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Vážení	spoluobčania.Vážení	spoluobčania.Vážení	spoluobčania.
spoločenské organizácie a nezis-spoločenské organizácie a nezis-
kovky. Pokračuje výstavba 19 byto-kovky. Pokračuje výstavba 19 byto-
vých jednotiek pod Tehelnou vých jednotiek pod Tehelnou 
ulicou, ktoré chceme odovzdať ulicou, ktoré chceme odovzdať 
mladým rodinám do konca júla mladým rodinám do konca júla 
2022. Boli zrekonštruované chod-2022. Boli zrekonštruované chod-
nıḱy a parkovacie plochy na Tehel-nıḱy a parkovacie plochy na Tehel-
nej ulici, pokračovať budeme na nej ulici, pokračovať budeme na 
starom sıd́lisku pri blokoch M, N, starom sıd́lisku pri blokoch M, N, 
S, K a J. Do užıv́ania sme odovzdali S, K a J. Do užıv́ania sme odovzdali 
priechod pre pešıćh ponad štátnu priechod pre pešıćh ponad štátnu 
cestu 1/21 s priľahlými chod-cestu 1/21 s priľahlými chod-
nı́kmi a schodmi, pokračovať nı́kmi a schodmi, pokračovať 
budeme rekonštrukciou chodnıḱa budeme rekonštrukciou chodnıḱa 
na opornom múre popri hlavnej na opornom múre popri hlavnej 
ceste.ceste.

Váženı ́spoluobčania.Váženı ́spoluobčania.

Rok 2022 je  volebný  rok  v Rok 2022 je  volebný  rok  v 
samospráve. Prvýkrát budeme v samospráve. Prvýkrát budeme v 
jeden deň voliť starostov a primá-jeden deň voliť starostov a primá-
torov obcı ́a miest, ako aj župana a, torov obcı ́a miest, ako aj župana a, 
samozrejme, aj poslancov mest-samozrejme, aj poslancov mest-
ského zastupiteľstva a poslancov, ského zastupiteľstva a poslancov, 
ktorı ́nás budú zastupovať v kraj-ktorı ́nás budú zastupovať v kraj-
skom parlamente. Verıḿ, že obča-skom parlamente. Verıḿ, že obča-
nia nášho mesta využijú demokra-nia nášho mesta využijú demokra-
tické právo zvoliť si svojich kandi-tické právo zvoliť si svojich kandi-
dátov, ktorı ́budú prezentovať ich dátov, ktorı ́budú prezentovať ich 
záujmy v oblasti správy vecı ́verej-záujmy v oblasti správy vecı ́verej-
ných. ných. 

Ešte raz vám všetkým prajem v Ešte raz vám všetkým prajem v 
novom roku 2022 hlavne pevné novom roku 2022 hlavne pevné 
zdravie.zdravie.

Mgr.	Ján	RubisMgr.	Ján	Rubis

spoločenské organizácie a nezis-
kovky. Pokračuje výstavba 19 byto-
vých jednotiek pod Tehelnou 
ulicou, ktoré chceme odovzdať 
mladým rodinám do konca júla 
2022. Boli zrekonštruované chod-
nıḱy a parkovacie plochy na Tehel-
nej ulici, pokračovať budeme na 
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ceste.

Váženı ́spoluobčania.

Rok 2022 je  volebný  rok  v 
samospráve. Prvýkrát budeme v 
jeden deň voliť starostov a primá-
torov obcı ́a miest, ako aj župana a, 
samozrejme, aj poslancov mest-
ského zastupiteľstva a poslancov, 
ktorı ́nás budú zastupovať v kraj-
skom parlamente. Verıḿ, že obča-
nia nášho mesta využijú demokra-
tické právo zvoliť si svojich kandi-
dátov, ktorı ́budú prezentovať ich 
záujmy v oblasti správy vecı ́verej-
ných. 

Ešte raz vám všetkým prajem v 
novom roku 2022 hlavne pevné 
zdravie.

Mgr.	Ján	Rubis

Na prahu nového roka 2022 mi Na prahu nového roka 2022 mi 
dovoľte popriať vám všetko dovoľte popriať vám všetko 
dobré, hlavne pevné zdravie, veľa dobré, hlavne pevné zdravie, veľa 
úspechov v práci i osobnom živo-úspechov v práci i osobnom živo-
te. V rodinách veľa lásky, úcty i te. V rodinách veľa lásky, úcty i 
porozumenia v tejto ťažkej dobe, porozumenia v tejto ťažkej dobe, 
ktorá prináša mnoho obmedzenı,́ ktorá prináša mnoho obmedzenı,́ 
povinnostı́ nad rámec bežného povinnostı́ nad rámec bežného 
života. Verıḿ, že nový rok bude života. Verıḿ, že nový rok bude 
lepšı ́ pre nás všetkých, verıḿ, že lepšı ́ pre nás všetkých, verıḿ, že 
žiaci úspešne absolvujú celý škol-žiaci úspešne absolvujú celý škol-
ský rok v laviciach v škole a nie ský rok v laviciach v škole a nie 
doma pri počı́tačoch. Seniori sa doma pri počı́tačoch. Seniori sa 
opäť budú môcť stretávať v opäť budú môcť stretávať v 
kluboch, bez obmedzenı ́nakupo-kluboch, bez obmedzenı ́nakupo-
vať či stretávať sa na ulici. Do vať či stretávať sa na ulici. Do 
ž ivota  sa  vrá t ia  športové  a ž ivota  sa  vrá t ia  športové  a 
kultúrne podujatia a riadny život v kultúrne podujatia a riadny život v 
cirkevných zboroch. cirkevných zboroch. 

Je na mieste poďakovať sa za Je na mieste poďakovať sa za 
prácu našim zdravotnıḱom v minu-prácu našim zdravotnıḱom v minu-
lom roku. Ide hlavne o promptné lom roku. Ide hlavne o promptné 
zriadenie očkovacej a testovacej zriadenie očkovacej a testovacej 
ambulancie v Poliklinike I. L. B ambulancie v Poliklinike I. L. B 
Giraltovce, čıḿ sa táto služba stala  Giraltovce, čıḿ sa táto služba stala  
dostupnou pre každého občana v dostupnou pre každého občana v 
mieste bydliska. V meste sa život mieste bydliska. V meste sa život 
nezastavil, aj keď bol v zmysle nezastavil, aj keď bol v zmysle 
nariadenı́ a vyhlášok MZ SR či nariadenı́ a vyhlášok MZ SR či 
úradu verejného zdravotnı́ctva úradu verejného zdravotnı́ctva 
značne obmedzený. značne obmedzený. 

Dokonč i l i  sa  rekonš trukcia Dokonč i l i  sa  rekonš trukcia 
starého MsU� , kde vznikol Sloven-starého MsU� , kde vznikol Sloven-
sko – Poľský dom; informačná sko – Poľský dom; informačná 
kancelária a priestory pre rôzne kancelária a priestory pre rôzne 
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lom roku. Ide hlavne o promptné 
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nıḱ, ktorý je tiež poškodený, deformo-nıḱ, ktorý je tiež poškodený, deformo-
vaný, takže sa aj ten bude opravovať. vaný, takže sa aj ten bude opravovať. 
Ide o chodnıḱ v dlz� ̌ke asi 30 m. Pri Ide o chodnıḱ v dlz� ̌ke asi 30 m. Pri 
jeho rekonštrukcii dôjde k výmene jeho rekonštrukcii dôjde k výmene 
starých podkladných vrstiev za nové, starých podkladných vrstiev za nové, 
položeniu novej spodnej rúrovej kana-položeniu novej spodnej rúrovej kana-
lizácie na odvod dažďových vôd, zria-lizácie na odvod dažďových vôd, zria-
deniu betónového krytu a navrchu k deniu betónového krytu a navrchu k 
asfaltovej úprave v hrúbke 6  cm. asfaltovej úprave v hrúbke 6  cm. 
Chodnı́k bude ohraničený po celej Chodnı́k bude ohraničený po celej 
dl� žke obrubnı́kom s dažďovými dl� žke obrubnı́kom s dažďovými 
vpustmi práve na zachytávanie tých vpustmi práve na zachytávanie tých 
dažďových vôd.“dažďových vôd.“

Zdá	 sa,	 že	 práce	na	 rekonštrukcii	Zdá	 sa,	 že	 práce	na	 rekonštrukcii	
chodníka	a	zábradlia	sa	rozbehli	a	chodníka	a	zábradlia	sa	rozbehli	a	
nabrali	 pekné	 tempo.	 Avšak	 v	nabrali	 pekné	 tempo.	 Avšak	 v	
poslednej	 dobe	 akoby	 sa	 tam	 nič	poslednej	 dobe	 akoby	 sa	 tam	 nič	
nedialo.	 Chodník	 je	 uzatvorený	 a	nedialo.	 Chodník	 je	 uzatvorený	 a	
pracovníkov	nebadať.	Brzdia	práce	pracovníkov	nebadať.	Brzdia	práce	
k l ima t i c ké 	 č i 	 p a nd em i c ké	k l ima t i c ké 	 č i 	 p a nd em i c ké	
podmienky?podmienky?

„Stavba je z hľadiska majetkových „Stavba je z hľadiska majetkových 
práv a využıv́ania rozdelená do dvoch práv a využıv́ania rozdelená do dvoch 
častı́, ktoré predstavujú dva inves-častı́, ktoré predstavujú dva inves-
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pracovníkov	nebadať.	Brzdia	práce	
k l ima t i c ké 	 č i 	 p a nd em i c ké	
podmienky?

„Stavba je z hľadiska majetkových 
práv a využıv́ania rozdelená do dvoch 
častı́, ktoré predstavujú dva inves-

Chodníku	na	opornom	múre	popri	Chodníku	na	opornom	múre	popri	
hlavnej	 ceste	 Dukelská	 vypršala	hlavnej	 ceste	 Dukelská	 vypršala	
životnosť	 a	 výmole	 boli	 nebez-životnosť	 a	 výmole	 boli	 nebez-
pečné	pre	chodcov.	Rekonštrukčné	pečné	pre	chodcov.	Rekonštrukčné	
práce	 sa	 už	 začali	 a	 my	 sme	 sa	práce	 sa	 už	 začali	 a	 my	 sme	 sa	
opýtal i 	 vedúceho	 oddelenia	opýtal i 	 vedúceho	 oddelenia	
výstavby	 Ing.	 Emila	 Matiho	 na	výstavby	 Ing.	 Emila	 Matiho	 na	
podrobnosti	o	tejto	rekonštrukcii.	podrobnosti	o	tejto	rekonštrukcii.	

„Mesto Giraltovce v spolupráci so „Mesto Giraltovce v spolupráci so 
Slovenskou správou ciest – cestný Slovenskou správou ciest – cestný 
investorský útvar Bratislava a závod investorský útvar Bratislava a závod 
Košice pripravili rekonštrukciu časti Košice pripravili rekonštrukciu časti 
oporného múra situovaného pozdlz� ̌  oporného múra situovaného pozdlz� ̌  
cesty 1/21 medzinárodného význa-cesty 1/21 medzinárodného význa-
mu, Dukelská ulica v časti od budovy mu, Dukelská ulica v časti od budovy 
firmy Ludus, s. r. o.,  po sochu leva. firmy Ludus, s. r. o.,  po sochu leva. 
Rekonštrukciu predstavujú výmena Rekonštrukciu predstavujú výmena 
betónovej rıḿsy na vrchnej časti opor-betónovej rıḿsy na vrchnej časti opor-
ného múra, ktorá je vekom aj eróziou ného múra, ktorá je vekom aj eróziou 
vodou a ľadom značne deformovaná a vodou a ľadom značne deformovaná a 
popraskaná, a tiež výmena zábradlia popraskaná, a tiež výmena zábradlia 
za oceľové. Tieto časti majú cca 50 za oceľové. Tieto časti majú cca 50 
rokov a sú na hranici životnosti. rokov a sú na hranici životnosti. 
Súčasťou oporného múra je aj chod-Súčasťou oporného múra je aj chod-
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oporného múra situovaného pozdlz� ̌  
cesty 1/21 medzinárodného význa-
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orgánmi – Okresným úradom, odbo-orgánmi – Okresným úradom, odbo-
rom dopravy Prešov a krajským rom dopravy Prešov a krajským 
dopravným inšpektorátom. C� o sa dopravným inšpektorátom. C� o sa 
týka chodnı́ka, tam je investorom týka chodnı́ka, tam je investorom 
mesto Giraltovce z hľadiska vlastnıć-mesto Giraltovce z hľadiska vlastnıć-
kych práv. Pre chodnıḱ bola vybraná kych práv. Pre chodnıḱ bola vybraná 
firma, ktorá, ako predpokladáme, firma, ktorá, ako predpokladáme, 
uzatvorı ́zmluvu s mestom do konca uzatvorı ́zmluvu s mestom do konca 
roka 2021. C�aká sa ešte na námiet-roka 2021. C�aká sa ešte na námiet-
kové konanie z výsledkov procesu kové konanie z výsledkov procesu 
verejného obstarávania. Tam predpo-verejného obstarávania. Tam predpo-
kladáme začiatok stavby v januári a kladáme začiatok stavby v januári a 
ukončenie podľa  klimatických pome-ukončenie podľa  klimatických pome-
rov najskôr v aprıĺi 2022. Rozpočtový rov najskôr v aprıĺi 2022. Rozpočtový 
náklad je cca 58 000 eur,“  dodal  inži-náklad je cca 58 000 eur,“  dodal  inži-
nier Mati. nier Mati. 

Kvôli	bezpečnosti	takmer	nepouží-Kvôli	bezpečnosti	takmer	nepouží-
vaný	chodník	rekonštrukciou	opäť	vaný	chodník	rekonštrukciou	opäť	
získa	svoju	funkciu,	zábradlie	este-získa	svoju	funkciu,	zábradlie	este-
ticky	 okrášli	 mesto	 a	 chodník	ticky	 okrášli	 mesto	 a	 chodník	
taktiež	plynulým	spojením	s	budo-taktiež	plynulým	spojením	s	budo-
vou	 Domu	 kultúry	 nadobudne	vou	 Domu	 kultúry	 nadobudne	
svoju	zašlú	popularitu.	svoju	zašlú	popularitu.	

Texta	a	foto:	Mária	OsifováTexta	a	foto:	Mária	Osifová
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tičné finančné celky. Betónová rıḿsa a tičné finančné celky. Betónová rıḿsa a 
oceľové zábradlie sú v majetku oceľové zábradlie sú v majetku 
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so správcom cesty aj s povoľujúcimi 
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Štatistický	úrad	SR	zverejnil	pred	Štatistický	úrad	SR	zverejnil	pred	
Vianocami	prvé	základné	výsledky	Vianocami	prvé	základné	výsledky	
Sčítania	obyvateľov	domov	a	bytov	Sčítania	obyvateľov	domov	a	bytov	
2021	 (SODB).	Z	hľadiska	krajov	a	2021	 (SODB).	Z	hľadiska	krajov	a	
okresov	sú	známe	štatistické	infor-okresov	sú	známe	štatistické	infor-
mácie	podľa	viacerých	ukazovate-mácie	podľa	viacerých	ukazovate-
ľov	 –	 počet	 obyvateľov,	 typ	 sídla	ľov	 –	 počet	 obyvateľov,	 typ	 sídla	
(mesto/obec),	 veková	 skupina,	(mesto/obec),	 veková	 skupina,	
rodinný	 stav,	 vzdelanie	 a	 štátna	rodinný	 stav,	 vzdelanie	 a	 štátna	
príslušnosť,	ale	aj	z	hľadiska	typov	príslušnosť,	ale	aj	z	hľadiska	typov	
domov	a	bytov.	domov	a	bytov.	

Výsledky budú štatisti zverejňovať Výsledky budú štatisti zverejňovať 
priebežne.  Ako prvé  zverejnili priebežne.  Ako prvé  zverejnili 
výsledky o domoch a bytoch a počty výsledky o domoch a bytoch a počty 
obyvateľov na úrovni okresu. Zatiaľ obyvateľov na úrovni okresu. Zatiaľ 
teda nie sú známe informácie z teda nie sú známe informácie z 
konkrétnych miest, na tie si podľa S�U�  konkrétnych miest, na tie si podľa S�U�  
SR budeme musieť ešte niekoľko dnı ́SR budeme musieť ešte niekoľko dnı ́
počkať. „V decembri sme zverejnili počkať. „V decembri sme zverejnili 
údaje do úrovne okresov a do úrovne údaje do úrovne okresov a do úrovne 
obcı ́a miest sprıśtupnıḿe v januári. obcı ́a miest sprıśtupnıḿe v januári. 
D� alšie výsledky sa budú publikovať D� alšie výsledky sa budú publikovať 
postupne,“ informovala pre Spravo-postupne,“ informovala pre Spravo-
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dajcu mesta Giraltovce hovorkyňa S�U�  dajcu mesta Giraltovce hovorkyňa S�U�  
SR pre SODB 2021 Jasmıńa Stauder. SR pre SODB 2021 Jasmıńa Stauder. 

V	našom	okrese	žije	vyše	31-V	našom	okrese	žije	vyše	31-
tisíc	občanov,	prevažuje	tisíc	občanov,	prevažuje	
„nežnejšie“	pohlavie	„nežnejšie“	pohlavie	

Dozvedeli sme sa už aspoň niečo. Dozvedeli sme sa už aspoň niečo. 
Celkovo bolo sčı́taných 1 234 592 Celkovo bolo sčı́taných 1 234 592 
domov. Podľa toho má Slovensko 5 domov. Podľa toho má Slovensko 5 
449 270 obyvateľov, pričom mierne 449 270 obyvateľov, pričom mierne 
prevažuje mestský spôsob bývania (v prevažuje mestský spôsob bývania (v 
našom kraji a okrese je to však našom kraji a okrese je to však 
naopak). Slovenské mestá obýva 53,2 naopak). Slovenské mestá obýva 53,2 
% obyvateľov, vidiek 46,8 %. O niečo % obyvateľov, vidiek 46,8 %. O niečo 
viac je Sloveniek ako Slovákov (z viac je Sloveniek ako Slovákov (z 
celkového počtu sčı́taných ľudı́ je celkového počtu sčı́taných ľudı́ je 
totiž 49 % mužov a 51 % tvorı ́ženská totiž 49 % mužov a 51 % tvorı ́ženská 
populácia). C�o sa týka Prešovského populácia). C�o sa týka Prešovského 
kraja, má dokopy 808 931 obyvateľov, kraja, má dokopy 808 931 obyvateľov, 
z toho je 50,52 % žien a 49,48 % z toho je 50,52 % žien a 49,48 % 
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Vo svidníckom okrese láka Vo svidníckom okrese láka 
viac občanov život na dedineviac občanov život na dedine
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mužov. Z� ivot na vidieku preferuje mužov. Z� ivot na vidieku preferuje 
54,35 %, v meste býva 45,65 % obča-54,35 %, v meste býva 45,65 % obča-
nov. C�o sa týka podielu obyvateľov s nov. C�o sa týka podielu obyvateľov s 
rodinným stavom slobodný/á, v rodinným stavom slobodný/á, v 
Prešovskom kraji (na rozdiel od svid-Prešovskom kraji (na rozdiel od svid-
nıćkeho okresu) na základe štatistıḱ k nıćkeho okresu) na základe štatistıḱ k 
1. 1. 2021 prevyšuje so 45,18 % počet 1. 1. 2021 prevyšuje so 45,18 % počet 
ženatých a vydatých (42,83 %), 5,47 ženatých a vydatých (42,83 %), 5,47 
% obyvateľov kraja sa rozviedlo a % obyvateľov kraja sa rozviedlo a 
6,39 % ovdovelo. Zvyšnı ́sú nezistenı.́ 6,39 % ovdovelo. Zvyšnı ́sú nezistenı.́ 

Ako teda dopadol náš okres? U� daje sú Ako teda dopadol náš okres? U� daje sú 
podobné. Z� ije v ňom 31 611 obyvate-podobné. Z� ije v ňom 31 611 obyvate-
ľov, pričom žien je 50,25 % (15 883) a ľov, pričom žien je 50,25 % (15 883) a 
mužov 49,75 % (15 728). Manželský mužov 49,75 % (15 728). Manželský 
život tu preferuje 46,22 % obyvateľov, život tu preferuje 46,22 % obyvateľov, 
o niečo menej, 41,49 %, je slobod-o niečo menej, 41,49 %, je slobod-
ných. 5,27 % obyvateľov okresu je ných. 5,27 % obyvateľov okresu je 
rozvedených, 6,86 % ovdovených a u rozvedených, 6,86 % ovdovených a u 
0,17 % je rodinný stav nezistený.0,17 % je rodinný stav nezistený.

Máme	viac	vidiečanovMáme	viac	vidiečanov

V našom okrese, rovnako ako v celom V našom okrese, rovnako ako v celom 
kraji, dominuje vidiecky štýl bývania kraji, dominuje vidiecky štýl bývania 
(55,18 %, 17 442 občanov), mestské (55,18 %, 17 442 občanov), mestské 
obydlie preferuje 44,82 % (14 169). obydlie preferuje 44,82 % (14 169). 
Všetkých domov je 6 912, bytov 10 Všetkých domov je 6 912, bytov 10 
935. V produktıv́nom veku (15 – 64 935. V produktıv́nom veku (15 – 64 
rokov) máme 68,79 % populácie (21 rokov) máme 68,79 % populácie (21 
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život tu preferuje 46,22 % obyvateľov, 
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745), 15,86 % sú seniori (5 014) a v 745), 15,86 % sú seniori (5 014) a v 
predproduktıv́nom (do 14 rokov) je predproduktıv́nom (do 14 rokov) je 
15,35 % (4 852) občanov. C�o sa však 15,35 % (4 852) občanov. C�o sa však 
týka kraja, viac máme detı́ do 14 týka kraja, viac máme detı́ do 14 
rokov (18,24 %) ako seniorov (14,81 rokov (18,24 %) ako seniorov (14,81 
%). Až 99,34 % je „čistokrvných“ %). Až 99,34 % je „čistokrvných“ 
Slovákov, čiže so slovenskou štátnou Slovákov, čiže so slovenskou štátnou 
prıślušnosťou, 0,6 % (191 ľudı)́ sú prıślušnosťou, 0,6 % (191 ľudı)́ sú 
cudzinci a u ostatných sčıt́aných obča-cudzinci a u ostatných sčıt́aných obča-
nov sú údaje nezistené.  Vyššie nov sú údaje nezistené.  Vyššie 
odborné vzdelanie má v okrese 4,74 odborné vzdelanie má v okrese 4,74 
% občanov, bez ukončeného vzdela-% občanov, bez ukončeného vzdela-
nia (osoby vo veku 0 – 14 rokov) je ich nia (osoby vo veku 0 – 14 rokov) je ich 
10,93 %, bez vzdelania je 0,59 % osôb 10,93 %, bez vzdelania je 0,59 % osôb 
vo veku 15 rokov a viac. Základné vo veku 15 rokov a viac. Základné 
vzdelanie má 18,66 %, stredné vzdelanie má 18,66 %, stredné 
odborné (učňovské, bez maturity) odborné (učňovské, bez maturity) 
21,12 % obyvateľov. O niečo viac ľudı ́21,12 % obyvateľov. O niečo viac ľudı ́
má za sebou aj maturitnú skúšku. má za sebou aj maturitnú skúšku. 
U� plné stredné vzdelanie má 25,64 %  U� plné stredné vzdelanie má 25,64 %  
a vysokoškolské 15,68 % občanov. a vysokoškolské 15,68 % občanov. 
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výsledkyvýsledky
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nistratıv́nymi zdrojmi, vďaka čomu sú  nistratıv́nymi zdrojmi, vďaka čomu sú  
údaje kvalitnejšie a presnejšie. „Sčı-́údaje kvalitnejšie a presnejšie. „Sčı-́
tanie obyvateľov, domov a bytov 2021 tanie obyvateľov, domov a bytov 2021 
(SODB 2021) sa začalo prvou fázou už (SODB 2021) sa začalo prvou fázou už 
1. 6. 2020 sčıt́anıḿ domov a bytov. 1. 6. 2020 sčıt́anıḿ domov a bytov. 
Trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň Trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň 
nadviazalo elektronické online samo-nadviazalo elektronické online samo-
sčıt́anie obyvateľov od 15. 2. do 31. 3. sčıt́anie obyvateľov od 15. 2. do 31. 3. 
2021,“ uviedla J. Stauder. Do asistova-2021,“ uviedla J. Stauder. Do asistova-
ného sčı́tania podľa nej zasiahla ného sčı́tania podľa nej zasiahla 
pandémia covidu-19. Konalo sa v pandémia covidu-19. Konalo sa v 
posunutom termıńe od 3. mája do 13. posunutom termıńe od 3. mája do 13. 
júna 2021. Po zbere údajov od obyva-júna 2021. Po zbere údajov od obyva-
teľov pokračovalo SODB 2021 spraco-teľov pokračovalo SODB 2021 spraco-
vanıḿ údajov vrátane práce s admi-vanıḿ údajov vrátane práce s admi-
nistratıv́nymi zdrojmi.nistratıv́nymi zdrojmi.

Najviac	Slovákov	má	úplné	Najviac	Slovákov	má	úplné	
stredné	vzdelanie,	pribudli	stredné	vzdelanie,	pribudli	
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odpovedı́ aj priamo od obyvateľov. odpovedı́ aj priamo od obyvateľov. 
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nistratıv́nymi zdrojmi.

Najviac	Slovákov	má	úplné	
stredné	vzdelanie,	pribudli	

vysokoškoláci

Podľa odbornı́kov je ďalšı́m pozitı-́
vom to, že v porovnanı ́ s tradičným 
sčıt́anıḿ sa podarilo pri jednotlivých 
otázkach dosiahnuť vyššiu mieru 
odpovedı́ aj priamo od obyvateľov. 
Jedným z pozitıv́nych trendov, ktoré 
ukázali výsledky SODB 2021 na 
Slovensku, je, že vzrástol podiel vyso-

koškolsky vzdelaných obyvateľov koškolsky vzdelaných obyvateľov 
(18,4 %). Naďalej však najviac obyva-(18,4 %). Naďalej však najviac obyva-
teľov má dosiahnuté úplne stredné teľov má dosiahnuté úplne stredné 
vzdelanie s maturitou. C�o sa týka vzdelanie s maturitou. C�o sa týka 
rodinného stavu, výsledky SODB rodinného stavu, výsledky SODB 
2021 sú porovnateľné s predchádza-2021 sú porovnateľné s predchádza-
júcimi sčıt́aniami. Podiel obyvateľov v júcimi sčıt́aniami. Podiel obyvateľov v 
predproduktıv́nom veku (od 0 do 14 predproduktıv́nom veku (od 0 do 14 
rokov) je na základe výsledkov 16 %, rokov) je na základe výsledkov 16 %, 
v produktıv́nom veku (od 15 do 64 v produktıv́nom veku (od 15 do 64 
rokov) 67 % a podiel obyvateľov v rokov) 67 % a podiel obyvateľov v 
poproduktı́vnom veku (65 a viac poproduktı́vnom veku (65 a viac 
rokov) predstavuje 17 %. Zaujı́ma-rokov) predstavuje 17 %. Zaujı́ma-
vosťou je, že na 100 detı ́pripadá 107 vosťou je, že na 100 detı ́pripadá 107 
seniorov. Až 98,9 % obyvateľov s trva-seniorov. Až 98,9 % obyvateľov s trva-
lým pobytom má slovenskú štátnu lým pobytom má slovenskú štátnu 
prıślušnosť. Najviac „cudzincov“, teda prıślušnosť. Najviac „cudzincov“, teda 
osôb s inou štátnou prı́slušnosťou, osôb s inou štátnou prı́slušnosťou, 
trvale býva v Bratislavskom kraji, trvale býva v Bratislavskom kraji, 
najmenej  v  Pre šovskom kraj i . najmenej  v  Pre šovskom kraj i . 
Najväčšı ́ podiel bytov je v Bratislav-Najväčšı ́ podiel bytov je v Bratislav-
skom kraji (16,1%), najnižšı́ má skom kraji (16,1%), najnižšı́ má 
Trnavský kraj (10,8 %).Trnavský kraj (10,8 %).

Všetky	zverejnené	základné	údaje	Všetky	zverejnené	základné	údaje	
nájdete	na	www.scitanie.sk.nájdete	na	www.scitanie.sk.

Martina	Cigľárová,	info:	ŠÚ	SR,	Martina	Cigľárová,	info:	ŠÚ	SR,	
scitanie.skscitanie.sk
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seniorov. Až 98,9 % obyvateľov s trva-
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Trnavský kraj (10,8 %).

Všetky	zverejnené	základné	údaje	
nájdete	na	www.scitanie.sk.

Martina	Cigľárová,	info:	ŠÚ	SR,	
scitanie.sk



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

8

NA ZIMNÚ ÚDRŽBU SME PRIPRAVENÍ NA ZIMNÚ ÚDRŽBU SME PRIPRAVENÍ 

NOVÝMI MECHANIZMAMINOVÝMI MECHANIZMAMI

NA ZIMNÚ ÚDRŽBU SME PRIPRAVENÍ 

NOVÝMI MECHANIZMAMI
Sneh	a	ľad	k	zime	patriaSneh	a	ľad	k	zime	patria

Obdobie zimnej údržby miestnych Obdobie zimnej údržby miestnych 
komunikáciı ́a chodnıḱov je v plnom komunikáciı ́a chodnıḱov je v plnom 
prúde. Túto činnosť zabezpečujú prúde. Túto činnosť zabezpečujú 
zamestnanci Mestského podniku zamestnanci Mestského podniku 
služieb. Do pohotovostnej služby sú služieb. Do pohotovostnej služby sú 
zaradenı ́ traja zamestnanci, celkovo zaradenı ́ traja zamestnanci, celkovo 
túto činnosť vykonávajú siedmi ľudia túto činnosť vykonávajú siedmi ľudia 
a aj v takom malom počte si dokážu so a aj v takom malom počte si dokážu so 

Sneh	a	ľad	k	zime	patria

Obdobie zimnej údržby miestnych 
komunikáciı ́a chodnıḱov je v plnom 
prúde. Túto činnosť zabezpečujú 
zamestnanci Mestského podniku 
služieb. Do pohotovostnej služby sú 
zaradenı ́ traja zamestnanci, celkovo 
túto činnosť vykonávajú siedmi ľudia 
a aj v takom malom počte si dokážu so 

snehom poradiť. Ako nás informoval snehom poradiť. Ako nás informoval 
pán Valentı́n Gamec, zamestnanec pán Valentı́n Gamec, zamestnanec 
MsP, kvôli chorobám bol na chvı́ľu MsP, kvôli chorobám bol na chvı́ľu 
výpadok šoférov a uvažovalo sa aj o výpadok šoférov a uvažovalo sa aj o 
pomoci zo Svidnıḱa. Nakoniec sa situ-pomoci zo Svidnıḱa. Nakoniec sa situ-
ácia zvládla a cestné komunikácie a ácia zvládla a cestné komunikácie a 
viac ako 12 km chodnı́kov, ktoré  viac ako 12 km chodnı́kov, ktoré  
Giraltovciam patria, sú odhŕňané Giraltovciam patria, sú odhŕňané 
pravidelne.pravidelne.

snehom poradiť. Ako nás informoval 
pán Valentı́n Gamec, zamestnanec 
MsP, kvôli chorobám bol na chvı́ľu 
výpadok šoférov a uvažovalo sa aj o 
pomoci zo Svidnıḱa. Nakoniec sa situ-
ácia zvládla a cestné komunikácie a 
viac ako 12 km chodnı́kov, ktoré  
Giraltovciam patria, sú odhŕňané 
pravidelne.

Na údržbu im slúžia mechanizmy ako Na údržbu im slúžia mechanizmy ako 
multikára, sypač, malotraktor, dva multikára, sypač, malotraktor, dva 
traktory s radlicami. K výbave, traktory s radlicami. K výbave, 
samozrejme, patria aj posypová soľ a samozrejme, patria aj posypová soľ a 
drobné kamenivo. Do vozového parku drobné kamenivo. Do vozového parku 
pribudli nové mechanizmy. Po marco-pribudli nové mechanizmy. Po marco-
vom mestskom zastupiteľstve bol vom mestskom zastupiteľstve bol 

Na údržbu im slúžia mechanizmy ako 
multikára, sypač, malotraktor, dva 
traktory s radlicami. K výbave, 
samozrejme, patria aj posypová soľ a 
drobné kamenivo. Do vozového parku 
pribudli nové mechanizmy. Po marco-
vom mestskom zastupiteľstve bol 

schválený odpredaj motorového schválený odpredaj motorového 
vozidla MAN, ktoré zabezpečovalo vozidla MAN, ktoré zabezpečovalo 
vývoz TKO a predajom zı́skané vývoz TKO a predajom zı́skané 
peniaze sa investovali do kúpy multi-peniaze sa investovali do kúpy multi-
funkčného traktora s prı́davnými funkčného traktora s prı́davnými 
zariadeniami, ktorý slúži nielen na zariadeniami, ktorý slúži nielen na 
zimnú údržbu, ale v lete aj na kosbu. zimnú údržbu, ale v lete aj na kosbu. 

schválený odpredaj motorového 
vozidla MAN, ktoré zabezpečovalo 
vývoz TKO a predajom zı́skané 
peniaze sa investovali do kúpy multi-
funkčného traktora s prı́davnými 
zariadeniami, ktorý slúži nielen na 
zimnú údržbu, ale v lete aj na kosbu. 
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Začiatkom decem-Začiatkom decem-
bra sa dokúpili bra sa dokúpili 
radlica a sypacia radlica a sypacia 
n a d s t a v b a  n a n a d s t a v b a  n a 
multikáru, čı́m sa multikáru, čı́m sa 
z v ý š i l a  k va l i t a z v ý š i l a  k va l i t a 
služieb MsP.služieb MsP.

 Text	a	foto:	 Text	a	foto:	
Mária	OsifováMária	Osifová

Začiatkom decem-
bra sa dokúpili 
radlica a sypacia 
n a d s t a v b a  n a 
multikáru, čı́m sa 
z v ý š i l a  k va l i t a 
služieb MsP.

 Text	a	foto:	
Mária	Osifová
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V minulom roku sme Vám pravidelne V minulom roku sme Vám pravidelne 
prinášali dátumy a výročia rôznych prinášali dátumy a výročia rôznych 
udalostı ́a osobnostı ́ v našom meste a udalostı ́a osobnostı ́ v našom meste a 
okrese, v tomto roku Vám predsta-okrese, v tomto roku Vám predsta-
vıḿe každý mesiac rôzne medziná-vıḿe každý mesiac rôzne medziná-
rodné dni, ktoré sa na svete oslavu-rodné dni, ktoré sa na svete oslavu-
jú.... jú.... 

1. január –	 Svetový	 deň	 mieru - 1. január –	 Svetový	 deň	 mieru - 
Svetový deň mieru, inak nazývaný aj Svetový deň mieru, inak nazývaný aj 
Svetový deň pokoja, sa oslavuje od Svetový deň pokoja, sa oslavuje od 
roku 1968 na základe iniciatı́vy roku 1968 na základe iniciatı́vy 
pápeža Pavla VI. z roku 1967. pápeža Pavla VI. z roku 1967. 

4. január – Svetový	 Braillov	 deň - 4. január – Svetový	 Braillov	 deň - 
Svetová slepecká únia (WBU) vyhlá-Svetová slepecká únia (WBU) vyhlá-
sila v roku 2001 dátum narodenia sila v roku 2001 dátum narodenia 
Louisa Brailla (nar. 1809) za Svetový Louisa Brailla (nar. 1809) za Svetový 
Braillov deň. Francúzsky tvorca Braillov deň. Francúzsky tvorca 
celosvetovo uznaného slepeckého celosvetovo uznaného slepeckého 
pıśma sa začal zaoberať myšlienkou pıśma sa začal zaoberať myšlienkou 
systému pıśma pre slepých už ako 12-systému pıśma pre slepých už ako 12-
ročný. Prvou knihou napı́sanou v ročný. Prvou knihou napı́sanou v 
tomto pı́sme sa stali trojzväzkové tomto pı́sme sa stali trojzväzkové 
Dejiny Francúzska. V roku 1844 nevi-Dejiny Francúzska. V roku 1844 nevi-

V minulom roku sme Vám pravidelne 
prinášali dátumy a výročia rôznych 
udalostı ́a osobnostı ́ v našom meste a 
okrese, v tomto roku Vám predsta-
vıḿe každý mesiac rôzne medziná-
rodné dni, ktoré sa na svete oslavu-
jú.... 

1. január –	 Svetový	 deň	 mieru - 
Svetový deň mieru, inak nazývaný aj 
Svetový deň pokoja, sa oslavuje od 
roku 1968 na základe iniciatı́vy 
pápeža Pavla VI. z roku 1967. 

4. január – Svetový	 Braillov	 deň - 
Svetová slepecká únia (WBU) vyhlá-
sila v roku 2001 dátum narodenia 
Louisa Brailla (nar. 1809) za Svetový 
Braillov deň. Francúzsky tvorca 
celosvetovo uznaného slepeckého 
pıśma sa začal zaoberať myšlienkou 
systému pıśma pre slepých už ako 12-
ročný. Prvou knihou napı́sanou v 
tomto pı́sme sa stali trojzväzkové 
Dejiny Francúzska. V roku 1844 nevi-

diaci na celom svete uznali Braillovo diaci na celom svete uznali Braillovo 
pıśmo za svoje. pıśmo za svoje. 

6.  január – Svetový	deň	 vojnových	6.  január – Svetový	deň	 vojnových	
sirôt	 - Medzinárodná humanitárna sirôt	 - Medzinárodná humanitárna 
organizácia so sı́dlom v Parı́ ž i organizácia so sı́dlom v Parı́ ž i 
SOSEED (SOS Enfants en detresse SOSEED (SOS Enfants en detresse 
international) vyhlásila tento deň za international) vyhlásila tento deň za 
Svetový deň vojnových sirôt. Jej Svetový deň vojnových sirôt. Jej 
cieľom je poskytovať humanitárnu cieľom je poskytovať humanitárnu 
pomoc tisı́ckam vojnových sirôt a pomoc tisı́ckam vojnových sirôt a 
zachrániť im tak život.zachrániť im tak život.

15. január – Svetový	deň	armády	- Je 15. január – Svetový	deň	armády	- Je 
dňom, kedy si uctievame statočných dňom, kedy si uctievame statočných 
vojakov, ktorı ́ obetovali svoje životy vojakov, ktorı ́ obetovali svoje životy 
na ochranu našej krajiny a ľudı,́ ktorı ́v na ochranu našej krajiny a ľudı,́ ktorı ́v 
nej žijú. nej žijú. 

23. január –	Deň	patriotizmu – deň 23. január –	Deň	patriotizmu – deň 
hrdosti na prı́slušnosť k určitému hrdosti na prı́slušnosť k určitému 
národu. národu. 

diaci na celom svete uznali Braillovo 
pıśmo za svoje. 

6.  január – Svetový	deň	 vojnových	
sirôt	 - Medzinárodná humanitárna 
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Svetový deň vojnových sirôt. Jej 
cieľom je poskytovať humanitárnu 
pomoc tisı́ckam vojnových sirôt a 
zachrániť im tak život.

15. január – Svetový	deň	armády	- Je 
dňom, kedy si uctievame statočných 
vojakov, ktorı ́ obetovali svoje životy 
na ochranu našej krajiny a ľudı,́ ktorı ́v 
nej žijú. 

23. január –	Deň	patriotizmu – deň 
hrdosti na prı́slušnosť k určitému 
národu. 

JANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIJANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIJANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIJANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIJANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNIJANUÁROVÉ MEDZINÁRODNÉ DNI
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25. január – Deň	obrátenia	Pavla - 25. január – Deň	obrátenia	Pavla - 
Sviatok Obrátenia Pavla je známy aj Sviatok Obrátenia Pavla je známy aj 
ako Deň superpranostıḱ. Podľa našich ako Deň superpranostıḱ. Podľa našich 
predkov počasie v tento deň signali-predkov počasie v tento deň signali-
zovalo pozitıv́ne alebo negatıv́ne prog-zovalo pozitıv́ne alebo negatıv́ne prog-
nózy na celý rok.nózy na celý rok.

26. január – Medzinárodný	 deň	26. január – Medzinárodný	 deň	
colníctva - Medzinárodný deň colnıć-colníctva - Medzinárodný deň colnıć-
tva bol vyhlásený v roku 1983 na tva bol vyhlásený v roku 1983 na 
počesť výročia prvého zasadnutia počesť výročia prvého zasadnutia 
Rady pre colnú spoluprácu. Každý rok Rady pre colnú spoluprácu. Každý rok 
sa slávi práca mužov i žien v colnej sa slávi práca mužov i žien v colnej 
správe na celom svete s podporou správe na celom svete s podporou 
Svetovej colnej organizácie (World Svetovej colnej organizácie (World 
Customs Organization, WCO) so Customs Organization, WCO) so 
sıd́lom v Bruseli.sıd́lom v Bruseli.

27. január – Medzinárodný	 deň	27. január – Medzinárodný	 deň	
pamiatky	obetí	holokaustu - Svet si v pamiatky	obetí	holokaustu - Svet si v 
tento deň pripomıńa utrpenie šies-tento deň pripomıńa utrpenie šies-
tich mili ónov Z� idov,  ktorı́  boli t ich mili ónov Z� idov,  ktorı́  boli 
obeťami holokaustu počas druhej obeťami holokaustu počas druhej 
svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné 
zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 
na počesť oslobodenia najväčšieho na počesť oslobodenia najväčšieho 

25. január – Deň	obrátenia	Pavla - 
Sviatok Obrátenia Pavla je známy aj 
ako Deň superpranostıḱ. Podľa našich 
predkov počasie v tento deň signali-
zovalo pozitıv́ne alebo negatıv́ne prog-
nózy na celý rok.

26. január – Medzinárodný	 deň	
colníctva - Medzinárodný deň colnıć-
tva bol vyhlásený v roku 1983 na 
počesť výročia prvého zasadnutia 
Rady pre colnú spoluprácu. Každý rok 
sa slávi práca mužov i žien v colnej 
správe na celom svete s podporou 
Svetovej colnej organizácie (World 
Customs Organization, WCO) so 
sıd́lom v Bruseli.

27. január – Medzinárodný	 deň	
pamiatky	obetí	holokaustu - Svet si v 
tento deň pripomıńa utrpenie šies-
tich mili ónov Z� idov,  ktorı́  boli 
obeťami holokaustu počas druhej 
svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné 
zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 
na počesť oslobodenia najväčšieho 

nacistického vyhladzovacieho tábora nacistického vyhladzovacieho tábora 
Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v 
roku 1945. V tento deň je potrebné si roku 1945. V tento deň je potrebné si 
uvedomiť poučenie z tejto tragédie, uvedomiť poučenie z tejto tragédie, 
ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

28. január – Európsky	deň	ochrany	28. január – Európsky	deň	ochrany	
osobných	 údajov - Európsky deň osobných	 údajov - Európsky deň 
ochrany osobných údajov bol vyhlá-ochrany osobných údajov bol vyhlá-
sený Radou Európy a slávi sa od roku sený Radou Európy a slávi sa od roku 
2007. Ide o poukázanie na práva ľudı ́2007. Ide o poukázanie na práva ľudı ́
v oblasti ochrany osobných údajov, v oblasti ochrany osobných údajov, 
ktoré sú súčasťou nášho súkromia. ktoré sú súčasťou nášho súkromia. 

28. január -	Medzinárodný	deň	mobi-28. január -	Medzinárodný	deň	mobi-
lizácie	proti	jadrovej	vojne - Pripo-lizácie	proti	jadrovej	vojne - Pripo-
mı́na sa od roku 1986 na základe mı́na sa od roku 1986 na základe 
rozhodnutia Svetovej rady mieru, rozhodnutia Svetovej rady mieru, 
ktorá je členom Spojených národov a ktorá je členom Spojených národov a 
aj na základe spolupráce UNESCO, aj na základe spolupráce UNESCO, 
UNCTAD, UNIDO, ILO, Hnutıḿ zúčast-UNCTAD, UNIDO, ILO, Hnutıḿ zúčast-
nených krajıń, Africkou úniou, Ligou nených krajıń, Africkou úniou, Ligou 
arabských štátov a inými medzivlád-arabských štátov a inými medzivlád-
nymi orgánmi je integrálnou súčas-nymi orgánmi je integrálnou súčas-
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milióny ľudı,́ pričom každoročne sa milióny ľudı,́ pričom každoročne sa 
nakazı ́ pol milióna ľudı.́ Ak sa dané nakazı ́ pol milióna ľudı.́ Ak sa dané 
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milióny ľudı,́ pričom každoročne sa 
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bojoch vyradili vyše 20 000 hitlerov-bojoch vyradili vyše 20 000 hitlerov-
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U� plné oslobodenie východného U� plné oslobodenie východného 
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statky a továrne nemeckých a maďar-statky a továrne nemeckých a maďar-
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blıźka.“  

Michaela	Marcinová

Sloboda v číslachSloboda v číslachSloboda v číslachSloboda v číslachSloboda v číslachSloboda v číslach
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drevokombinát v Hencovciach, kovo-drevokombinát v Hencovciach, kovo-
závod v Snine, chemický závod v závod v Snine, chemický závod v 
Humennom a iné. Okrem nich aj rad Humennom a iné. Okrem nich aj rad 
tehelnı,́  plneautomatizovaná v Drie-tehelnı,́  plneautomatizovaná v Drie-
novskej novej Vsi, moderná v Tisinci, novskej novej Vsi, moderná v Tisinci, 
rad potravinárskych závodov, ako sú rad potravinárskych závodov, ako sú 
závod Východoslovenských konzer-závod Východoslovenských konzer-
várnı́ v Sabinove, Prešovské mlie-várnı́ v Sabinove, Prešovské mlie-
karne aj u nás v Giraltovciach, v Sabi-karne aj u nás v Giraltovciach, v Sabi-
nove, Starej Ľubovni či v Krásnom nove, Starej Ľubovni či v Krásnom 
Brode. V Bardejove to boli Odevné Brode. V Bardejove to boli Odevné 
závody kpt. Nálepku a Závod 29. závody kpt. Nálepku a Závod 29. 
augusta. Odevné závody kpt. Nálepku augusta. Odevné závody kpt. Nálepku 
sa otvorili aj vo Svidnıḱu, pracovalo v sa otvorili aj vo Svidnıḱu, pracovalo v 
nich 1 200 ľudı,́ ktorı ́ročne vyprodu-nich 1 200 ľudı,́ ktorı ́ročne vyprodu-
kovali 760 000 kusov oblečenia. V kovali 760 000 kusov oblečenia. V 
susednom Stropkove začal v roku susednom Stropkove začal v roku 
1961 pracovať moderný závod 1961 pracovať moderný závod 
TESLA na výrobu telekomunikačných TESLA na výrobu telekomunikačných 
prı́strojov. Veľký význam pre ďalšı ́prı́strojov. Veľký význam pre ďalšı ́
rozkvet zaznamenala aj výstavba rozkvet zaznamenala aj výstavba 
vodných diel. V rokoch 1962 až 1965 vodných diel. V rokoch 1962 až 1965 
sa postavila vodná nádrž Domaša.     sa postavila vodná nádrž Domaša.     

Boli to ťažké, ale pritom krásne úlohy, Boli to ťažké, ale pritom krásne úlohy, 
ktoré ľudia robili s nadšenıḿ a eufó-ktoré ľudia robili s nadšenıḿ a eufó-
riou. Možno vtedy nepremýšľali o riou. Možno vtedy nepremýšľali o 
tom, že ich prácu a činy bude využıv́ať tom, že ich prácu a činy bude využıv́ať 
niekoľko generáciı́. Súčasnosť nám niekoľko generáciı́. Súčasnosť nám 
však hovorı ́niečo úplne iné. Priemy-však hovorı ́niečo úplne iné. Priemy-
sel v našom regióne zaspal tuhým sel v našom regióne zaspal tuhým 
spánkom a kedy opäť dôjde k novým spánkom a kedy opäť dôjde k novým 
začiatkom, to nevie nikto z nás. Len začiatkom, to nevie nikto z nás. Len 
nech neprıd́u na úkor slobody. To si nech neprıd́u na úkor slobody. To si 
prajeme určite všetci. prajeme určite všetci. 
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Humennom a iné. Okrem nich aj rad 
tehelnı,́  plneautomatizovaná v Drie-
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rad potravinárskych závodov, ako sú 
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vybudovať desiatky kilometrov 
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kraja pod Duklou. V Prešove vyrástli 
strojársky závod Křıž́ik – Dukla, hala 
C�SAD, STS, veľká mraziareň a naplno 
začali pracovať aj Odevné závody kpt. 
Nálepku. V Bystrom sa do výšky 
dvı́hali múry budúcej cementárne, 
ktorá začala pracovať 13. februára 
1955. K strojom vyrábajúcim cement 
sa postavili ľudia od motyky a pluhu z 
Bystrého i z ďalšı́ch obcı́ Giraltov-
ského okresu. 

Za 15 rokov od oslobodenia vyrástlo v 
Prešovskom kraji vyše 40 väčšıćh i 
menšıćh závodov. Spomenieme ešte 

Príchod slobody a nových začiatkovPríchod slobody a nových začiatkovPríchod slobody a nových začiatkovPríchod slobody a nových začiatkovPríchod slobody a nových začiatkovPríchod slobody a nových začiatkov
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Viacerı ́ sme sa zapojili do spoločnej Viacerı ́ sme sa zapojili do spoločnej 
akcie Posuň	hračku	ďalej. Pre deti v akcie Posuň	hračku	ďalej. Pre deti v 
krı́zových centrách a v detských krı́zových centrách a v detských 
domovoch Prešovského kraja sme domovoch Prešovského kraja sme 
chceli spraviť krajšie Vianoce. Poda-chceli spraviť krajšie Vianoce. Poda-
rovali sme im hračky, ktoré stáli rovali sme im hračky, ktoré stáli 
zabudnuté  v našich izbách,  no zabudnuté  v našich izbách,  no 
mnohým určite ešte vyčaria úsmev na mnohým určite ešte vyčaria úsmev na 
tvári. tvári. 

Máme za sebou Ekoalarmvýzvu – Máme za sebou Ekoalarmvýzvu – 
Desiata bez obalu. Z� iaci boli do výzvy Desiata bez obalu. Z� iaci boli do výzvy 
zapojenı́ po celý týždeň. Snažili sa zapojenı́ po celý týždeň. Snažili sa 
nosiť si desiatu v obaloch, v desiato-nosiť si desiatu v obaloch, v desiato-
vých boxoch a vo viackrát použiteľ-vých boxoch a vo viackrát použiteľ-
ných fľašiach. Mladšie ročnıḱy koše ných fľašiach. Mladšie ročnıḱy koše 
dokonca strážili tak, aby sa do nich nič dokonca strážili tak, aby sa do nich nič 
nevyhadzovalo. nevyhadzovalo. 
V rámci projektu V rámci projektu 
sme dostali koše sme dostali koše 
n a  t r i e d e n ý n a  t r i e d e n ý 
o d p a d ,  k t o r é o d p a d ,  k t o r é 
žiaci s radosťou a žiaci s radosťou a 
zodpovednosťou zodpovednosťou 
využıv́ajú. využıv́ajú. 

Hlavným cieľom Hlavným cieľom 
súťaže Informa-súťaže Informa-
tický	 bobor  je tický	 bobor  je 
podporiť záujem podporiť záujem 
o informačné a o informačné a 
k o m u n i k a č n é k o m u n i k a č n é 
t e c h n o l ó g i e t e c h n o l ó g i e 
(IKT) u všetkých (IKT) u všetkých 
ž i a k o v.  S ú ťa ž ž i a k o v.  S ú ťa ž 
chce iniciovať v chce iniciovať v 
deťoch využı́va-deťoch využı́va-
nie IKT, posmeliť nie IKT, posmeliť 
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akcie Posuň	hračku	ďalej. Pre deti v 
krı́zových centrách a v detských 
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chce iniciovať v 
deťoch využı́va-
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ich v intenzıv́nejšom a kreatıv́nejšom ich v intenzıv́nejšom a kreatıv́nejšom 
použıv́anı ́moderných technológiı ́pri použıv́anı ́moderných technológiı ́pri 
učenı ́sa. V  1. kategórii Drobec (žiaci učenı ́sa. V  1. kategórii Drobec (žiaci 
2. – 3. ročnıḱa) sa úspešnými rieši-2. – 3. ročnıḱa) sa úspešnými rieši-
teľmi stali Diana	Puškárová	 (3	 .A),	teľmi stali Diana	Puškárová	 (3	 .A),	
Jozef	Jurko	(3.	A),	Ján	Bakalár	(2.	A),	Jozef	Jurko	(3.	A),	Ján	Bakalár	(2.	A),	
Tadeáš	Kuča	(3.	A),	Karin	Michaela	Tadeáš	Kuča	(3.	A),	Karin	Michaela	
Krajňaková	(3.	B)	a		Mathias	Partila	Krajňaková	(3.	B)	a		Mathias	Partila	
(3.	A). V 2. kategórii Bobríci	(žiaci 4. – (3.	A). V 2. kategórii Bobríci	(žiaci 4. – 
5. ročnı́ka) boli  úspešnı́: Adam	5. ročnı́ka) boli  úspešnı́: Adam	
Drabik	 (5.	 B),	 Laura	 Bernadeta	Drabik	 (5.	 B),	 Laura	 Bernadeta	
Maťašová	(5.	A)	a	Juliana	Majerová	Maťašová	(5.	A)	a	Juliana	Majerová	
(5.	A.)(5.	A.)

7. decembra 2021 sa uskutočnilo  7. decembra 2021 sa uskutočnilo  
školské kolo Dejepisnej	 olympiády. školské kolo Dejepisnej	 olympiády. 
Z� iaci súťažili v kategóriách D (8. Z� iaci súťažili v kategóriách D (8. 
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prešlo. Uistili sme sa, že nemáme byť prešlo. Uistili sme sa, že nemáme byť 
ticho, ale je potrebné o tom rozprávať, ticho, ale je potrebné o tom rozprávať, 
preto učitelia nabádali žiakov a preto učitelia nabádali žiakov a 
pripravili si aktivity k danej téme. pripravili si aktivity k danej téme. 
Z� iaci 1.- 4. ročnıḱa sa v ten deň najrôz-Z� iaci 1.- 4. ročnıḱa sa v ten deň najrôz-
nejšim „bubnovanı́m“ pripojili k nejšim „bubnovanı́m“ pripojili k 
viacerým školám na Slovensku ako viacerým školám na Slovensku ako 
protest proti týraniu a zneužıv́aniu protest proti týraniu a zneužıv́aniu 
detı.́ detı.́ 

Hlavným posolstvom celoslovenskej Hlavným posolstvom celoslovenskej 
výzvy Koľko	 lásky	 sa	 zmestí	 do	výzvy Koľko	 lásky	 sa	 zmestí	 do	
krabice	 je potešiť na Mikuláša a na krabice	 je potešiť na Mikuláša a na 
Vianoce ľudı ́ žijúcich v zariadeniach Vianoce ľudı ́ žijúcich v zariadeniach 
pre seniorov. Súčasná epidemiolo-pre seniorov. Súčasná epidemiolo-

prešlo. Uistili sme sa, že nemáme byť 
ticho, ale je potrebné o tom rozprávať, 
preto učitelia nabádali žiakov a 
pripravili si aktivity k danej téme. 
Z� iaci 1.- 4. ročnıḱa sa v ten deň najrôz-
nejšim „bubnovanı́m“ pripojili k 
viacerým školám na Slovensku ako 
protest proti týraniu a zneužıv́aniu 
detı.́ 

Hlavným posolstvom celoslovenskej 
výzvy Koľko	 lásky	 sa	 zmestí	 do	
krabice	 je potešiť na Mikuláša a na 
Vianoce ľudı ́ žijúcich v zariadeniach 
pre seniorov. Súčasná epidemiolo-

ročnıḱ), E (7. ročnıḱ) a F (6. ročnıḱ).    ročnıḱ), E (7. ročnıḱ) a F (6. ročnıḱ).    
V kategórii D sa na 1. mieste umiest-V kategórii D sa na 1. mieste umiest-
nila Ema	Mária	Michlíková	(8.	A) a nila Ema	Mária	Michlíková	(8.	A) a 
druhá skončila Faustína	 Maťašová	druhá skončila Faustína	 Maťašová	
(8.	 A). V kategórii E zvıť́azil Daniel	(8.	 A). V kategórii E zvıť́azil Daniel	
Imrich	 (7.	B)	a v kategórii F Matúš	Imrich	 (7.	B)	a v kategórii F Matúš	
Balaž	(6.	B). Najúspešnejšı ́riešitelia Balaž	(6.	B). Najúspešnejšı ́riešitelia 
nás budú reprezentovať v okresnom nás budú reprezentovať v okresnom 
kole Dejepisnej olympiády 9. februára kole Dejepisnej olympiády 9. februára 
2022. 2022. 

19. november je Svetový deň preven-19. november je Svetový deň preven-
cie týrania a zneužıv́ania detı.́ Prekva-cie týrania a zneužıv́ania detı.́ Prekva-
pivo sme zistili, koľko detı́ si tým pivo sme zistili, koľko detı́ si tým 
doma alebo v školskom kolektı́ve doma alebo v školskom kolektı́ve 
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je tomu  inak ani v našej škole. Piataci je tomu  inak ani v našej škole. Piataci 
sa chceli cıt́iť vianočne aj vo svojom sa chceli cıt́iť vianočne aj vo svojom 
druhom novom  domove, a preto si  druhom novom  domove, a preto si  
svoju triedu nádherne vyzdobili. Keď svoju triedu nádherne vyzdobili. Keď 
sa dozvedeli, že prezenčné vyučova-sa dozvedeli, že prezenčné vyučova-
nie je o týždeň skrátené, boli trocha nie je o týždeň skrátené, boli trocha 
smutnı́, že si svoju rozprávkovú smutnı́, že si svoju rozprávkovú 
triedu veľmi neužijú. A tak sme sa triedu veľmi neužijú. A tak sme sa 
prispôsobili situácii a Vianoce v prispôsobili situácii a Vianoce v 
kruhu svojej triedy sme si vychutnali kruhu svojej triedy sme si vychutnali 
ešte pred odchodom na dištančné ešte pred odchodom na dištančné 
vzdelávanie 10.12. Po vyučovanı ́sme vzdelávanie 10.12. Po vyučovanı ́sme 
zasadli za vianočný stôl. Najprv sme zasadli za vianočný stôl. Najprv sme 
sa spolu ako rodina pomodlili. Potom sa spolu ako rodina pomodlili. Potom 
sme si pochutnali na rôznych dobro-sme si pochutnali na rôznych dobro-
tách. Nasledoval krátky program: tách. Nasledoval krátky program: 
kreatı́vne dievčatá zatancovali a kreatı́vne dievčatá zatancovali a 
chlapci zavinšovali. Potom prišla tá chlapci zavinšovali. Potom prišla tá 
najkrajšia časť - darčeky. Sadli sme si najkrajšia časť - darčeky. Sadli sme si 
k stromčeku a boli sme obdarovanı ́od k stromčeku a boli sme obdarovanı ́od 
svojho tajného anjelika. Prıj́emnú a svojho tajného anjelika. Prıj́emnú a 
p o k o j n ú  a t m o s f é r u  d o t v á r a l i  p o k o j n ú  a t m o s f é r u  d o t v á r a l i  
vianočné koledy, ktoré sme si spolu vianočné koledy, ktoré sme si spolu 
zaspievali. Aspoň takto sme si navo-zaspievali. Aspoň takto sme si navo-
dili čaro Vianoc a popriali si, aby tie dili čaro Vianoc a popriali si, aby tie 
skutočné Vianoce v kruhu našich skutočné Vianoce v kruhu našich 
rodıń  boli ešte čarovnejšie. rodıń  boli ešte čarovnejšie. 

	Učitelia	ZŠ	v	Giraltovciach	Učitelia	ZŠ	v	Giraltovciach
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sa spolu ako rodina pomodlili. Potom 
sme si pochutnali na rôznych dobro-
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gická situácia, ktorá ich v záujme gická situácia, ktorá ich v záujme 
ochrany zdravia izolovala od sveta ochrany zdravia izolovala od sveta 
ešte viac, im neumožňuje stretnúť sa ešte viac, im neumožňuje stretnúť sa 
s ich najbližšıḿi. Do tejto výzvy sa s s ich najbližšıḿi. Do tejto výzvy sa s 
nadšenı́m obdarúvať druhých už nadšenı́m obdarúvať druhých už 
druhý rok zapojili aj žiaci ZS�  ako orga-druhý rok zapojili aj žiaci ZS�  ako orga-
nizačnej zložky Spojenej školy v Giral-nizačnej zložky Spojenej školy v Giral-
tovciach. V tomto roku ich balı́čky tovciach. V tomto roku ich balı́čky 
potešili starenky a starčekov ubyto-potešili starenky a starčekov ubyto-
vaných v Zariadenı́ opatrovateľskej vaných v Zariadenı́ opatrovateľskej 
služby v Bardejove. služby v Bardejove. 

27. novembra 2021 sme si pripome-27. novembra 2021 sme si pripome-
nuli 100. výročie  narodenia Alexan-nuli 100. výročie  narodenia Alexan-
dra Dubčeka - osobnosti,  ktorá sa dra Dubčeka - osobnosti,  ktorá sa 
pokúsila dať socializmu ľudskú tvár. pokúsila dať socializmu ľudskú tvár. 
Z� iaci 8. A a 8. B triedy si pri tejto prıĺe-Z� iaci 8. A a 8. B triedy si pri tejto prıĺe-
žitosti pripravili prezentácie o jeho žitosti pripravili prezentácie o jeho 
osobnom živote a politickej činnosti, osobnom živote a politickej činnosti, 
ktoré prezentovali na hodine dejepi-ktoré prezentovali na hodine dejepi-
su. Tie najlepšie zazneli aj v školskom su. Tie najlepšie zazneli aj v školskom 
rozhlase.rozhlase.

24. 11. 2021 sa uskutočnilo online 24. 11. 2021 sa uskutočnilo online 
školské kolo	 Geografickej	 olympi-školské kolo	 Geografickej	 olympi-
ády v kategórii E a F. Do súťaže sa ády v kategórii E a F. Do súťaže sa 
zapojili žiaci 5.  a 7. ročnıḱa. V kategó-zapojili žiaci 5.  a 7. ročnıḱa. V kategó-
rii G sa na 1. mieste umiestnila K.	Koči-rii G sa na 1. mieste umiestnila K.	Koči-
šová	(5.	B), na 2.  Adam	Drabik	(5.	B) šová	(5.	B), na 2.  Adam	Drabik	(5.	B) 
a 3. miesto zıśkala Juliana	Majerová	a 3. miesto zıśkala Juliana	Majerová	
(5.	 A). V kategórii F zvıť́azil Daniel	(5.	 A). V kategórii F zvıť́azil Daniel	
Imrich	 (7.	 B).	 Všetci postupujú na Imrich	 (7.	 B).	 Všetci postupujú na 
okresné kolo Geografickej olympiády. okresné kolo Geografickej olympiády. 
U� spešnými riešiteľkami sa stali  U� spešnými riešiteľkami sa stali  
Fatima	Katriňaková	 (5.	B),	 Sabína	Fatima	Katriňaková	 (5.	B),	 Sabína	
Bednárová	(5.	B)	a	Timea	Tkáčová	Bednárová	(5.	B)	a	Timea	Tkáčová	
(5.	B).(5.	B).

Vianočná	besiedkaVianočná	besiedka

Na Vianoce sa všetci veľmi tešıḿe. Nie Na Vianoce sa všetci veľmi tešıḿe. Nie 
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Imrich	 (7.	 B).	 Všetci postupujú na 
okresné kolo Geografickej olympiády. 
U� spešnými riešiteľkami sa stali  
Fatima	Katriňaková	 (5.	B),	 Sabína	
Bednárová	(5.	B)	a	Timea	Tkáčová	
(5.	B).

Vianočná	besiedka

Na Vianoce sa všetci veľmi tešıḿe. Nie 
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25. novembra sme sa na Gymnáziu v 25. novembra sme sa na Gymnáziu v 
Giraltovciach rozhodli osláviť pre Giraltovciach rozhodli osláviť pre 
tieto končiny tak trochu netradičný tieto končiny tak trochu netradičný 
sviatok – Deň vďakyvzdania. Ameri-sviatok – Deň vďakyvzdania. Ameri-
čania v tomto dátume oslavujú deň, čania v tomto dátume oslavujú deň, 
keď prvı ́ anglickı ́ osadnıći zakotvili keď prvı ́ anglickı ́ osadnıći zakotvili 
pri pobrežı ́Ameri-pri pobrežı ́Ameri-
ky. Taktiež si pripo-ky. Taktiež si pripo-
m ı́ n a j ú ,  z a  č o m ı́ n a j ú ,  z a  č o 
všetko sú v živote všetko sú v živote 
vďačnı.́vďačnı.́

Aj keď sa nás tento Aj keď sa nás tento 
s v i a t o k  n i j a k o s v i a t o k  n i j a k o 
výrazne netýka, výrazne netýka, 
predsa sme sa ho v predsa sme sa ho v 
r á m c i  v ý u č b y r á m c i  v ý u č b y 
anglického jazyka a anglického jazyka a 
poznávania zahra-poznávania zahra-
n i č n e j  k u l t ú r y n i č n e j  k u l t ú r y 
rozhodli osláviť aj rozhodli osláviť aj 
v našej škole. Pre v našej škole. Pre 
ž i a k o v  b o l a  v o ž i a k o v  b o l a  v o 
vestibule pripra-vestibule pripra-
v e n á  š p e c i á l n a v e n á  š p e c i á l n a 
tabuľa, na ktorú tabuľa, na ktorú 
počas celého dňa počas celého dňa 
mohli pıśať, za čo mohli pıśať, za čo 
všetko sú vďačnı́. všetko sú vďačnı́. 
Správy boli napı-́Správy boli napı-́
sané anonymne, sané anonymne, 
niektorı ́ sa pod ne niektorı ́ sa pod ne 
podpıśali. Na konci podpıśali. Na konci 
vyučovania bola vyučovania bola 
celá tabuľa zapı-́celá tabuľa zapı-́
s a n á  p r e j a v m i s a n á  p r e j a v m i 
vďaky. D� akovalo sa vďaky. D� akovalo sa 

25. novembra sme sa na Gymnáziu v 
Giraltovciach rozhodli osláviť pre 
tieto končiny tak trochu netradičný 
sviatok – Deň vďakyvzdania. Ameri-
čania v tomto dátume oslavujú deň, 
keď prvı ́ anglickı ́ osadnıći zakotvili 
pri pobrežı ́Ameri-
ky. Taktiež si pripo-
m ı́ n a j ú ,  z a  č o 
všetko sú v živote 
vďačnı.́

Aj keď sa nás tento 
s v i a t o k  n i j a k o 
výrazne netýka, 
predsa sme sa ho v 
r á m c i  v ý u č b y 
anglického jazyka a 
poznávania zahra-
n i č n e j  k u l t ú r y 
rozhodli osláviť aj 
v našej škole. Pre 
ž i a k o v  b o l a  v o 
vestibule pripra-
v e n á  š p e c i á l n a 
tabuľa, na ktorú 
počas celého dňa 
mohli pıśať, za čo 
všetko sú vďačnı́. 
Správy boli napı-́
sané anonymne, 
niektorı ́ sa pod ne 
podpıśali. Na konci 
vyučovania bola 
celá tabuľa zapı-́
s a n á  p r e j a v m i 
vďaky. D� akovalo sa 

za rôzne veci – rodinu, zdravie, no za rôzne veci – rodinu, zdravie, no 
nezabudli sme ani na našich profeso-nezabudli sme ani na našich profeso-
rov a kamarátov.rov a kamarátov.

Z� iaci tento deň oslávili osobitne aj v Z� iaci tento deň oslávili osobitne aj v 
učebni anglického jazyka, kde im  učebni anglického jazyka, kde im  
profesorka Kopčáková počas vyučo-profesorka Kopčáková počas vyučo-

za rôzne veci – rodinu, zdravie, no 
nezabudli sme ani na našich profeso-
rov a kamarátov.

Z� iaci tento deň oslávili osobitne aj v 
učebni anglického jazyka, kde im  
profesorka Kopčáková počas vyučo-

ZA ČO MÔŽEME BYŤ VĎAČNÍZA ČO MÔŽEME BYŤ VĎAČNÍZA ČO MÔŽEME BYŤ VĎAČNÍ
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Aj napriek pandemickej situá-Aj napriek pandemickej situá-
cii sme sa tento rok rozhodli 6. cii sme sa tento rok rozhodli 6. 
decembra  v našej spojenej decembra  v našej spojenej 
škole osláviť sviatok svätého škole osláviť sviatok svätého 
Mikuláša. Toho si pre nás Mikuláša. Toho si pre nás 
pripravili usilovnı ́ žiaci 3. A z pripravili usilovnı ́ žiaci 3. A z 
Gymnázia. Základnú školu tak Gymnázia. Základnú školu tak 
navštıv́ili svätý Mikuláš, anjelik navštıv́ili svätý Mikuláš, anjelik 
aj čertı́k a všetkým deťom aj čertı́k a všetkým deťom 
rozdali balıč́ky plné sladkostı.́ rozdali balıč́ky plné sladkostı.́ 
Najmladšı ́ žiaci sa Mikulášovi Najmladšı ́ žiaci sa Mikulášovi 
veľmi  te š i l i ,  spieval i  mu veľmi  te š i l i ,  spieval i  mu 
pesničky a recitovali básničky. pesničky a recitovali básničky. 

Mikuláš nezabudol ani na star-Mikuláš nezabudol ani na star-
šı́ch spolužiakov a sladkú šı́ch spolužiakov a sladkú 
odmenu za svoju poslušnosť a odmenu za svoju poslušnosť a 
usilovnosť dostali aj študenti usilovnosť dostali aj študenti 
gymnázia. Z� iakom 3.A ďaku-gymnázia. Z� iakom 3.A ďaku-
jeme za prıṕravu programu a jeme za prıṕravu programu a 
krásne sprı́jemnenie tohto krásne sprı́jemnenie tohto 
dňa! dňa! 

Viktória	Jančuvová,	3.AViktória	Jančuvová,	3.A
Foto:	Kristián	Schrenk	Foto:	Kristián	Schrenk	

Aj napriek pandemickej situá-
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pripravili usilovnı ́ žiaci 3. A z 
Gymnázia. Základnú školu tak 
navštıv́ili svätý Mikuláš, anjelik 
aj čertı́k a všetkým deťom 
rozdali balıč́ky plné sladkostı.́ 
Najmladšı ́ žiaci sa Mikulášovi 
veľmi  te š i l i ,  spieval i  mu 
pesničky a recitovali básničky. 

Mikuláš nezabudol ani na star-
šı́ch spolužiakov a sladkú 
odmenu za svoju poslušnosť a 
usilovnosť dostali aj študenti 
gymnázia. Z� iakom 3.A ďaku-
jeme za prıṕravu programu a 
krásne sprı́jemnenie tohto 
dňa! 

Viktória	Jančuvová,	3.A
Foto:	Kristián	Schrenk	

Svätý Mikuláš aj u násSvätý Mikuláš aj u násSvätý Mikuláš aj u nás

vania prehrávala videá, vania prehrávala videá, 
špeciálne na tento deň špeciálne na tento deň 
pripravené žiakmi 3. A. pripravené žiakmi 3. A. 
Tieto videá obsahovali Tieto videá obsahovali 
informácie a zaujıḿavosti informácie a zaujıḿavosti 
týkajúce sa vďakyvzdania. týkajúce sa vďakyvzdania. 

Aj týmto spôsobom sme si Aj týmto spôsobom sme si 
u nás v škole sprıj́emnili u nás v škole sprıj́emnili 
deň a zároveň sme sa deň a zároveň sme sa 
naučili veľa nového.naučili veľa nového.

Viktória	Jančuvová,	3.AViktória	Jančuvová,	3.A
Foto:	Anna	Dzurišová	Foto:	Anna	Dzurišová	

vania prehrávala videá, 
špeciálne na tento deň 
pripravené žiakmi 3. A. 
Tieto videá obsahovali 
informácie a zaujıḿavosti 
týkajúce sa vďakyvzdania. 

Aj týmto spôsobom sme si 
u nás v škole sprıj́emnili 
deň a zároveň sme sa 
naučili veľa nového.

Viktória	Jančuvová,	3.A
Foto:	Anna	Dzurišová	
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,,Ako to dopadlo s adventnými výzva-,,Ako to dopadlo s adventnými výzva-
mi?“ pýtate sa netrpezlivo. Výzvy mi?“ pýtate sa netrpezlivo. Výzvy 
počas adventu v našej škole chceli počas adventu v našej škole chceli 
upozorniť na to, čo má prıśť – aby sme upozorniť na to, čo má prıśť – aby sme 
si pripravili srdce na narodenie si pripravili srdce na narodenie 
Vianoc kdesi uprostred nás. Každý Vianoc kdesi uprostred nás. Každý 
deň iná aktivita, iná úloha, ktorú sme deň iná aktivita, iná úloha, ktorú sme 
mohli plniť. „Veď skrotiť znamená mohli plniť. „Veď skrotiť znamená 
vytvoriť si puto, keď jeden odı́de, vytvoriť si puto, keď jeden odı́de, 
druhému je ľúto, ľúuto... “ spieva Jana druhému je ľúto, ľúuto... “ spieva Jana 
Kirschner.  Aj my sme počas adventu Kirschner.  Aj my sme počas adventu 
krotili svojich anjelov. Každý si mal krotili svojich anjelov. Každý si mal 
vybrať človeka, ku ktorému má najďa-vybrať človeka, ku ktorému má najďa-
lej a pomaly sa k nemu krok za lej a pomaly sa k nemu krok za 
krokom približovať. C� o človek, to krokom približovať. C� o človek, to 

,,Ako to dopadlo s adventnými výzva-
mi?“ pýtate sa netrpezlivo. Výzvy 
počas adventu v našej škole chceli 
upozorniť na to, čo má prıśť – aby sme 
si pripravili srdce na narodenie 
Vianoc kdesi uprostred nás. Každý 
deň iná aktivita, iná úloha, ktorú sme 
mohli plniť. „Veď skrotiť znamená 
vytvoriť si puto, keď jeden odı́de, 
druhému je ľúto, ľúuto... “ spieva Jana 
Kirschner.  Aj my sme počas adventu 
krotili svojich anjelov. Každý si mal 
vybrať človeka, ku ktorému má najďa-
lej a pomaly sa k nemu krok za 
krokom približovať. C� o človek, to 

samostatný prı́beh približovania a samostatný prı́beh približovania a 
vzďaľovania sa, pokusov o krotenie, vzďaľovania sa, pokusov o krotenie, 
čo človek, to zdary, ale aj nezdary. Aj čo človek, to zdary, ale aj nezdary. Aj 
taký je náš život. Rozžiarené očká taký je náš život. Rozžiarené očká 
prvostupňových školákov, ktorı́ sa prvostupňových školákov, ktorı́ sa 
snažili zbierať výzvy ako jednotky do snažili zbierať výzvy ako jednotky do 
žiackych knižiek, sme videli vždy, keď žiackych knižiek, sme videli vždy, keď 
sa rozliehala výzva zo školského sa rozliehala výzva zo školského 
rozhlasu. S�koda, že si jednotlivé úlohy rozhlasu. S�koda, že si jednotlivé úlohy 
nemohli vychutnať do konca naši nemohli vychutnať do konca naši 
veľkáči, ktorı ́museli byť kvôli opatre-veľkáči, ktorı ́museli byť kvôli opatre-
niam doma. Ale otvárať okienka si niam doma. Ale otvárať okienka si 
smeli na našej stránke, kde sa každý smeli na našej stránke, kde sa každý 
deň výzva objavila, len čo odznela v deň výzva objavila, len čo odznela v 
škole.škole.

Rozprávky neodmysli-Rozprávky neodmysli-
t e ľ n e  s ú v i s i a  s t e ľ n e  s ú v i s i a  s 
detstvom. V nich sa deti detstvom. V nich sa deti 
učia hodnotám, posky-učia hodnotám, posky-
t u j ú  p r i e s t o r  p r e t u j ú  p r i e s t o r  p r e 
kontakt s vlastnými kontakt s vlastnými 
emóciami a v neposled-emóciami a v neposled-
nom rade podporujú nom rade podporujú 
fantáziu a tvorivosť. fantáziu a tvorivosť. 
Detská	 rozprávková	Detská	 rozprávková	
Ž i l i n a  t e n t o  r o k Ž i l i n a  t e n t o  r o k 
priniesla rozprávkové priniesla rozprávkové 
Vianoce aj k nám do Vianoce aj k nám do 
súkromnej základnej súkromnej základnej 
š k o l y.  P r v é  m i e s t o š k o l y.  P r v é  m i e s t o 
Milana	Maťaša	 (5. A) v Milana	Maťaša	 (5. A) v 
druhej kategórii a tretia druhej kategórii a tretia 
priečka pre Martina	priečka pre Martina	
Maťaša (4. A) v kategórii Maťaša (4. A) v kategórii 
č. 1 prekvapili nás všet-č. 1 prekvapili nás všet-
k ý c h  a  v y v o l a l i k ý c h  a  v y v o l a l i 
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smeli na našej stránke, kde sa každý 
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Rozprávkové Vianoce v súkromnej základnej školeRozprávkové Vianoce v súkromnej základnej školeRozprávkové Vianoce v súkromnej základnej školeRozprávkové Vianoce v súkromnej základnej školeRozprávkové Vianoce v súkromnej základnej školeRozprávkové Vianoce v súkromnej základnej škole
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Kedysi pradávno ľudia nepoznali Kedysi pradávno ľudia nepoznali 
zákony prıŕody tak ako teraz my. Neve-zákony prıŕody tak ako teraz my. Neve-
deli, prečo sa každý rok pravidelne deli, prečo sa každý rok pravidelne 
striedajú zima, jar, leto a jeseň. Podľa striedajú zima, jar, leto a jeseň. Podľa 
nich boli len leto a zima. Keď sa skra-nich boli len leto a zima. Keď sa skra-
covali dni a predlžovali noci, mysleli covali dni a predlžovali noci, mysleli 
si, že to zlı ́ démoni premohli slnko, si, že to zlı ́ démoni premohli slnko, 
ktoré znamenalo dobro a život. Leto ktoré znamenalo dobro a život. Leto 
odišlo, začali vládnuť tma, studený odišlo, začali vládnuť tma, studený 
vietor, zima a mráz. vietor, zima a mráz. 

Naši sedliacki predkovia mali v zime Naši sedliacki predkovia mali v zime 
viac voľného času, nuž sa mohli stre-viac voľného času, nuž sa mohli stre-
távať. U� rodu už mali uloženú v komo-távať. U� rodu už mali uloženú v komo-

Kedysi pradávno ľudia nepoznali 
zákony prıŕody tak ako teraz my. Neve-
deli, prečo sa každý rok pravidelne 
striedajú zima, jar, leto a jeseň. Podľa 
nich boli len leto a zima. Keď sa skra-
covali dni a predlžovali noci, mysleli 
si, že to zlı ́ démoni premohli slnko, 
ktoré znamenalo dobro a život. Leto 
odišlo, začali vládnuť tma, studený 
vietor, zima a mráz. 

Naši sedliacki predkovia mali v zime 
viac voľného času, nuž sa mohli stre-
távať. U� rodu už mali uloženú v komo-

nesmiernu radosť. Chlapci, blahože-nesmiernu radosť. Chlapci, blahože-
láme a sme na vás rozprávkovo hrdı!́láme a sme na vás rozprávkovo hrdı!́

V rozprávkovom duchu sa niesla aj V rozprávkovom duchu sa niesla aj 
Vianočná	 akadémia,	ktorú tento rok Vianočná	 akadémia,	ktorú tento rok 
mala pod palcom učiteľka	Janka	Salo-mala pod palcom učiteľka	Janka	Salo-
vá.	Ako námet si zvolila nesmrteľnú vá.	Ako námet si zvolila nesmrteľnú 
Popolušku. Kvôli známym neprıj́em-Popolušku. Kvôli známym neprıj́em-
ným covidovým okolnostiam sme sa ným covidovým okolnostiam sme sa 
museli uspokojiť s online formou. museli uspokojiť s online formou. 
Deti sa premenili na rozprávkové Deti sa premenili na rozprávkové 
bytosti, naša škola si obliekla farebné bytosti, naša škola si obliekla farebné 
šaty a každá trieda prispela svojıḿ šaty a každá trieda prispela svojıḿ 
talentom. Hlavnı́ protagonisti boli talentom. Hlavnı́ protagonisti boli 
naši deviataci: Popolušku si zahrala naši deviataci: Popolušku si zahrala 
už overená a ostrieľaná Lucka	Onofre-už overená a ostrieľaná Lucka	Onofre-
jová	a princa	Patrik	Kucharík. Nechý-jová	a princa	Patrik	Kucharík. Nechý-
bala ani macocha (Zuzka	Mitrušková) bala ani macocha (Zuzka	Mitrušková) 
so svojimi dvoma dcérami (Lucka	so svojimi dvoma dcérami (Lucka	
Kurimčáková	 a	 Diana	 Sokirková). Kurimčáková	 a	 Diana	 Sokirková). 
Spomı́nané dve deviatačky mali Spomı́nané dve deviatačky mali 
hereckú premiéru, ktorú zvládli na hereckú premiéru, ktorú zvládli na 
jednotku. Nechýbali piesne, tance, jednotku. Nechýbali piesne, tance, 
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láme a sme na vás rozprávkovo hrdı!́
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jová	a princa	Patrik	Kucharík. Nechý-
bala ani macocha (Zuzka	Mitrušková) 
so svojimi dvoma dcérami (Lucka	
Kurimčáková	 a	 Diana	 Sokirková). 
Spomı́nané dve deviatačky mali 
hereckú premiéru, ktorú zvládli na 
jednotku. Nechýbali piesne, tance, 

koledy a školou sa rozliehala záve-koledy a školou sa rozliehala záve-
rečná pieseň Tri oriešky pre Popo-rečná pieseň Tri oriešky pre Popo-
lušku v podanı ́tej našej. lušku v podanı ́tej našej. 

Kalendárny rok je na konci, vymenı ́Kalendárny rok je na konci, vymenı ́
ho nový, plný sily a nových výziev. ho nový, plný sily a nových výziev. 
Práve v čase, keď sme starému roku Práve v čase, keď sme starému roku 
odpočıt́avali posledné týždne, k nám odpočıt́avali posledné týždne, k nám 
zavıt́al Šaliansky	Maťko a v školskom zavıt́al Šaliansky	Maťko a v školskom 
kole súťaže v prednese povestı ́vybral kole súťaže v prednese povestı ́vybral 
v troch kategóriách tých najlepšıćh. v troch kategóriách tých najlepšıćh. 
Do okresného kola postupujú traja – Do okresného kola postupujú traja – 
Simona	Uhrinová z 3. A, Milan	Maťaš z Simona	Uhrinová z 3. A, Milan	Maťaš z 
5. A a Karin	Kosárová zo 7. A. Držıḿe 5. A a Karin	Kosárová zo 7. A. Držıḿe 
prsty!prsty!

P.S.P.S.

V	novom	roku	veľa	sily,	by	ste	dlho	ešte	V	novom	roku	veľa	sily,	by	ste	dlho	ešte	
žili,	 lásku	 rozdávali	 a	 v	 rodine	 len	žili,	 lásku	 rozdávali	 a	 v	 rodine	 len	
úsmev	rozsievali.úsmev	rozsievali.

Text	a	foto:																																																	Text	a	foto:																																																	
Mgr.	Viktória	Maťašová,																						Mgr.	Viktória	Maťašová,																						
Mgr.	Emília	TchuríkováMgr.	Emília	Tchuríková
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Simona	Uhrinová z 3. A, Milan	Maťaš z 
5. A a Karin	Kosárová zo 7. A. Držıḿe 
prsty!

P.S.

V	novom	roku	veľa	sily,	by	ste	dlho	ešte	
žili,	 lásku	 rozdávali	 a	 v	 rodine	 len	
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Mgr.	Emília	Tchuríková

Bude zima, bude mráz...Bude zima, bude mráz...Bude zima, bude mráz...Bude zima, bude mráz...Bude zima, bude mráz...Bude zima, bude mráz...
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Keď sa zotmelo, rodina sa stretla, Keď sa zotmelo, rodina sa stretla, 
prišli susedia i priatelia. Starı ́aj mladı ́prišli susedia i priatelia. Starı ́aj mladı ́
sa rozprávali, spomı́nali a spievali. sa rozprávali, spomı́nali a spievali. 
Malé aj väčšie deti sa najviac tešili na Malé aj väčšie deti sa najviac tešili na 
rozprávky o vıĺach, vodnıḱoch, zviera-rozprávky o vıĺach, vodnıḱoch, zviera-
tách, o dobrých a zlých ľuďoch, ale aj tách, o dobrých a zlých ľuďoch, ale aj 
na prıb́ehy o zbojnıḱoch.  Ale mali aj na prıb́ehy o zbojnıḱoch.  Ale mali aj 
rôzne povinnosti. Dievčatá pomáhali rôzne povinnosti. Dievčatá pomáhali 
mame, chlapci otcovi. No ak bol sneh a mame, chlapci otcovi. No ak bol sneh a 
mali chvıľ́u času a dobré suché kapce, mali chvıľ́u času a dobré suché kapce, 
vybehli von. Guľovali sa, skákali do vybehli von. Guľovali sa, skákali do 
hlbokého snehu, stavali snehuliakov. hlbokého snehu, stavali snehuliakov. 
Domov chodili uzimené a premočené, Domov chodili uzimené a premočené, 
hriali sa pri peci. hriali sa pri peci. 

O počası ́ v zime  hovorili aj takéto O počası ́ v zime  hovorili aj takéto 
pranostiky: pranostiky: 

Keď	je	do	polovice	tuhá	Keď	je	do	polovice	tuhá	
zima,	v	druhej	polovici	treba	zima,	v	druhej	polovici	treba	

čakať	oteplenie.čakať	oteplenie.

Čím	skorej	sa	začne	zima,	Čím	skorej	sa	začne	zima,	
tým	skorej	prejde.tým	skorej	prejde.

Dlhá	zima,	krátke	leto.Dlhá	zima,	krátke	leto.

Suchá	zima,	suché	leto.Suchá	zima,	suché	leto.

Studená	zima	a	mnoho	Studená	zima	a	mnoho	
snehu	prinášajú	peknú	jar.snehu	prinášajú	peknú	jar.

Keď	zima	dobre	drží	v	Keď	zima	dobre	drží	v	
decembri	a	v	januári,	bude	decembri	a	v	januári,	bude	

pekný	rok.pekný	rok.

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	
z	knihy	Zdravia,	šťastia	z	knihy	Zdravia,	šťastia	

vinšujemevinšujeme
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vybehli von. Guľovali sa, skákali do 
hlbokého snehu, stavali snehuliakov. 
Domov chodili uzimené a premočené, 
hriali sa pri peci. 
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zima,	v	druhej	polovici	treba	
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decembri	a	v	januári,	bude	

pekný	rok.

Michaela	Marcinová	
z	knihy	Zdravia,	šťastia	

vinšujeme

rách a pivniciach. Do stodôl uložili rách a pivniciach. Do stodôl uložili 
slamu a seno pre dobytok, kone a slamu a seno pre dobytok, kone a 
ovce. V sýpkach mali obilie a múku, ovce. V sýpkach mali obilie a múku, 
ktorá im mala vydržať až do žatvy. V ktorá im mala vydržať až do žatvy. V 
zime už preto mohli byť doma. zime už preto mohli byť doma. 
Niekedy žilo v jednom dome dvanásť Niekedy žilo v jednom dome dvanásť 
aj štrnásť ľudı.́ Menšie domáce práce aj štrnásť ľudı.́ Menšie domáce práce 
robili v izbe, väčšie v pitvore. Starı ́aj robili v izbe, väčšie v pitvore. Starı ́aj 
mladı́ gazdovia opravovali, čo bolo mladı́ gazdovia opravovali, čo bolo 
pokazené. Prešıv́ali postroje, vyrábali pokazené. Prešıv́ali postroje, vyrábali 
hrable alebo cepy. Z� eny a dievčatá hrable alebo cepy. Z� eny a dievčatá 
priadli na krosnách, tkali plátno, šili. priadli na krosnách, tkali plátno, šili. 
Po zakáľačkách, keď bolo čo dať na Po zakáľačkách, keď bolo čo dať na 
stôl, párali perie do perıń a vankúšov. stôl, párali perie do perıń a vankúšov. 
Rýchlo sa však stmievalo, nuž museli Rýchlo sa však stmievalo, nuž museli 
svietiť sviečkami, kahančekmi, svietiť sviečkami, kahančekmi, 
lampášmi, neskôr petrolejovými lampášmi, neskôr petrolejovými 
lampami. lampami. 

rách a pivniciach. Do stodôl uložili 
slamu a seno pre dobytok, kone a 
ovce. V sýpkach mali obilie a múku, 
ktorá im mala vydržať až do žatvy. V 
zime už preto mohli byť doma. 
Niekedy žilo v jednom dome dvanásť 
aj štrnásť ľudı.́ Menšie domáce práce 
robili v izbe, väčšie v pitvore. Starı ́aj 
mladı́ gazdovia opravovali, čo bolo 
pokazené. Prešıv́ali postroje, vyrábali 
hrable alebo cepy. Z� eny a dievčatá 
priadli na krosnách, tkali plátno, šili. 
Po zakáľačkách, keď bolo čo dať na 
stôl, párali perie do perıń a vankúšov. 
Rýchlo sa však stmievalo, nuž museli 
svietiť sviečkami, kahančekmi, 
lampášmi, neskôr petrolejovými 
lampami. 
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Počas	devätnásteho	Počas	devätnásteho	
ročníka	 ankety	 sa	ročníka	 ankety	 sa	
p r e d s t a v i l o	p r e d s t a v i l o	
dvanásť	 stromov	 a	dvanásť	 stromov	 a	
ten 	 náš 	 obsad i l	ten 	 náš 	 obsad i l	
druhú	priečkudruhú	priečku

Nadác ia  Ekopol is Nadác ia  Ekopol is 
prijala 51 záujemcov prijala 51 záujemcov 
o  t e n t o  t i t u l .  D o o  t e n t o  t i t u l .  D o 
u ž š ieho kruhu sa u ž š ieho kruhu sa 
dostal aj Dub letný z dostal aj Dub letný z 
Giraltoviec,  ktorý Giraltoviec,  ktorý 
vďaka úspešnému vďaka úspešnému 
hlasovaniu z ı́ skal hlasovaniu z ı́ skal 
pekné druhé miesto. pekné druhé miesto. 
Oficiálne vyhodnote-Oficiálne vyhodnote-
n i e  1 9 .  r o č n ı́ k a n i e  1 9 .  r o č n ı́ k a 
ankety sa uskutočnilo ankety sa uskutočnilo 
11. novembra minu-11. novembra minu-
lého roku v návštev-lého roku v návštev-
nıćkom centre histo-nıćkom centre histo-
rického žrebčı́na v rického žrebčı́na v 
Kopčanoch. Náš vıť́az Kopčanoch. Náš vıť́az 
vďaka tejto súťaži vďaka tejto súťaži 
zıśkal finančný dar vo zıśkal finančný dar vo 
v ý š k e  3 0 0  E u r . v ý š k e  3 0 0  E u r . 
Prostriedky mohli Prostriedky mohli 
byť použité na jeho odborné ošetre-byť použité na jeho odborné ošetre-
nie, úpravu okolia stromu, výsadbu a nie, úpravu okolia stromu, výsadbu a 
zveľaďovanie zelene v bezprostred-zveľaďovanie zelene v bezprostred-
nom okolı ́či na  organizovanie súťažı ́nom okolı ́či na  organizovanie súťažı ́
na tému stromov a zelene.na tému stromov a zelene.

„Anketa svojıḿ poslanıḿ upozorňuje „Anketa svojıḿ poslanıḿ upozorňuje 
na význam, hodnotu, krásu stromov, na význam, hodnotu, krásu stromov, 
prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prispieva k ich ošetreniu a v mnohých 
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byť použité na jeho odborné ošetre-
nie, úpravu okolia stromu, výsadbu a 
zveľaďovanie zelene v bezprostred-
nom okolı ́či na  organizovanie súťažı ́
na tému stromov a zelene.

„Anketa svojıḿ poslanıḿ upozorňuje 
na význam, hodnotu, krásu stromov, 
prispieva k ich ošetreniu a v mnohých 

prıṕadoch aj k ich záchrane“ uvádza prıṕadoch aj k ich záchrane“ uvádza 
Martina Hromadová v Nadácie Martina Hromadová v Nadácie 
Ekopolis. Ekopolis. 

Majestátnemu dubu odborné ošetre-Majestátnemu dubu odborné ošetre-
nie určite pomohlo a tak môže  nie určite pomohlo a tak môže  
ďalšıćh 600 rokov ako nemý strážca ďalšıćh 600 rokov ako nemý strážca 
sledovať dejiny mesta. sledovať dejiny mesta. 

 Text	a	foto:	Mária	Osifová Text	a	foto:	Mária	Osifová

prıṕadoch aj k ich záchrane“ uvádza 
Martina Hromadová v Nadácie 
Ekopolis. 

Majestátnemu dubu odborné ošetre-
nie určite pomohlo a tak môže  
ďalšıćh 600 rokov ako nemý strážca 
sledovať dejiny mesta. 

 Text	a	foto:	Mária	Osifová

ZABOJOVAL O TITUL STROM ROKA 2021ZABOJOVAL O TITUL STROM ROKA 2021ZABOJOVAL O TITUL STROM ROKA 2021
GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ GIRALTOVSKÝ DUB LETNÝ 
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„Sme	 tým,	 čo	 vieme.	 Šťastie	 v	„Sme	 tým,	 čo	 vieme.	 Šťastie	 v	
pracovnom	 živote	 úzko	 súvisí	 s	pracovnom	 živote	 úzko	 súvisí	 s	
vedomím	zmysluplnosti	a	prospeš-vedomím	zmysluplnosti	a	prospeš-
nosti	našej	činnosti.	K	tomuto	všet-nosti	našej	činnosti.	K	tomuto	všet-
kému	 nás	 predurčujú	 práve	 naše	kému	 nás	 predurčujú	 práve	 naše	
zručnosti.”zručnosti.”

50 rokov je  viac  ako polovica 50 rokov je  viac  ako polovica 
ľudského života. Je to polstoročie. Za ľudského života. Je to polstoročie. Za 
takýto čas sa dá prežiť mnoho - takýto čas sa dá prežiť mnoho - 
vyrásť, dospieť, založiť si rodinu, vyrásť, dospieť, založiť si rodinu, 
venovať sa práci, vyskúšať niekoľko venovať sa práci, vyskúšať niekoľko 
povolanı ́a zamestnanı.́ Alebo zotrvať povolanı ́a zamestnanı.́ Alebo zotrvať 
iba v jednej práci dokonca na jednom iba v jednej práci dokonca na jednom 

„Sme	 tým,	 čo	 vieme.	 Šťastie	 v	
pracovnom	 živote	 úzko	 súvisí	 s	
vedomím	zmysluplnosti	a	prospeš-
nosti	našej	činnosti.	K	tomuto	všet-
kému	 nás	 predurčujú	 práve	 naše	
zručnosti.”

50 rokov je  viac  ako polovica 
ľudského života. Je to polstoročie. Za 
takýto čas sa dá prežiť mnoho - 
vyrásť, dospieť, založiť si rodinu, 
venovať sa práci, vyskúšať niekoľko 
povolanı ́a zamestnanı.́ Alebo zotrvať 
iba v jednej práci dokonca na jednom 

pracovisku. Odovzdať 50 rokov práce pracovisku. Odovzdať 50 rokov práce 
ako zdravotná sestra, starať sa o ako zdravotná sestra, starať sa o 
pacientov takýto dlhý čas nie je pacientov takýto dlhý čas nie je 
každodennou samozrejmosťou a každodennou samozrejmosťou a 
pochváliť sa tým výnimočne môžu pochváliť sa tým výnimočne môžu 
naozaj len niekoľkı ́z nás. naozaj len niekoľkı ́z nás. 

Prešlo už 51 rokov a niekoľko mesia-Prešlo už 51 rokov a niekoľko mesia-
cov odo dňa, kedy pani Mária Michal-cov odo dňa, kedy pani Mária Michal-
čiková nastúpila prvýkrát ako zdra-čiková nastúpila prvýkrát ako zdra-
votná sestra na prácu v našej mest-votná sestra na prácu v našej mest-
skej poliklinike. 1. júl 1970 bol jej skej poliklinike. 1. júl 1970 bol jej 
prvým pracovným dňom a vtedy prvým pracovným dňom a vtedy 
nikto a ani ona sama netušila, že toto nikto a ani ona sama netušila, že toto 

povolanie a konkrétne poli-povolanie a konkrétne poli-
klinika v Giraltovciach sa klinika v Giraltovciach sa 
stanú jej pracovným mies-stanú jej pracovným mies-
tom a ž  do  odchodu na tom a ž  do  odchodu na 
dôchodok.  dôchodok.  

Začıńala ako pracovná sila v Začıńala ako pracovná sila v 
laboratóriu,  potom ako laboratóriu,  potom ako 
zdravotná sestra u MUDr. zdravotná sestra u MUDr. 
Remšıḱa, MUDr. Paľovej. Od Remšıḱa, MUDr. Paľovej. Od 
roku 1985 pôsobila ako roku 1985 pôsobila ako 
vedúca sestra mestskej vedúca sestra mestskej 
polikliniky a bola súčasťou polikliniky a bola súčasťou 
začı́najúcej  transformácie začı́najúcej  transformácie 
zdravotnıćtva v rokoch 1989 zdravotnıćtva v rokoch 1989 
–  9 0 .  V  t o m t o  o b d o b ı ́–  9 0 .  V  t o m t o  o b d o b ı ́
vynakladala nemalé úsilie, vynakladala nemalé úsilie, 
aby sme aj  my v  na še j aby sme aj  my v  na še j 
p o l i k l i n i k e  o b s t á l i  v p o l i k l i n i k e  o b s t á l i  v 
požadovanej náročnosti a požadovanej náročnosti a 
d o s p e l i  k  č o r a z d o s p e l i  k  č o r a z 
priaznivejšıḿ výsledkom vo priaznivejšıḿ výsledkom vo 
v š e t k ý c h  o b l a s t i a c h v š e t k ý c h  o b l a s t i a c h 
zdravotnıćtva. zdravotnıćtva. 
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polikliniky a bola súčasťou 
začı́najúcej  transformácie 
zdravotnıćtva v rokoch 1989 
–  9 0 .  V  t o m t o  o b d o b ı ́
vynakladala nemalé úsilie, 
aby sme aj  my v  na še j 
p o l i k l i n i k e  o b s t á l i  v 
požadovanej náročnosti a 
d o s p e l i  k  č o r a z 
priaznivejšıḿ výsledkom vo 
v š e t k ý c h  o b l a s t i a c h 
zdravotnıćtva. 

50 ROKOV V ZDRAVOTNÍCTVE 50 ROKOV V ZDRAVOTNÍCTVE 50 ROKOV V ZDRAVOTNÍCTVE 
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Od roku 2002 pracovala ako zdra-Od roku 2002 pracovala ako zdra-
votná sestra na detskom oddelenı ́ votná sestra na detskom oddelenı ́ 
pod vedenı́m detských lekárov  pod vedenı́m detských lekárov  
MUDr. Hrinka a MUDr. Harčarıḱovej.               MUDr. Hrinka a MUDr. Harčarıḱovej.               
V starostlivosti o detského pacienta V starostlivosti o detského pacienta 
zotrvala až do dnes.  zotrvala až do dnes.  

Práca	 zdravotnej 	 sestry	 si 	 v	Práca	 zdravotnej 	 sestry	 si 	 v	
súčasnom	období	vyžaduje	nielen	súčasnom	období	vyžaduje	nielen	
odborné	 znalosti	 a	 zručnosti	 z	odborné	 znalosti	 a	 zručnosti	 z	
pohľadu	zdravotníctva,	 ale	prax	a	pohľadu	zdravotníctva,	 ale	prax	a	
zručnosť	v administratíve,	vedení	zručnosť	v administratíve,	vedení	
agendy,	 či	 počítačovú	 gramotnosť	agendy,	 či	 počítačovú	 gramotnosť	
pre	 spracovanie	 zdravotných	pre	 spracovanie	 zdravotných	
úkonov	 a	 záznamov.	 Taktiež	 si	 to	úkonov	 a	 záznamov.	 Taktiež	 si	 to	
vyžaduje	 pohotové	 reakcie	 na	vyžaduje	 pohotové	 reakcie	 na	
ro z l i č né 	 ľud ské 	 s i t u á c i e 	 a	ro z l i č né 	 ľud ské 	 s i t u á c i e 	 a	
problémy	 a	 operatívne	 riešiť	problémy	 a	 operatívne	 riešiť	
predvídané	 aj 	 nepredvídané	predvídané	 aj 	 nepredvídané	
otázky. Rukami našej zdravotnej otázky. Rukami našej zdravotnej 
sestry pani Márie Michalčikovej sestry pani Márie Michalčikovej 
prešli tisı́cky zdravotných kariet, prešli tisı́cky zdravotných kariet, 
tisı́cky odberov, či očkovanı́, ale aj tisı́cky odberov, či očkovanı́, ale aj 
tisıćky pohladenı ́a povzbudenı,́ keď tisıćky pohladenı ́a povzbudenı,́ keď 
sa v očiach malých pacientov objavil sa v očiach malých pacientov objavil 
strach a slzy. strach a slzy. 

Vzhľadom k tomu, že tento rok končı ́Vzhľadom k tomu, že tento rok končı ́
svoje pôsobenie v zdravotnı́ckych svoje pôsobenie v zdravotnı́ckych 
službách a odchádza na zaslúžený službách a odchádza na zaslúžený 
dôchodok, chceme jej aj touto cestou dôchodok, chceme jej aj touto cestou 
vysloviť poďakovanie za dlhoročnú vysloviť poďakovanie za dlhoročnú 
prácu na našej  pol ikl inike,  za prácu na našej  pol ikl inike,  za 
neúnavnú snahu dosahovať dobré neúnavnú snahu dosahovať dobré 
výsledky, za starostlivosť a pomoc výsledky, za starostlivosť a pomoc 
všetkým pacientom, aj za to, že viac všetkým pacientom, aj za to, že viac 
než 50 rokov vydržala vykonávať túto než 50 rokov vydržala vykonávať túto 
zodpovednú prácu. Je to práca zodpovednú prácu. Je to práca 
náročná a vyžaduje veľa úsilia, náročná a vyžaduje veľa úsilia, 
s ú s t r e d e n i a ,  s e b a z a p r e n i a , s ú s t r e d e n i a ,  s e b a z a p r e n i a , 
trpezlivosti.trpezlivosti.

Od roku 2002 pracovala ako zdra-
votná sestra na detskom oddelenı ́ 
pod vedenı́m detských lekárov  
MUDr. Hrinka a MUDr. Harčarıḱovej.               
V starostlivosti o detského pacienta 
zotrvala až do dnes.  

Práca	 zdravotnej 	 sestry	 si 	 v	
súčasnom	období	vyžaduje	nielen	
odborné	 znalosti	 a	 zručnosti	 z	
pohľadu	zdravotníctva,	 ale	prax	a	
zručnosť	v administratíve,	vedení	
agendy,	 či	 počítačovú	 gramotnosť	
pre	 spracovanie	 zdravotných	
úkonov	 a	 záznamov.	 Taktiež	 si	 to	
vyžaduje	 pohotové	 reakcie	 na	
ro z l i č né 	 ľud ské 	 s i t u á c i e 	 a	
problémy	 a	 operatívne	 riešiť	
predvídané	 aj 	 nepredvídané	
otázky. Rukami našej zdravotnej 
sestry pani Márie Michalčikovej 
prešli tisı́cky zdravotných kariet, 
tisı́cky odberov, či očkovanı́, ale aj 
tisıćky pohladenı ́a povzbudenı,́ keď 
sa v očiach malých pacientov objavil 
strach a slzy. 

Vzhľadom k tomu, že tento rok končı ́
svoje pôsobenie v zdravotnı́ckych 
službách a odchádza na zaslúžený 
dôchodok, chceme jej aj touto cestou 
vysloviť poďakovanie za dlhoročnú 
prácu na našej  pol ikl inike,  za 
neúnavnú snahu dosahovať dobré 
výsledky, za starostlivosť a pomoc 
všetkým pacientom, aj za to, že viac 
než 50 rokov vydržala vykonávať túto 
zodpovednú prácu. Je to práca 
náročná a vyžaduje veľa úsilia, 
s ú s t r e d e n i a ,  s e b a z a p r e n i a , 
trpezlivosti.

Pán MUDr .  Hrinko vnı́ma svoju Pán MUDr .  Hrinko vnı́ma svoju 
odchádzajúcu zdravotnú sestru ako odchádzajúcu zdravotnú sestru ako 
dobrú, milú, čestnú, zodpovednú, dobrú, milú, čestnú, zodpovednú, 
pracovit ú .  Ako č loveka ,  ktor ý pracovit ú .  Ako č loveka ,  ktor ý 
nedokáže povedať nie a svoju prácu nedokáže povedať nie a svoju prácu 
vykonáva na 100 percent. Na mieste vykonáva na 100 percent. Na mieste 
sú z jeho strany aj obavy, že v sú z jeho strany aj obavy, že v 
ko l e k t ı́ve  a  n a  p ra c ov i s ku  j e j ko l e k t ı́ve  a  n a  p ra c ov i s ku  j e j 
osobnosť a práca budú veľmi chýbať.osobnosť a práca budú veľmi chýbať.

V	 mene	 pána	 doktora	 aj	 v	 mene	V	 mene	 pána	 doktora	 aj	 v	 mene	
všetkých	 nás,	 občanov	 mesta	 a	všetkých	 nás,	 občanov	 mesta	 a	
okolia,	 ktorí	 sme	 boli	 pacientmi	okolia,	 ktorí	 sme	 boli	 pacientmi	
detskej 	 ambulancie, 	 alebo	 v	detskej 	 ambulancie, 	 alebo	 v	
s ú č a s n o s t i 	 n a v š t e v u j em e	s ú č a s n o s t i 	 n a v š t e v u j em e	
ambulanciu	 ako	 rodičia,	 ale	 aj	 v	ambulanciu	 ako	 rodičia,	 ale	 aj	 v	
mene	 všetkých,	 ktorí	 sa	 s	 pani	mene	 všetkých,	 ktorí	 sa	 s	 pani	
Máriou	Mihalčíkovou	stretli	ako	zo	Máriou	Mihalčíkovou	stretli	ako	zo	
zdravotnou	 sestrou	 jej	 chcem	zdravotnou	 sestrou	 jej	 chcem	
ve ľmi 	 pekne 	 poďakovať 	 za	ve ľmi 	 pekne 	 poďakovať 	 za	
d l ho ro čnú 	 p rá cu , 	 odbornú	d l ho ro čnú 	 p rá cu , 	 odbornú	
s taros t l ivosť, 	 pomoc , 	 radu ,	s taros t l ivosť, 	 pomoc , 	 radu ,	
obetavosť,	 ochotu	 a	 pracovné	obetavosť,	 ochotu	 a	 pracovné	
nasadenie.	nasadenie.	

Ako	 ona	 sama	 hovorí,	 nastal	 čas	Ako	 ona	 sama	 hovorí,	 nastal	 čas	
oddychovať.	 Čas,	 kedy	 sa	 	 žiada	oddychovať.	 Čas,	 kedy	 sa	 	 žiada	
spomaliť,	 vystúpiť	 z	 pracovného	spomaliť,	 vystúpiť	 z	 pracovného	
kolotoča	 a	 venovať	 sa	 rodine,	kolotoča	 a	 venovať	 sa	 rodine,	
záľubám,	 knihám	 či	 krížovkám.		záľubám,	 knihám	 či	 krížovkám.		
P r e t o 	 V á m , 	 p a n i 	 M á r i a	P r e t o 	 V á m , 	 p a n i 	 M á r i a	
Michalčíková,	 prajeme	 pokojné	Michalčíková,	 prajeme	 pokojné	
n a ž í v a n i e 	 v š e t k ý c h 	 d n í 	 v	n a ž í v a n i e 	 v š e t k ý c h 	 d n í 	 v	
dôchodku,	 pevné	 zdravie,	 veľa	dôchodku,	 pevné	 zdravie,	 veľa	
elánu	a	radosti	v	každom	čase.	Ešte	elánu	a	radosti	v	každom	čase.	Ešte	
raz,	 za	 Vašich	 úctyhodných	 50	raz,	 za	 Vašich	 úctyhodných	 50	
rokov	 v	 zdravotníctve	 v	 našom	rokov	 v	 zdravotníctve	 v	 našom	
meste,	ĎAKUJEME.	meste,	ĎAKUJEME.	

Michaela		Marcinová	Michaela		Marcinová	

Pán MUDr .  Hrinko vnı́ma svoju 
odchádzajúcu zdravotnú sestru ako 
dobrú, milú, čestnú, zodpovednú, 
pracovit ú .  Ako č loveka ,  ktor ý 
nedokáže povedať nie a svoju prácu 
vykonáva na 100 percent. Na mieste 
sú z jeho strany aj obavy, že v 
ko l e k t ı́ve  a  n a  p ra c ov i s ku  j e j 
osobnosť a práca budú veľmi chýbať.

V	 mene	 pána	 doktora	 aj	 v	 mene	
všetkých	 nás,	 občanov	 mesta	 a	
okolia,	 ktorí	 sme	 boli	 pacientmi	
detskej 	 ambulancie, 	 alebo	 v	
s ú č a s n o s t i 	 n a v š t e v u j em e	
ambulanciu	 ako	 rodičia,	 ale	 aj	 v	
mene	 všetkých,	 ktorí	 sa	 s	 pani	
Máriou	Mihalčíkovou	stretli	ako	zo	
zdravotnou	 sestrou	 jej	 chcem	
ve ľmi 	 pekne 	 poďakovať 	 za	
d l ho ro čnú 	 p rá cu , 	 odbornú	
s taros t l ivosť, 	 pomoc , 	 radu ,	
obetavosť,	 ochotu	 a	 pracovné	
nasadenie.	

Ako	 ona	 sama	 hovorí,	 nastal	 čas	
oddychovať.	 Čas,	 kedy	 sa	 	 žiada	
spomaliť,	 vystúpiť	 z	 pracovného	
kolotoča	 a	 venovať	 sa	 rodine,	
záľubám,	 knihám	 či	 krížovkám.		
P r e t o 	 V á m , 	 p a n i 	 M á r i a	
Michalčíková,	 prajeme	 pokojné	
n a ž í v a n i e 	 v š e t k ý c h 	 d n í 	 v	
dôchodku,	 pevné	 zdravie,	 veľa	
elánu	a	radosti	v	každom	čase.	Ešte	
raz,	 za	 Vašich	 úctyhodných	 50	
rokov	 v	 zdravotníctve	 v	 našom	
meste,	ĎAKUJEME.	

Michaela		Marcinová	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

25

Váženı ́čitatelia, prichádzame k vám s novou rubrikou, v ktorej sa chceme veno-
vať ekológii, ochrane životného prostredia, čistote okolo nás. Prednostne	
komunálnemu	odpadu.	Tomu odpadu, ktorý je okolo nás, ale najmä tomu, 
ktorý by okolo nás nemusel byť.

Kedy inokedy začať, ak nie teraz. Po vianočných sviatkoch sme naplnili odpad-
kami naše odpadkové koše pred domom. Ukázali sme susedom naše bohatstvo, 
či vlastne našu „chudobu“.

V našej rubrike sa počas najbližšıćh mesiacov chceme venovať téme nakladania 
s odpadom. Jeho predchádzaniu, triedeniu...  Vždy vám prinesieme niekoľko 
dobrých tipov a rád ako nato. Uvedieme čıśla, ktoré nepustia. Zdôvodnıḿe, 
prečo je dôležité vedieť to. 

Samozrejme, budeme radi, ak sa s nami podelıt́ e o svoje poznanie. Pıš́te nám 
svoje námety a my ich radi zapracujeme do nášho programu. (dusan.verci-
mak@giraltovce.sk).

Každý mesiac budeme mať pred sebou tento obrázok –	hierarchiu	odpadu.

						
Smeti	naše	každodennéSmeti	naše	každodenné

			
Smeti	naše	každodenné

Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend

Na hornej časti obratenej pyramıd́y je predchádzanie	vzniku	odpadu. Na hornej časti obratenej pyramıd́y je predchádzanie	vzniku	odpadu. 

Naučme sa žiť s poznanıḿ, že najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. A Naučme sa žiť s poznanıḿ, že najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. A 
najhoršı ́ten, ktorý skončı ́na skládke.najhoršı ́ten, ktorý skončı ́na skládke.

Odpad	je	drahý	Odpad	je	drahý	

Platıḿe za neho minimálne dvakrát: v obchode pri nákupe a na konci v poplatku Platıḿe za neho minimálne dvakrát: v obchode pri nákupe a na konci v poplatku 
za likvidáciu komunálneho odpadu.za likvidáciu komunálneho odpadu.

Na hornej časti obratenej pyramıd́y je predchádzanie	vzniku	odpadu. 

Naučme sa žiť s poznanıḿ, že najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. A 
najhoršı ́ten, ktorý skončı ́na skládke.

Odpad	je	drahý	

Platıḿe za neho minimálne dvakrát: v obchode pri nákupe a na konci v poplatku 
za likvidáciu komunálneho odpadu.
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Prečo	je	to	dobré	vedieť:Prečo	je	to	dobré	vedieť:
Skoro všetok odpad, ktorý vyprodukujeme, je výsledok toho, čo si predtým Skoro všetok odpad, ktorý vyprodukujeme, je výsledok toho, čo si predtým 
kúpime v obchode. Nezanedbateľná časť nášho nákupu končı ́v kontajneri na kúpime v obchode. Nezanedbateľná časť nášho nákupu končı ́v kontajneri na 
odpad. Od obalov, cez vecı,́ ktoré radi vymenıḿe za nové, až po potraviny, ktoré odpad. Od obalov, cez vecı,́ ktoré radi vymenıḿe za nové, až po potraviny, ktoré 
nestihneme skonzumovať. Najviac ušetrıḿe, ak si naše konzumné správanie nestihneme skonzumovať. Najviac ušetrıḿe, ak si naše konzumné správanie 
uvedomıḿe a zmenıḿe ho. uvedomıḿe a zmenıḿe ho. 

Pripomeňme si vrchnú časť hierarchie odpadu –	 predchádzajme	 vzniku		Pripomeňme si vrchnú časť hierarchie odpadu –	 predchádzajme	 vzniku		
odpadu.odpadu.

Naša	rada:Naša	rada:

üü Pri každom nákupe majte na pamäti, že časť vášho nákupu skončı ́v kontajne-Pri každom nákupe majte na pamäti, že časť vášho nákupu skončı ́v kontajne-
ri. ri. 

üü Nekupujte veci, o  ktorých neviete, kedy a ako ich budete použıv́ať. Nekupujte veci, o  ktorých neviete, kedy a ako ich budete použıv́ať. 

üü Nekupujte veci, ktoré nepotrebujete, pretože skončia v kontajneri a budú Nekupujte veci, ktoré nepotrebujete, pretože skončia v kontajneri a budú 
vytvárať odpad, ktorému sme mohli predıśť.vytvárať odpad, ktorému sme mohli predıśť.

üü Do obchodu si noste vlastnú tašku, vyhýbajte sa plastovým taškám, upred-Do obchodu si noste vlastnú tašku, vyhýbajte sa plastovým taškám, upred-
nostňujte tovar bez obalov (ak je to možné, nakupujte v bezobalových obcho-nostňujte tovar bez obalov (ak je to možné, nakupujte v bezobalových obcho-
doch), na nebalený tovar si prineste vlastné vrecko.doch), na nebalený tovar si prineste vlastné vrecko.

üü Ak budete nakupovať iba to, čo nevyhnutne potrebujete, budete na dobrej Ak budete nakupovať iba to, čo nevyhnutne potrebujete, budete na dobrej 
ceste k predchádzaniu vzniku odpadu. Pamätajte	na	to,	že	najlepší	odpad	ceste k predchádzaniu vzniku odpadu. Pamätajte	na	to,	že	najlepší	odpad	
je	ten,	ktorý	ani	nevznikne.je	ten,	ktorý	ani	nevznikne.

Dôležité	číslo	–	0,0567Dôležité	číslo	–	0,0567

0,0567 € za kalendárny deň je poplatok za komunálny odpad v meste Giraltovce 0,0567 € za kalendárny deň je poplatok za komunálny odpad v meste Giraltovce 
pre rok 2022. Porovnajte  toto čıślo s vašimi výdavkami pri nákupoch v obcho-pre rok 2022. Porovnajte  toto čıślo s vašimi výdavkami pri nákupoch v obcho-
doch, kde odpad vzniká.doch, kde odpad vzniká.

Z tohto poplatku mesto uhrádza náklady na zber a likvidáciu zmesového komu-Z tohto poplatku mesto uhrádza náklady na zber a likvidáciu zmesového komu-
nálneho odpadu (čierna nádoba), poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu nálneho odpadu (čierna nádoba), poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu 
na skládke, nákup zberných nádob, prevádzku zberného dvora a kompostárne, na skládke, nákup zberných nádob, prevádzku zberného dvora a kompostárne, 
likvidáciu odpadov z cintorıńa, z chodnıḱov a ciest. Ale aj výdavky na infor-likvidáciu odpadov z cintorıńa, z chodnıḱov a ciest. Ale aj výdavky na infor-
mačnú kampaň, budovanie nových stojıśk. A mesto nemalou čiastkou nahrádza mačnú kampaň, budovanie nových stojıśk. A mesto nemalou čiastkou nahrádza 
aj výpadky pri úľavách pre dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutıḿ.aj výpadky pri úľavách pre dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutıḿ.

C� ıḿ viac odpadu, tým vyššie náklady a mesto to môže vykryť iba z tohto poplat-C� ıḿ viac odpadu, tým vyššie náklady a mesto to môže vykryť iba z tohto poplat-
ku. My, občania mesta, máme vo svojich rukách viac, ako si na prvý pohľad ku. My, občania mesta, máme vo svojich rukách viac, ako si na prvý pohľad 
myslıḿ e.myslıḿ e.

Náklady na triedený zber sa do poplatku nerátajú. Tieto náklady sú hradené z Náklady na triedený zber sa do poplatku nerátajú. Tieto náklady sú hradené z 
poplatkov pôvodcov odpadu (výrobcovia, obchody ...).poplatkov pôvodcov odpadu (výrobcovia, obchody ...).

Nabudúce si predstavı́me ďalšiu časť hierarchie odpadov – prı́prava na Nabudúce si predstavı́me ďalšiu časť hierarchie odpadov – prı́prava na 
opätovné použitie (napr. systém zálohovania PET fliaš a plechoviek).opätovné použitie (napr. systém zálohovania PET fliaš a plechoviek).

Dušan	VerčimakDušan	Verčimak

Prečo	je	to	dobré	vedieť:
Skoro všetok odpad, ktorý vyprodukujeme, je výsledok toho, čo si predtým 
kúpime v obchode. Nezanedbateľná časť nášho nákupu končı ́v kontajneri na 
odpad. Od obalov, cez vecı,́ ktoré radi vymenıḿe za nové, až po potraviny, ktoré 
nestihneme skonzumovať. Najviac ušetrıḿe, ak si naše konzumné správanie 
uvedomıḿe a zmenıḿe ho. 

Pripomeňme si vrchnú časť hierarchie odpadu –	 predchádzajme	 vzniku		
odpadu.

Naša	rada:

ü Pri každom nákupe majte na pamäti, že časť vášho nákupu skončı ́v kontajne-
ri. 

ü Nekupujte veci, o  ktorých neviete, kedy a ako ich budete použıv́ať. 

ü Nekupujte veci, ktoré nepotrebujete, pretože skončia v kontajneri a budú 
vytvárať odpad, ktorému sme mohli predıśť.

ü Do obchodu si noste vlastnú tašku, vyhýbajte sa plastovým taškám, upred-
nostňujte tovar bez obalov (ak je to možné, nakupujte v bezobalových obcho-
doch), na nebalený tovar si prineste vlastné vrecko.

ü Ak budete nakupovať iba to, čo nevyhnutne potrebujete, budete na dobrej 
ceste k predchádzaniu vzniku odpadu. Pamätajte	na	to,	že	najlepší	odpad	
je	ten,	ktorý	ani	nevznikne.

Dôležité	číslo	–	0,0567

0,0567 € za kalendárny deň je poplatok za komunálny odpad v meste Giraltovce 
pre rok 2022. Porovnajte  toto čıślo s vašimi výdavkami pri nákupoch v obcho-
doch, kde odpad vzniká.

Z tohto poplatku mesto uhrádza náklady na zber a likvidáciu zmesového komu-
nálneho odpadu (čierna nádoba), poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu 
na skládke, nákup zberných nádob, prevádzku zberného dvora a kompostárne, 
likvidáciu odpadov z cintorıńa, z chodnıḱov a ciest. Ale aj výdavky na infor-
mačnú kampaň, budovanie nových stojıśk. A mesto nemalou čiastkou nahrádza 
aj výpadky pri úľavách pre dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutıḿ.

C� ıḿ viac odpadu, tým vyššie náklady a mesto to môže vykryť iba z tohto poplat-
ku. My, občania mesta, máme vo svojich rukách viac, ako si na prvý pohľad 
myslıḿ e.

Náklady na triedený zber sa do poplatku nerátajú. Tieto náklady sú hradené z 
poplatkov pôvodcov odpadu (výrobcovia, obchody ...).

Nabudúce si predstavı́me ďalšiu časť hierarchie odpadov – prı́prava na 
opätovné použitie (napr. systém zálohovania PET fliaš a plechoviek).

Dušan	Verčimak
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Spoločenská rubrika
Keď	sa	domov	naplní	zvonením	hrkálokKeď	sa	domov	naplní	zvonením	hrkálok

a	rozvonia	bábätkom,a	rozvonia	bábätkom,
ja	to	to	najkrajšie	a	najmilšie,ja	to	to	najkrajšie	a	najmilšie,
čo	môže	do	rodiny	vstúpiť.čo	môže	do	rodiny	vstúpiť.

Z� eláme rodičom Noela	Juhaščíka	a	Barbory	Šamkovej	aby z vašich malých Z� eláme rodičom Noela	Juhaščíka	a	Barbory	Šamkovej	aby z vašich malých 
slniečok ste aj vy žiarili každý deň šťastıḿ a láskou. Aby mráčikov, ktoré zatienia slniečok ste aj vy žiarili každý deň šťastıḿ a láskou. Aby mráčikov, ktoré zatienia 
radosť, bolo čo najmenej.radosť, bolo čo najmenej.

Kopa	čerstvej	hliny,Kopa	čerstvej	hliny,
ešte	teplá	od	dychu	blízkych.ešte	teplá	od	dychu	blízkych.
Stromy	stoja	tichú	stráž.Stromy	stoja	tichú	stráž.

A	oči	slzia,A	oči	slzia,
srdce	narieka.srdce	narieka.

Človek	zas	stratil	svojho	človeka.Človek	zas	stratil	svojho	človeka.

Skončila sa ľudská cesta. A my budeme navždy nosiť vo svojich vreckách Skončila sa ľudská cesta. A my budeme navždy nosiť vo svojich vreckách 
pomyslené kamienky z vašich ciest. Kamienky ľudskosti a múdrosti, ktoré ste pomyslené kamienky z vašich ciest. Kamienky ľudskosti a múdrosti, ktoré ste 
počas svojich životov rozdávali. Navždy nás opustili 09.12.2021	 Ing.	 Jozef	počas svojich životov rozdávali. Navždy nás opustili 09.12.2021	 Ing.	 Jozef	
Majláth	 (1938); 13.12.2021	 Zuzana	 Bugnová (1935) a 14.12.2021	 Mária	Majláth	 (1938); 13.12.2021	 Zuzana	 Bugnová (1935) a 14.12.2021	 Mária	
Gregová (1930). Gregová (1930). 
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Z� eláme rodičom Noela	Juhaščíka	a	Barbory	Šamkovej	aby z vašich malých 
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Sviatočný	deň.Sviatočný	deň.
Na	chvíľu	zláskavel	čas.Na	chvíľu	zláskavel	čas.

Zastavil	sa,Zastavil	sa,
aby	nám	doprial	obzrieť	sa	späť,aby	nám	doprial	obzrieť	sa	späť,
aby	nám	dovolil	zaspomínať,	aby	nám	dovolil	zaspomínať,	

aby	nám	umožnil	dotknúť	sa	slnka,aby	nám	umožnil	dotknúť	sa	slnka,
osláviť	človeka.osláviť	človeka.

Z� eláme vám, milı ́ jubilanti, čas na všetko, čo Z� eláme vám, milı ́ jubilanti, čas na všetko, čo 
máte radi, čo ste si doteraz nedopriali. C�as na máte radi, čo ste si doteraz nedopriali. C�as na 
milé a pekné veci. C�as odhryznúť si zo zrelého milé a pekné veci. C�as odhryznúť si zo zrelého 
jablc� ̌ka, ktorému ste dali to najlepšie zo seba – jablc� ̌ka, ktorému ste dali to najlepšie zo seba – 
ušľachtilú chuť, krásnu farbu, vábivú vôňu. ušľachtilú chuť, krásnu farbu, vábivú vôňu. 
Svoje	životné	jubileá	v	januári	oslávia: Svoje	životné	jubileá	v	januári	oslávia: 
95	rokov 80	rokov	95	rokov 80	rokov	 MUDr. Jozef Remšıḱ; Pavel  MUDr. Jozef Remšıḱ; Pavel 
Drabb; Andrej S� ima a Ľudmila Zajacová;Drabb; Andrej S� ima a Ľudmila Zajacová;																								
75	rokov75	rokov Mária Kolesárová; Marta Majláthová  Mária Kolesárová; Marta Majláthová 
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SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

28

a Jozef S�ofranko;  Magdaléna Grelová; Mária Jurčová; S� tefan Kurečaj; a Jozef S�ofranko;  Magdaléna Grelová; Mária Jurčová; S� tefan Kurečaj; 70	rokov70	rokov
Ladislav Murenko a Andrej S�vač;   Miroslav Dlabal; Mária Karašinská; Ladislav Murenko a Andrej S�vač;   Miroslav Dlabal; Mária Karašinská; 65	rokov65	rokov
Eva Kožlejová; Margita Kožlejová; Vladimı́r Sciranka a Anton Skorochyd; Eva Kožlejová; Margita Kožlejová; Vladimı́r Sciranka a Anton Skorochyd; 																						
60	rokov	 55	rokov60	rokov	 55	rokovCyril Pavúk a Ján Repko;  Ján Bencúr; Róbert Godla; Dušan Cyril Pavúk a Ján Repko;  Ján Bencúr; Róbert Godla; Dušan 
Kurečaj; Mgr. Erika S�vecová; Miroslav Vaľan a Helena Verešpejová;  Kurečaj; Mgr. Erika S�vecová; Miroslav Vaľan a Helena Verešpejová;  50	rokov50	rokov
Jaroslav Blanár; Marián Jadlovský; Renáta Janovičová; Drahoslava Mihalčiková; Jaroslav Blanár; Marián Jadlovský; Renáta Janovičová; Drahoslava Mihalčiková; 
Marta Mitrášová a Monika Partilová.Marta Mitrášová a Monika Partilová.
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V polovici novembra sa konali v zápa-V polovici novembra sa konali v zápa-
doslovenskom Holíči	 Majstrovstvá	doslovenskom Holíči	 Majstrovstvá	
Slovenska	2021 v boxe staršıćh žiakov Slovenska	2021 v boxe staršıćh žiakov 
a mladšı́ch dorastencov. Pri hojnej a mladšı́ch dorastencov. Pri hojnej 
účasti - 120 borcov z 32 klubov - účasti - 120 borcov z 32 klubov - 
nechýbali ani pästiari z MBK	 Giral-nechýbali ani pästiari z MBK	 Giral-
tovce pod vedenı́m trénera Jozefa	tovce pod vedenı́m trénera Jozefa	
Onufera. A išlo o veľmi úspešné Onufera. A išlo o veľmi úspešné 
vystúpenie našich, keďže sme si zo vystúpenie našich, keďže sme si zo 
západu priviezli domov až päť západu priviezli domov až päť 
medailı ́ a dve pozvánky na oficiálne medailı ́ a dve pozvánky na oficiálne 
zrazy širšej nominácie slovenskej zrazy širšej nominácie slovenskej 
reprezentácie.reprezentácie.

Na majstrovstvách republiky sa ako Na majstrovstvách republiky sa ako 
úplný nováčik predstavila Diana	Pizú-úplný nováčik predstavila Diana	Pizú-
rová, ktorá hneď pri svojej premiére rová, ktorá hneď pri svojej premiére 
na takomto podujatı ́zıśkala v kategó-na takomto podujatı ́zıśkala v kategó-
rii staršı́ch žiačok do 60 kg titul rii staršı́ch žiačok do 60 kg titul 
majsterky Slovenska. Zlato zıśkal po majsterky Slovenska. Zlato zıśkal po 
veľkom boji aj Tomáš	Handzuš v kate-veľkom boji aj Tomáš	Handzuš v kate-
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górii staršıćh žiakov do 45 kg, keď v górii staršıćh žiakov do 45 kg, keď v 
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Simona	 Bojanského	 z	 Trnavy a vo Simona	 Bojanského	 z	 Trnavy a vo 
finále na body aj Gabriela	Poldruháka	finále na body aj Gabriela	Poldruháka	
z	Humenného.z	Humenného.

Vo výbornom svetle sa predstavil  Vo výbornom svetle sa predstavil  
Aaron	Bzdiľ,	 vo finále porazil Adama	Aaron	Bzdiľ,	 vo finále porazil Adama	
Tara	z	Malaciek,	ktorý bol o váhu ťažšı ́Tara	z	Malaciek,	ktorý bol o váhu ťažšı ́
(do 70 kg). Naše želiezko v ohni Nella	(do 70 kg). Naše želiezko v ohni Nella	
Čmilňáková	postúpila do finále star-Čmilňáková	postúpila do finále star-
šıćh žiačok v kategórii do 54 kg, kde šıćh žiačok v kategórii do 54 kg, kde 
statočne vzdorovala skúsenej repre-statočne vzdorovala skúsenej repre-
zentantke Slovenska Bibiane	Lovášo-zentantke Slovenska Bibiane	Lovášo-
vej	z	Nitry,	ktorá má už bohaté skúse-vej	z	Nitry,	ktorá má už bohaté skúse-
nosti z medzinárodných podujatı ́nosti z medzinárodných podujatı ́
európskeho formátu. Výkon Nelly	európskeho formátu. Výkon Nelly	
zaujal aj reprezentačného trénera zaujal aj reprezentačného trénera 
Pavla	Hlavačku a pozval ju na januá-Pavla	Hlavačku a pozval ju na januá-
rový zraz slovenskej reprezentácie v rový zraz slovenskej reprezentácie v 
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kovanie patrı́ mestu Giraltovce	 aj kovanie patrı́ mestu Giraltovce	 aj 
sponzorom nášho MBK, ktorı́ vo sponzorom nášho MBK, ktorı́ vo 
svojej skromnosti nechcú byť meno-svojej skromnosti nechcú byť meno-
vanı́, ale výrazne pomáhali počas vanı́, ale výrazne pomáhali počas 
celého roka s pokrytıḿ nákladov na celého roka s pokrytıḿ nákladov na 
fungovanie klubu a účasť na celore-fungovanie klubu a účasť na celore-
publikových podujatiach.publikových podujatiach.

Vzhľadom na zložitú pandemickú situ-Vzhľadom na zložitú pandemickú situ-
áciu je podoba termı́novej listiny áciu je podoba termı́novej listiny 
boxerských súťažı ́v roku 2022 zatiaľ boxerských súťažı ́v roku 2022 zatiaľ 
otázna. O tom, ako bude vyzerať otázna. O tom, ako bude vyzerať 
kalendár pästiarskych podujatı́, sa kalendár pästiarskych podujatı́, sa 
rokovalo 29. decembra v Matúškove	rokovalo 29. decembra v Matúškove	
pri	 Galante	 na Valnom	 zhromaždení	pri	 Galante	 na Valnom	 zhromaždení	
SBF,	kde nechýbali ani predstavitelia  SBF,	kde nechýbali ani predstavitelia  
MBK	Giraltovce.MBK	Giraltovce.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	MBK	GiraltovceFoto:	MBK	Giraltovce
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Galante pod hlavičkou Akadémie	Galante pod hlavičkou Akadémie	
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Vo finále Kristián sıće prehral na body Vo finále Kristián sıće prehral na body 
s Lukášom	Cinom	zo	Stropkova, ale aj s Lukášom	Cinom	zo	Stropkova, ale aj 
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mesta Giraltovce	 a	Nelle	 a	 Tomášovi	mesta Giraltovce	 a	Nelle	 a	 Tomášovi	
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nále zdolal ostrieľaného boxera 				
Tobiáša	Jankara	z	Vranova	nad	Topľou	
(ten mal na konte už 36 duelov).          
Vo finále Kristián sıće prehral na body 
s Lukášom	Cinom	zo	Stropkova, ale aj 
tak bola s jeho výkonom veľká  
spokojnosť.

Všetkým našim pästiarom ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu klubu aj 
mesta Giraltovce	 a	Nelle	 a	 Tomášovi	
želáme veľa zdaru na januárovom 
zraze slovenskej reprezentácie. Poďa-
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V decembrovom vydanı ́Spravodajcu V decembrovom vydanı ́Spravodajcu 
sme vám sľúbili rozhovor s trénerom sme vám sľúbili rozhovor s trénerom 
A tıḿu nášho MFK	 Slovan	 Tomášom	A tıḿu nášho MFK	 Slovan	 Tomášom	
Suslom.	 Lenže človek mieni, a život Suslom.	 Lenže človek mieni, a život 
menı.́ Začiatkom roka	2022	sa začıńa menı.́ Začiatkom roka	2022	sa začıńa 
zimná prı́prava našich chlapcov už zimná prı́prava našich chlapcov už 
pod vedenıḿ nového trénera. Aktu-pod vedenıḿ nového trénera. Aktu-
álnu situáciu v našej futbalovej álnu situáciu v našej futbalovej 
kuchyni komentoval prezident	 MFK	kuchyni komentoval prezident	 MFK	
Slovan	 Jozef	 Mati: „Pán	 Suslo	 prijal	Slovan	 Jozef	 Mati: „Pán	 Suslo	 prijal	
ponuku	pracovať	v	1.	FC	Tatran	Prešov	ponuku	pracovať	v	1.	FC	Tatran	Prešov	
s	kádrom	U19.	Neboli	sme	vzniknutou	s	kádrom	U19.	Neboli	sme	vzniknutou	
situáciou	nadšení,	 ale	 jeho	 abdikáciu	situáciou	nadšení,	 ale	 jeho	 abdikáciu	
sme	 jednoducho	 museli	 akceptovať.	sme	 jednoducho	 museli	 akceptovať.	
Ponuky	 od	 renomovaného	 klubu	 sa	Ponuky	 od	 renomovaného	 klubu	 sa	
neodmietajú.	 Chceme	 sa	mu	 poďako-neodmietajú.	 Chceme	 sa	mu	 poďako-
vať	 za	 výborne	 odvedenú	 prácu,	 ale	vať	 za	 výborne	 odvedenú	 prácu,	 ale	
zároveň	sa	už	musíme	pozerať	smerom	zároveň	sa	už	musíme	pozerať	smerom	

V decembrovom vydanı ́Spravodajcu 
sme vám sľúbili rozhovor s trénerom 
A tıḿu nášho MFK	 Slovan	 Tomášom	
Suslom.	 Lenže človek mieni, a život 
menı.́ Začiatkom roka	2022	sa začıńa 
zimná prı́prava našich chlapcov už 
pod vedenıḿ nového trénera. Aktu-
álnu situáciu v našej futbalovej 
kuchyni komentoval prezident	 MFK	
Slovan	 Jozef	 Mati: „Pán	 Suslo	 prijal	
ponuku	pracovať	v	1.	FC	Tatran	Prešov	
s	kádrom	U19.	Neboli	sme	vzniknutou	
situáciou	nadšení,	 ale	 jeho	 abdikáciu	
sme	 jednoducho	 museli	 akceptovať.	
Ponuky	 od	 renomovaného	 klubu	 sa	
neodmietajú.	 Chceme	 sa	mu	 poďako-
vať	 za	 výborne	 odvedenú	 prácu,	 ale	
zároveň	sa	už	musíme	pozerať	smerom	

dopredu,	lebo	nás	na	jar	čaká	tuhý	boj	dopredu,	lebo	nás	na	jar	čaká	tuhý	boj	
o	Top	10	v	tretej	lige	Východ.	Sme	radi,	o	Top	10	v	tretej	lige	Východ.	Sme	radi,	
že	už	máme	náhradu.	Osobnosť,	ktorá	že	už	máme	náhradu.	Osobnosť,	ktorá	
je	zo	zelených	trávnikov	všetkým	dobre	je	zo	zelených	trávnikov	všetkým	dobre	
známa“.	známa“.	

Do konca tohto ročnıḱa povedie náš    Do konca tohto ročnıḱa povedie náš    
A tıḿ Stropkovčan Alojz	Špak. Verı-́A tıḿ Stropkovčan Alojz	Špak. Verı-́
me, že za daných okolnostı ́je to dobrá me, že za daných okolnostı ́je to dobrá 
voľba. Alojz je ostrieľaný futbalový voľba. Alojz je ostrieľaný futbalový 
harcovnıḱ, ktorý sa futbalu ako hráč v harcovnıḱ, ktorý sa futbalu ako hráč v 
mladosti profesionálne venoval v mladosti profesionálne venoval v 
kluboch s vysokým renomé: Tatran	kluboch s vysokým renomé: Tatran	
Prešov,	 TJ	 Vítkovice	 či	 Bohemians	Prešov,	 TJ	 Vítkovice	 či	 Bohemians	
Praha. Na konte má 185 stretnutı ́ v Praha. Na konte má 185 stretnutı ́ v 
bývalej federálnej lige, najvyššej bývalej federálnej lige, najvyššej 
českej aj slovenskej súťaži, v ktorých českej aj slovenskej súťaži, v ktorých 
skóroval 20-krát. Zahral si aj v pohá-skóroval 20-krát. Zahral si aj v pohá-
rovej Európe. Jeho trénermi boli kapa-rovej Európe. Jeho trénermi boli kapa-

dopredu,	lebo	nás	na	jar	čaká	tuhý	boj	
o	Top	10	v	tretej	lige	Východ.	Sme	radi,	
že	už	máme	náhradu.	Osobnosť,	ktorá	
je	zo	zelených	trávnikov	všetkým	dobre	
známa“.	

Do konca tohto ročnıḱa povedie náš    
A tıḿ Stropkovčan Alojz	Špak. Verı-́
me, že za daných okolnostı ́je to dobrá 
voľba. Alojz je ostrieľaný futbalový 
harcovnıḱ, ktorý sa futbalu ako hráč v 
mladosti profesionálne venoval v 
kluboch s vysokým renomé: Tatran	
Prešov,	 TJ	 Vítkovice	 či	 Bohemians	
Praha. Na konte má 185 stretnutı ́ v 
bývalej federálnej lige, najvyššej 
českej aj slovenskej súťaži, v ktorých 
skóroval 20-krát. Zahral si aj v pohá-
rovej Európe. Jeho trénermi boli kapa-

Novým koučom MFK Slovan je Alojz ŠpakNovým koučom MFK Slovan je Alojz ŠpakNovým koučom MFK Slovan je Alojz Špak
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city ako	Ivan	Kopecký,	Dušan	Uhrín	st.,	city ako	Ivan	Kopecký,	Dušan	Uhrín	st.,	
Štefan	 Nadzam, takže uvidı́me, aké Štefan	 Nadzam, takže uvidı́me, aké 
herné stratégie od nich odpozoroval. herné stratégie od nich odpozoroval. 
Po ukončenı́ profesionálnej kariéry Po ukončenı́ profesionálnej kariéry 
ostal futbalu verný ako tréner ostal futbalu verný ako tréner 
mládežnıḱov v štruktúrach MŠK	Tesla	mládežnıḱov v štruktúrach MŠK	Tesla	
Stropkov	a dokonca aj ako rozhodca s Stropkov	a dokonca aj ako rozhodca s 
A	licenciou pre amatérske súťaže.A	licenciou pre amatérske súťaže.

Jeho asistentom sa stal	 Jozef	Motýľ,	Jeho asistentom sa stal	 Jozef	Motýľ,	
ktorý sa už v minulosti úspešne ktorý sa už v minulosti úspešne 
etabloval pri našich mládežnıḱoch a v etabloval pri našich mládežnıḱoch a v 
jeseni pôsobil ako hlavný tréner v jeseni pôsobil ako hlavný tréner v 
OFK	Tatran	Kračúnovce.OFK	Tatran	Kračúnovce.

Hráčsky káder ostáva bezo zmien. Hráčsky káder ostáva bezo zmien. 
Zimná prıṕrava sa začıńa tréningo-Zimná prıṕrava sa začıńa tréningo-
vým kempom v domácich podmien-vým kempom v domácich podmien-
kach 16.	januára.	V jej programe budú kach 16.	januára.	V jej programe budú 
aj prıṕravné zápasy, ktoré sa odohrajú aj prıṕravné zápasy, ktoré sa odohrajú 
za sprıśnených opatrenı ́ na umelých za sprıśnených opatrenı ́ na umelých 
trávnikoch.trávnikoch.

22. 1. MFK Snina – MFK	 Slovan 22. 1. MFK Snina – MFK	 Slovan 
(umelý trávnik Snina)(umelý trávnik Snina)
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Štefan	 Nadzam, takže uvidı́me, aké 
herné stratégie od nich odpozoroval. 
Po ukončenı́ profesionálnej kariéry 
ostal futbalu verný ako tréner 
mládežnıḱov v štruktúrach MŠK	Tesla	
Stropkov	a dokonca aj ako rozhodca s 
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Jeho asistentom sa stal	 Jozef	Motýľ,	
ktorý sa už v minulosti úspešne 
etabloval pri našich mládežnıḱoch a v 
jeseni pôsobil ako hlavný tréner v 
OFK	Tatran	Kračúnovce.

Hráčsky káder ostáva bezo zmien. 
Zimná prıṕrava sa začıńa tréningo-
vým kempom v domácich podmien-
kach 16.	januára.	V jej programe budú 
aj prıṕravné zápasy, ktoré sa odohrajú 
za sprıśnených opatrenı ́ na umelých 
trávnikoch.

22. 1. MFK Snina – MFK	 Slovan 
(umelý trávnik Snina)

29. 1. MFK	Slovan – OFK - SIM Rasla-29. 1. MFK	Slovan – OFK - SIM Rasla-
vice (umelý trávnik Prešov)vice (umelý trávnik Prešov)

5. 2. MFK	Slovan – FC Pivovar S�ariš 5. 2. MFK	Slovan – FC Pivovar S�ariš 
Veľký S�ariš (umelý trávnik Sabinov)Veľký S�ariš (umelý trávnik Sabinov)

D� alšie februárové termı́ny vám D� alšie februárové termı́ny vám 
ponúkneme v budúcom vydanı ́Spra-ponúkneme v budúcom vydanı ́Spra-
vodajcu. Jarná ouvertúra by sa mala vodajcu. Jarná ouvertúra by sa mala 
konať 5.	marca na pôde FK	Pokrok	SEZ	konať 5.	marca na pôde FK	Pokrok	SEZ	
Krompachy ako dohrávka 10. kola Krompachy ako dohrávka 10. kola 
jesennej časti.jesennej časti.

Novému trénerskému tandemu	Špak	Novému trénerskému tandemu	Špak	
–	Motýľ	želáme, aby sa v giraltovskom –	Motýľ	želáme, aby sa v giraltovskom 
futbalovom prostredı ́rýchlo udomác-futbalovom prostredı ́rýchlo udomác-
nil a nech sa mu zimná prıṕrava aj nil a nech sa mu zimná prıṕrava aj 
odvetná časť súťaže s našou mladou odvetná časť súťaže s našou mladou 
„squadrou di calcio“ vydaria. Na jarné „squadrou di calcio“ vydaria. Na jarné 
zápasy našich mladıḱov pod novým zápasy našich mladıḱov pod novým 
vedenıḿ sa všetci tešıḿe. Pôjde v nich vedenıḿ sa všetci tešıḿe. Pôjde v nich 
o veľa.o veľa.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	sportnetFoto:	sportnet

29. 1. MFK	Slovan – OFK - SIM Rasla-
vice (umelý trávnik Prešov)
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zápasy našich mladıḱov pod novým 
vedenıḿ sa všetci tešıḿe. Pôjde v nich 
o veľa.

Text:	Vladislav	Kristiňák
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Násilie,	 s	 ktorým	 sa	 deti	 stretávajú,	môže	mať	 veľa	 podôb.	 Od	 šikany,	Násilie,	 s	 ktorým	 sa	 deti	 stretávajú,	môže	mať	 veľa	 podôb.	 Od	 šikany,	
zosmiešňovania,	ponižovania,	kyberšikany	cez	vyhrážanie,	bitie,	týranie,	zosmiešňovania,	ponižovania,	kyberšikany	cez	vyhrážanie,	bitie,	týranie,	
či	sexuálne	násilie.	Ochrániť	ich	dokáže	len	rýchly	a	účinný	zásah.	Takúto	či	sexuálne	násilie.	Ochrániť	ich	dokáže	len	rýchly	a	účinný	zásah.	Takúto	
pomoc	deťom	ponúka	Národná	linka	na	pomoc	deťom	v	ohrození	VIAC	pomoc	deťom	ponúka	Národná	linka	na	pomoc	deťom	v	ohrození	VIAC	
AKO	NI(C)K.	Je	bezplatná	a	funguje	nepretržite	24	hodín	denne/	7	dní	v	AKO	NI(C)K.	Je	bezplatná	a	funguje	nepretržite	24	hodín	denne/	7	dní	v	
týždni.	týždni.	

Národná	linka	na	pomoc	deťom	VIAC	AKO	NI(C)K	funguje na štyroch základ-Národná	linka	na	pomoc	deťom	VIAC	AKO	NI(C)K	funguje na štyroch základ-
ných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolenı ́odbor-ných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolenı ́odbor-
nıći dokážu prostrednıćtvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom nıći dokážu prostrednıćtvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom 
rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné 
cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk	alebo	cez	mobilnú	apliká-cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk	alebo	cez	mobilnú	apliká-
ciu. Výhodou týchto nastavenı́  je predovšetkým jednoduché ovládanie, ciu. Výhodou týchto nastavenı́  je predovšetkým jednoduché ovládanie, 
dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia 
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Pomáhame chrániť deti v ohrození Pomáhame chrániť deti v ohrození Pomáhame chrániť deti v ohrození 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

32

komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cıt́i byť ohrozené, sa rovnako komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cıt́i byť ohrozené, sa rovnako 
môže zveriť so svojıḿ problémom a žiadať o pomoc aj  prostrednıćtvom              môže zveriť so svojıḿ problémom a žiadať o pomoc aj  prostrednıćtvom              
e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. 

Dôvera	je	na	prvom	mieste	Dôvera	je	na	prvom	mieste	

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s 
dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes 
zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorı ́sú pripravenı ́poradiť zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorı ́sú pripravenı ́poradiť 
a pomôcť. C� i už prostrednıćtvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť a pomôcť. C� i už prostrednıćtvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť 
na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka 
je neanonymná, a to len s jedným cieľom - zıśkanıḿ osobných údajov dokáže je neanonymná, a to len s jedným cieľom - zıśkanıḿ osobných údajov dokáže 
konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platı ́pravidlo zodpovednosti, konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platı ́pravidlo zodpovednosti, 
ak sa konzultanti dozvedia o porušovanı ́práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, ak sa konzultanti dozvedia o porušovanı ́práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, 
života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné 
orgány. K takým orgánom patrı ́predovšetkým polıćia, prokuratúra a prıślušný orgány. K takým orgánom patrı ́predovšetkým polıćia, prokuratúra a prıślušný 
U� rad práce, sociálnych vecı ́a rodiny.U� rad práce, sociálnych vecı ́a rodiny.

Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopln� ̌ a systém už existujúcich liniek, ktoré Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopln� ̌ a systém už existujúcich liniek, ktoré 
rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich 
úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojenı́m úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojenı́m 
ohrozených ľudı́ s odbornı́kmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž ohrozených ľudı́ s odbornı́kmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž 
zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

Národný	projekt	Podpora	ochrany	detí	pred	násilímNárodný	projekt	Podpora	ochrany	detí	pred	násilím

Národný projekt Podpora ochrany detı ́ pred násilıḿ  implementuje U� stredie Národný projekt Podpora ochrany detı ́ pred násilıḿ  implementuje U� stredie 
práce, sociálnych vecı ́a rodiny od septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. práce, sociálnych vecı ́a rodiny od septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. 
Projekt je zameraný na zefektıv́nenie systému ochrany detı́ pred násilı́m Projekt je zameraný na zefektıv́nenie systému ochrany detı́ pred násilı́m 
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komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cıt́i byť ohrozené, sa rovnako 
môže zveriť so svojıḿ problémom a žiadať o pomoc aj  prostrednıćtvom              
e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. 

Dôvera	je	na	prvom	mieste	

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s 
dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes 
zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorı ́sú pripravenı ́poradiť 
a pomôcť. C� i už prostrednıćtvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť 
na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka 
je neanonymná, a to len s jedným cieľom - zıśkanıḿ osobných údajov dokáže 
konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platı ́pravidlo zodpovednosti, 
ak sa konzultanti dozvedia o porušovanı ́práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, 
života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné 
orgány. K takým orgánom patrı ́predovšetkým polıćia, prokuratúra a prıślušný 
U� rad práce, sociálnych vecı ́a rodiny.

Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopln� ̌ a systém už existujúcich liniek, ktoré 
rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich 
úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojenı́m 
ohrozených ľudı́ s odbornı́kmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž 
zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.

Národný	projekt	Podpora	ochrany	detí	pred	násilím

Národný projekt Podpora ochrany detı ́ pred násilıḿ  implementuje U� stredie 
práce, sociálnych vecı ́a rodiny od septembra 2017 a potrvá do novembra 2022. 
Projekt je zameraný na zefektıv́nenie systému ochrany detı́ pred násilı́m 
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projektu sú zamerané na tvorbu a realizáciu inovatıv́nych systémových opatre-
nı,́ ktoré zabezpečia zlepšenie prıśtupu ku kvalitným službám pomoci pre deti 
ohrozené násilıḿ , a realizujú sa v rámci celého územia SR. Odborným	garan-
tom	projektu	v	rámci	Ministerstva	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	SR	je	
Národné	 koordinačné	 stredisko	 pre	 riešenie	 problematiky	 násilia	 na	
deťoch.	

Národná linka na pomoc deťom v ohrozenı ́ je jednou z aktivıt́ Národného 
projektu Podpora ochrany detı ́pred násilıḿ . Jej účelom je deťom ohrozeným 
násilı́m poskytnúť krı́zovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online 
dištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej 
stratégie na ochranu detı ́pred násilıḿ  schválenej vládou Slovenskej republiky.






