

Dobrým prıḱladom	opätovného	použitia	v našom meste je kontajnerový zber 
šatstva na sıd́liskách. 

Dôležité	číslo: 414 – 435 – 446

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446	kg	komu-
nálneho odpadu (spolu sme vytvorili 2 434 039 000 kg odpadu). Je to o 11 kg na 
obyvateľa viac ako rok predtým (435 kg) a o 32 kg viac (414 kg) ako v roku 
2018. Najviac odpadu produkujú občania na západe Slovenska (viac ako 550 
kg), najmenej na východe (pod 400 kg). Na skládkach skončilo 48 % všetkých 
odpadov, v spaľovni 8 % a zrecyklovaných bolo 44 %. Prvýkrát sme sa dostali 
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pod 50 % hranicu pri skládkovanı.́ pod 50 % hranicu pri skládkovanı.́ 

Najväčšı ́objem tvorı ́zmesový odpad (čierna nádoba) – až 47 %. Ešte v roku Najväčšı ́objem tvorı ́zmesový odpad (čierna nádoba) – až 47 %. Ešte v roku 
2010 predstavoval tento odpad až 66 % všetkých odpadov. Postupne sa zvyšuje 2010 predstavoval tento odpad až 66 % všetkých odpadov. Postupne sa zvyšuje 
miera vytriedeného odpadu. V roku 2020 podiel vytriedených zložiek (papier, miera vytriedeného odpadu. V roku 2020 podiel vytriedených zložiek (papier, 
plast, sklo, kovy, nápojové kartóny) dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi plast, sklo, kovy, nápojové kartóny) dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi 
rokmi to bolo iba 7 %. Zvyšok tvoria iné druhy odpadu, najmä bioodpad a rokmi to bolo iba 7 %. Zvyšok tvoria iné druhy odpadu, najmä bioodpad a 
drobný stavebný odpad.drobný stavebný odpad.

Skládky	odpadov	produkujú	najviac	skleníkových	plynov	v	odpadovom	hospodár-Skládky	odpadov	produkujú	najviac	skleníkových	plynov	v	odpadovom	hospodár-
stve.	Pri	rozklade	odpadu	na	skládkach	vznikajú	skládkové	plyny,	najmä	metán	stve.	Pri	rozklade	odpadu	na	skládkach	vznikajú	skládkové	plyny,	najmä	metán	
(CH4)	a	oxid	uhličitý	(CO2),	ktoré	urýchľujú	klimatické	zmeny.(CH4)	a	oxid	uhličitý	(CO2),	ktoré	urýchľujú	klimatické	zmeny.

Dobré	treba	pochváliť:Dobré	treba	pochváliť:

Napriek rastúcemu množstvu odpadov sa každoročne zlepšujeme v triedenı ́ a Napriek rastúcemu množstvu odpadov sa každoročne zlepšujeme v triedenı ́ a 
na skládke končı ́čoraz menej odpadu. Na priemer EU�  sıće ešte nemáme, ale zlep-na skládke končı ́čoraz menej odpadu. Na priemer EU�  sıće ešte nemáme, ale zlep-
šujeme sa veľmi rýchlo. Naše mesto patrı ́medzi tie lepšie na Slovensku. Ešte šujeme sa veľmi rýchlo. Naše mesto patrı ́medzi tie lepšie na Slovensku. Ešte 
pred niekoľkými rokmi našli smetiari pri každom vývoze pri  nádobách na pred niekoľkými rokmi našli smetiari pri každom vývoze pri  nádobách na 
odpad aj 150 plných vriec zmesového odpadu. Dnes nám čierne nádoby posta-odpad aj 150 plných vriec zmesového odpadu. Dnes nám čierne nádoby posta-
čujú. Výrazne sme sa zlepšili pri bioodpade. Menej odpadkov máme na uliciach čujú. Výrazne sme sa zlepšili pri bioodpade. Menej odpadkov máme na uliciach 
a brehoch riek. Bohužiaľ, v lesoch ich je ešte dosť. a brehoch riek. Bohužiaľ, v lesoch ich je ešte dosť. 

Zálohovanie	plastových	fliaš	a	plechoviek:Zálohovanie	plastových	fliaš	a	plechoviek:

Od januára je na Slovensku spustený systém zálohovania jednorazových plasto-Od januára je na Slovensku spustený systém zálohovania jednorazových plasto-
vých fliaš a plechoviek. Predajne nad 300 m2 musia a menšie predajne sa môžu vých fliaš a plechoviek. Predajne nad 300 m2 musia a menšie predajne sa môžu 
do tohto systému zapojiť. Tak to máme aj v našom meste. Za jednorazový obal s do tohto systému zapojiť. Tak to máme aj v našom meste. Za jednorazový obal s 
označením	Z	zaplatıḿe pri kúpe 15 centov a pri vrátenı ́ich dostaneme späť. označením	Z	zaplatıḿe pri kúpe 15 centov a pri vrátenı ́ich dostaneme späť. 
Cieľom je vyzbierať 90 % týchto obalov. Vo všetkých krajinách, kde to zaviedli, Cieľom je vyzbierať 90 % týchto obalov. Vo všetkých krajinách, kde to zaviedli, 
tento cieľ rýchlo splnili (Nórsko má vyše 97 % návratnosť). tento cieľ rýchlo splnili (Nórsko má vyše 97 % návratnosť). 

Takto vyzbierané plastové fľaše a plechovky (a už dlhšie zbierané sklenené Takto vyzbierané plastové fľaše a plechovky (a už dlhšie zbierané sklenené 
fľaše) sú pripravené na ďalšie ekologické použitie s minimálnymi nákladmi na fľaše) sú pripravené na ďalšie ekologické použitie s minimálnymi nákladmi na 
zber, triedenie a čistenie. Sklo a kov sa dajú recyklovať donekonečna. Naprıḱlad zber, triedenie a čistenie. Sklo a kov sa dajú recyklovať donekonečna. Naprıḱlad 
pri výrobe plechoviek z recyklovaného hlinıḱa sa spotrebuje až o 95 % energie pri výrobe plechoviek z recyklovaného hlinıḱa sa spotrebuje až o 95 % energie 
menej ako pri výrobe z nového hlinıḱa.menej ako pri výrobe z nového hlinıḱa.

Na	záver:		Na	záver:		

Každá obec na Slovensku má pre financovanie triedeného odpadu zmluvu s Každá obec na Slovensku má pre financovanie triedeného odpadu zmluvu s 
organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Zmluvným partnerom nášho organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Zmluvným partnerom nášho 
mesta je NATUR-PACK.mesta je NATUR-PACK.

Na ich stránke sa o triedenı ́odpadov môžete dočıt́ať oveľa viac. Ak si chcete Na ich stránke sa o triedenı ́odpadov môžete dočıt́ať oveľa viac. Ak si chcete 
vyskúšať svoje znalosti o nakladanı ́ s odpadmi, kliknite na www.naturpac-vyskúšať svoje znalosti o nakladanı ́ s odpadmi, kliknite na www.naturpac-
k.sk/sluzby/verejnost/kviz.k.sk/sluzby/verejnost/kviz.

V budúcom čıśle sa už budeme venovať ďalšej časti v hierarchii pyramıd́y – V budúcom čıśle sa už budeme venovať ďalšej časti v hierarchii pyramıd́y – 
napr. čo patrı ́do ktorého kontajnera.napr. čo patrı ́do ktorého kontajnera.

pod 50 % hranicu pri skládkovanı.́ 

Najväčšı ́objem tvorı ́zmesový odpad (čierna nádoba) – až 47 %. Ešte v roku 
2010 predstavoval tento odpad až 66 % všetkých odpadov. Postupne sa zvyšuje 
miera vytriedeného odpadu. V roku 2020 podiel vytriedených zložiek (papier, 
plast, sklo, kovy, nápojové kartóny) dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi 
rokmi to bolo iba 7 %. Zvyšok tvoria iné druhy odpadu, najmä bioodpad a 
drobný stavebný odpad.

Skládky	odpadov	produkujú	najviac	skleníkových	plynov	v	odpadovom	hospodár-
stve.	Pri	rozklade	odpadu	na	skládkach	vznikajú	skládkové	plyny,	najmä	metán	
(CH4)	a	oxid	uhličitý	(CO2),	ktoré	urýchľujú	klimatické	zmeny.

Dobré	treba	pochváliť:

Napriek rastúcemu množstvu odpadov sa každoročne zlepšujeme v triedenı ́ a 
na skládke končı ́čoraz menej odpadu. Na priemer EU�  sıće ešte nemáme, ale zlep-
šujeme sa veľmi rýchlo. Naše mesto patrı ́medzi tie lepšie na Slovensku. Ešte 
pred niekoľkými rokmi našli smetiari pri každom vývoze pri  nádobách na 
odpad aj 150 plných vriec zmesového odpadu. Dnes nám čierne nádoby posta-
čujú. Výrazne sme sa zlepšili pri bioodpade. Menej odpadkov máme na uliciach 
a brehoch riek. Bohužiaľ, v lesoch ich je ešte dosť. 

Zálohovanie	plastových	fliaš	a	plechoviek:

Od januára je na Slovensku spustený systém zálohovania jednorazových plasto-
vých fliaš a plechoviek. Predajne nad 300 m2 musia a menšie predajne sa môžu 
do tohto systému zapojiť. Tak to máme aj v našom meste. Za jednorazový obal s 
označením	Z	zaplatıḿe pri kúpe 15 centov a pri vrátenı ́ich dostaneme späť. 
Cieľom je vyzbierať 90 % týchto obalov. Vo všetkých krajinách, kde to zaviedli, 
tento cieľ rýchlo splnili (Nórsko má vyše 97 % návratnosť). 

Takto vyzbierané plastové fľaše a plechovky (a už dlhšie zbierané sklenené 
fľaše) sú pripravené na ďalšie ekologické použitie s minimálnymi nákladmi na 
zber, triedenie a čistenie. Sklo a kov sa dajú recyklovať donekonečna. Naprıḱlad 
pri výrobe plechoviek z recyklovaného hlinıḱa sa spotrebuje až o 95 % energie 
menej ako pri výrobe z nového hlinıḱa.

Na	záver:		

Každá obec na Slovensku má pre financovanie triedeného odpadu zmluvu s 
organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Zmluvným partnerom nášho 
mesta je NATUR-PACK.

Na ich stránke sa o triedenı ́odpadov môžete dočıt́ať oveľa viac. Ak si chcete 
vyskúšať svoje znalosti o nakladanı ́ s odpadmi, kliknite na www.naturpac-
k.sk/sluzby/verejnost/kviz.

V budúcom čıśle sa už budeme venovať ďalšej časti v hierarchii pyramıd́y – 
napr. čo patrı ́do ktorého kontajnera.
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hrali okrem futbalu aj volejbal, hrali okrem futbalu aj volejbal, 
basketbal, stolný tenis, šach a tréno-basketbal, stolný tenis, šach a tréno-
vala sa aj atletika. Mládež sa korčuľo-vala sa aj atletika. Mládež sa korčuľo-
vala  na  zamrznut ých  vodných vala  na  zamrznut ých  vodných 
plochách, na ulici a medzi bytovkami plochách, na ulici a medzi bytovkami 
sa hrali veľké hokejbalové zápasy. S sa hrali veľké hokejbalové zápasy. S 
dnešnou situáciou sa to vôbec nedá dnešnou situáciou sa to vôbec nedá 
porovnať, populácia si v novom milé-porovnať, populácia si v novom milé-
niu vybrala úplne iné priority a zdra-niu vybrala úplne iné priority a zdra-
vý, pravidelný pohyb, bohužiaľ, ostal vý, pravidelný pohyb, bohužiaľ, ostal 
na vedľajšej koľaji. Samozrejme, česť na vedľajšej koľaji. Samozrejme, česť 
výnimkám.výnimkám.

hrali okrem futbalu aj volejbal, 
basketbal, stolný tenis, šach a tréno-
vala sa aj atletika. Mládež sa korčuľo-
vala  na  zamrznut ých  vodných 
plochách, na ulici a medzi bytovkami 
sa hrali veľké hokejbalové zápasy. S 
dnešnou situáciou sa to vôbec nedá 
porovnať, populácia si v novom milé-
niu vybrala úplne iné priority a zdra-
vý, pravidelný pohyb, bohužiaľ, ostal 
na vedľajšej koľaji. Samozrejme, česť 
výnimkám.

V novej retro rubrike vám predsta-V novej retro rubrike vám predsta-
vı́me významné športové mı́ľniky vı́me významné športové mı́ľniky 
nášho mestečka, na ktoré si radi nášho mestečka, na ktoré si radi 
zaspomıńajú najmä tı ́skôr narodenı.́ zaspomıńajú najmä tı ́skôr narodenı.́ 
Vďaka miestnym športovým entu-Vďaka miestnym športovým entu-
ziastom sa zachovala hromada ziastom sa zachovala hromada 
spomienok a cenného fotografického spomienok a cenného fotografického 
materiálu. Fotografie sú z čias, keď to materiálu. Fotografie sú z čias, keď to 
v	Giraltovciach športovo žilo hneď na v	Giraltovciach športovo žilo hneď na 
viacerých frontoch. Mali sme tu tri viacerých frontoch. Mali sme tu tri 
športové kluby (TJ	Slovan	ZZ	,TJ	Iskra	športové kluby (TJ	Slovan	ZZ	,TJ	Iskra	
KZ	 ,	 Slávia	 DPaM) a hneď niekoľko KZ	 ,	 Slávia	 DPaM) a hneď niekoľko 
neoficiálnych združenı,́ ktoré aktıv́ne neoficiálnych združenı,́ ktoré aktıv́ne 
športovali takmer na dennej báze. športovali takmer na dennej báze. 
Boli to krásne časy. Súťažne sa u nás Boli to krásne časy. Súťažne sa u nás 

V novej retro rubrike vám predsta-
vı́me významné športové mı́ľniky 
nášho mestečka, na ktoré si radi 
zaspomıńajú najmä tı ́skôr narodenı.́ 
Vďaka miestnym športovým entu-
ziastom sa zachovala hromada 
spomienok a cenného fotografického 
materiálu. Fotografie sú z čias, keď to 
v	Giraltovciach športovo žilo hneď na 
viacerých frontoch. Mali sme tu tri 
športové kluby (TJ	Slovan	ZZ	,TJ	Iskra	
KZ	 ,	 Slávia	 DPaM) a hneď niekoľko 
neoficiálnych združenı,́ ktoré aktıv́ne 
športovali takmer na dennej báze. 
Boli to krásne časy. Súťažne sa u nás 

Z KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTUZ KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTUZ KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTUZ KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTUZ KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTUZ KRONIKY GIRALTOVSKÉHO ŠPORTU

Legendárna simultánka s veľmajstromLegendárna simultánka s veľmajstromLegendárna simultánka s veľmajstrom
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Pán	 Hort	 prišiel do	 Giraltoviec	 z Pán	 Hort	 prišiel do	 Giraltoviec	 z 
podobného podujatia v Bardejove a podobného podujatia v Bardejove a 
všetkých upútal outfitom v dlhom všetkých upútal outfitom v dlhom 
čiernom koženom kabáte a s  belmon-čiernom koženom kabáte a s  belmon-
dovským šálom okolo krku. Svoje dovským šálom okolo krku. Svoje 
športové kvality potvrdil mierou športové kvality potvrdil mierou 
vrchovatou, pretože takmer všetkých vrchovatou, pretože takmer všetkých 
svojich vyzývateľov porazil (podľa svojich vyzývateľov porazil (podľa 
pamätnı́kov údajne boli aj nejaké pamätnı́kov údajne boli aj nejaké 
remıźy, jedna z nich nie celkom féro-remıźy, jedna z nich nie celkom féro-
vá). O výsledok však účastnıḱom ani vá). O výsledok však účastnıḱom ani 
veľmi nešlo, skôr o česť absolvovať veľmi nešlo, skôr o česť absolvovať 
duel s takouto kapacitou. Veľmajster duel s takouto kapacitou. Veľmajster 
pri odchode každému potriasol pri odchode každému potriasol 
rukou, podpıśal sa do kroniky mesta, rukou, podpıśal sa do kroniky mesta, 
rozdal autogramy, poďakoval sa za rozdal autogramy, poďakoval sa za 
vrelé prijatie a prisľúbil, že rád prıd́e vrelé prijatie a prisľúbil, že rád prıd́e 
aj nabudúce. Lenže k jeho návratu na aj nabudúce. Lenže k jeho návratu na 
východ republiky už nikdy nedošlo. V východ republiky už nikdy nedošlo. V 
roku 1985 po dlhých nezhodách s roku 1985 po dlhých nezhodách s 
československou šachovou asociá-československou šachovou asociá-
ciou emigroval do NSR, kde sa stal ciou emigroval do NSR, kde sa stal 
trojnásobným majstrom krajiny. trojnásobným majstrom krajiny. 

Pán	 Hort	 prišiel do	 Giraltoviec	 z 
podobného podujatia v Bardejove a 
všetkých upútal outfitom v dlhom 
čiernom koženom kabáte a s  belmon-
dovským šálom okolo krku. Svoje 
športové kvality potvrdil mierou 
vrchovatou, pretože takmer všetkých 
svojich vyzývateľov porazil (podľa 
pamätnı́kov údajne boli aj nejaké 
remıźy, jedna z nich nie celkom féro-
vá). O výsledok však účastnıḱom ani 
veľmi nešlo, skôr o česť absolvovať 
duel s takouto kapacitou. Veľmajster 
pri odchode každému potriasol 
rukou, podpıśal sa do kroniky mesta, 
rozdal autogramy, poďakoval sa za 
vrelé prijatie a prisľúbil, že rád prıd́e 
aj nabudúce. Lenže k jeho návratu na 
východ republiky už nikdy nedošlo. V 
roku 1985 po dlhých nezhodách s 
československou šachovou asociá-
ciou emigroval do NSR, kde sa stal 
trojnásobným majstrom krajiny. 

Tak si poďme trochu nostalgicky Tak si poďme trochu nostalgicky 
zaspomı́nať. Začneme netradične zaspomı́nať. Začneme netradične 
šachom. Koncom rokov sedemdesia-šachom. Koncom rokov sedemdesia-
tych sme u nás totiž mali unikátne tych sme u nás totiž mali unikátne 
športové podujatie – simultánku s športové podujatie – simultánku s 
jedným z najlepšıćh šachistov sveta jedným z najlepšıćh šachistov sveta 
tej doby.tej doby.

2. decembra 1978 zavıt́al do Giralto-2. decembra 1978 zavıt́al do Giralto-
viec	na pozvanie činovnıḱov našej	TJ	viec	na pozvanie činovnıḱov našej	TJ	
Iskra	KZ	 Ing.	Vlastimil	Hort. Vtedy Iskra	KZ	 Ing.	Vlastimil	Hort. Vtedy 
34-ročný rodák z Kladna a reprezen-34-ročný rodák z Kladna a reprezen-
tant Československa	patril do absolút-tant Československa	patril do absolút-
nej svetovej špičky. Bola to preto nej svetovej špičky. Bola to preto 
veľká udalosť, ktorá prilákala do sály veľká udalosť, ktorá prilákala do sály 
Mestského	kultúrneho	strediska nielen Mestského	kultúrneho	strediska nielen 
38 amatérskych šachistov z Giralto-38 amatérskych šachistov z Giralto-
viec a širokého okolia, ale aj laických viec a širokého okolia, ale aj laických 
zvedavcov. Okrem ostrieľaných zvedavcov. Okrem ostrieľaných 
miestnych borcov sa v simultánke miestnych borcov sa v simultánke 
predstavili aj mladé šachové talenty a predstavili aj mladé šachové talenty a 
nechýbali ani profesori nášho gymná-nechýbali ani profesori nášho gymná-
zia.zia.

Tak si poďme trochu nostalgicky 
zaspomı́nať. Začneme netradične 
šachom. Koncom rokov sedemdesia-
tych sme u nás totiž mali unikátne 
športové podujatie – simultánku s 
jedným z najlepšıćh šachistov sveta 
tej doby.

2. decembra 1978 zavıt́al do Giralto-
viec	na pozvanie činovnıḱov našej	TJ	
Iskra	KZ	 Ing.	Vlastimil	Hort. Vtedy 
34-ročný rodák z Kladna a reprezen-
tant Československa	patril do absolút-
nej svetovej špičky. Bola to preto 
veľká udalosť, ktorá prilákala do sály 
Mestského	kultúrneho	strediska nielen 
38 amatérskych šachistov z Giralto-
viec a širokého okolia, ale aj laických 
zvedavcov. Okrem ostrieľaných 
miestnych borcov sa v simultánke 
predstavili aj mladé šachové talenty a 
nechýbali ani profesori nášho gymná-
zia.
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odbornıḱ na kráľovskú hru. Súťažne si odbornıḱ na kráľovskú hru. Súťažne si 
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ešte zahrá za klub ŠK	PORG, s ktorým 
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nie na medzikontinentál-nie na medzikontinentál-
nych MS vo filipı́nskej nych MS vo filipı́nskej 
Manile v roku 1976. Skon-Manile v roku 1976. Skon-
čil tam tretı ́a postúpil na čil tam tretı ́a postúpil na 
turnaj kandidátov, kde turnaj kandidátov, kde 
prehral len s veľmaj-prehral len s veľmaj-
strom Borisom	Spaským. strom Borisom	Spaským. 
O rok neskôr postúpil v O rok neskôr postúpil v 
rebrıč́ku FIDE na 6. mies-rebrıč́ku FIDE na 6. mies-
to, čo je historicky najvy-to, čo je historicky najvy-
ššia pozı́cia, akú kedy ššia pozı́cia, akú kedy 
šachista z Čiech	a	Sloven-šachista z Čiech	a	Sloven-
ska	 dosiahol. Aj preto ska	 dosiahol. Aj preto 
p a t r ı́  Vlast imi l 	 Hort	p a t r ı́  Vlast imi l 	 Hort	
medzi najvýznamnejšie medzi najvýznamnejšie 
športové celebrity, ktoré športové celebrity, ktoré 
oficiálne navštıv́ili naše oficiálne navštıv́ili naše 
Giraltovce.Giraltovce.
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